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Bezorging kerkblad
dhr. G. Kroes, Klosseweg 8, Wanneperveen tel. 491425/ 06-20538997
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www.hgkd.nl / info@hgkd.nl
Predikant
Vacant, ( Consulent/ pastorale bijstand: ds. Jan Stap, 0645751180 )
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Ledenadministratie
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Adm. Kerkrentmeesters
dhr. H. Maat, Burg. Weimalaan 13, tel. 0628928547, krmhervormdnijeveen@gmail.com
Bankrekening kerk
NL33RABO0373742207 t.n.v. Herv. Gem. Nijeveen
Ledenadministratie
dhr. E. Vos, Het Nieveen 56, tel. 707807, ledenadministratie@hervormdegemeentenijeveen.nl
Kerkhofbeheer
mevr. W. de Jonge, tel. 492093, email: kerkhofbeheer@hervormdegemeentenijeveen.nl
Adm. Diaken
dhr. J. Slijkhuis, Weidelint 42, tel. 0626014913
Bankrekening Diaconie
NL96RABO0371802334
Koster
fam. T. Bos, Dorpsstraat 56, tel. 475783
Collectemunten verkrijgbaar bij
dhr. T. Kikkert, Lijsterstraat 20, tel 490620
Auto-ophaaldienst
mevr. M. Buitenhuis, Scheerweide 16, tel.492415
Bezorging kerkblad
mevr. N. van ’t Hoog, Rembrandtstraat 1, tel. 492328
dhr. F. Zweistra, Het Nieveen 17, tel. 492309
Kopij voor het volgende kerkblad inleveren vóór 29 december - 12.00 uur
Inleveradressen: Ritza Kroeze, Scheerweide 39, of mailen naar: kopijkerkendrieluik@hotmail.com (voorkeur)
Eindredactie: Jan van der Woerdt, tel. 06-18085829
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DRIELUIK - Algemene informatie

Advent en Kerst
De kerkelijke kalender start weer van vooraf aan. De decembermaand staat voor een aantal feestdagen
(naast Advent en Kerst, Sint Nicolaas en Oud en Nieuw). Hoewel, als je de kalender van bijzondere dagen
op internet opent dan val je helemaal om, want dan is er elke dag wel iets bijzonders te gedenken of te
vieren (bijv. Apendag – 14/12). Ik beperk me maar tot Advent en Kerstfeest.
Wanneer ging de kerk Advent en Kerstfeest vieren? Kerstfeest is volgens een zekere Filocalus, schrijver van
de Chronograficus (een soort Almanak- uitgave jaar 354) voor het eerst gevierd op 25 december 336 in
Rome. Paus Julius I verklaart in 350 officieel 25 december tot geboortedag van Christus. Hiermee kerstende
hij in één keer diverse heidense feesten. In Noord-Europa de Joelfeesten (in Nederland bekend als het
Joelen) en in Zuid-Europa de geboortefeesten van de zonnegoden Sol en Mithras. Van Advent weten we
niet precies wanneer dat voor het eerst gevierd werd. De eerste vermelding komen we tegen bij Gregorius
van Tours (538-594), uit zijn werk blijkt dat Advent in ieder geval in 480 na Christus gevierd werd.
Conclusie: Advent en Kerstfeest hebben, in tegenstelling tot Pasen geen Bijbelse oorsprong. Ze vervangen
een aantal heidense feesten. In het oude Rome kende men Advent als de voorbereiding op de komst van
de keizer. Dan werden de straten schoongemaakt en de huizen gewit. In de kerk kreeg Advent de betekenis
van de voorbereiding op de geboorte van Christus. Vier zondagen voor Kerst begon de Advent. Advent en
Kerst zijn van oudsher dagen van de verbeelding, van de aanraking. Gezelligheid staat centraal. De
vertedering van het kleine kind geboren in een stal, ouders waar geen plaats voor is. Een intro op het
kernthema van Christus vernedering en zijn lijden. Daarnaast de oude heidense betekenislaag in de rituelen
om duisternis en angst te verdrijven. Het groen van de kerstbomen en kersttakken als oeroud symbool van
de natuurlijke levenskracht. De copieuze maaltijden om een goede oogst af te dwingen bij de goden in het
volgende jaar (dit zijn de trekken van het midwinter- en Joelfeest die door het Kerstfeest gekerstend zijn).
De kerk viert anno 2021 Kerstfeest als de geboortedag van Jezus Christus en Advent als een toeleven naar
zijn (weder)komst. Dit zijn dus liturgische feesten op datums die geen historische grond hebben. Het is
vrijwel zeker dat de Here Jezus niet op 25 december geboren is. Zelfs de berekening van zijn geboortejaar
2021 jaar geleden klopt niet. Volgens historici zit er minimaal een rekenfout in van 6 jaar. Dus als dat klopt
zou het nu 2027 na Christus zijn. Wat ik theologisch veel interessanter vind, is de bewering van een
theoloog dat de Here Jezus op Grote Verzoendag (Jom Kippoer – de dag der vergevingen – het
belangrijkste Joodse feest) geboren zou zijn. Men bezint zich dan over alle eden en beloften die ze gedaan
hebben en niet zijn nagekomen. In het Eerste Testament ging de hogepriester die dag het heilige der
heiligen binnen om daar verzoening te doen voor het volk. Het bloed van de geslachte bok werd op het
Verzoendeksel van de ark gesprenkeld als zondoffer. De andere bok, die door het lot bepaald was, werd de
woestijn ingezonden, nadat alle zonden van het volk op de bok gelegd waren.
Met Kerstfeest vieren we wat de oude Simeon in de tempel uitsprak en verkondigde “een licht dat
geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël uw volk” (Lucas 2: 32). Jezus zoon van
Maria en Jozef wordt door de oude Simeon genoemd ‘licht der heidenen’. Hij is het licht dat in de duisternis
schijnt en de duisternis heeft Hem niet in zijn macht kunnen krijgen (Johannes 1). Wanneer dat de inhoud is
van onze Adventszondagen en ons Kerstfeest, dan heeft de kerstening van de oude heidense feesten zin.
In wens u goede Adventsweken en een gezegende Kerst omdat ik geloof dat God zijn beloften vervult! Hij
doet dat niet op onze tijd maar op Zijn tijd.
Ds. Jan Stap
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DRIELUIK - Voorwoord

HET KERSPEL:
Gespreksgroep:
Maandsluiting:

Deze maand geen gespreksgroep
17 december 19:00 uur, viering Heilig avondmaal
o.l.v. Ds. J. Stap
organist: Dhr. H. Visser

AGENDA
9 12
12 12

GKN
GKN

Gesprekskring
Projectkoor

20.00
15.30

DE REDACTIE FELICITEERT GEMEENTELEDEN VAN 80 JAAR EN OUDER
06-12
11-12
19-12
21-12
28-12
02-01
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Mevr. H. Rodermond – Doornbos, Rembrandstraat 43
Dhr. E. van der Linde, de Berken 2
Dhr. K. Pool, Veneweg 50
Mevr. J. Dijkhuis – Seijdel, Griftestuk 22
Mevr. H. Mulders – Hadders, Gorthoek 9
Dhr. H. Schrotenboer

DRIELUIK

81 jaar
84 jaar
86 jaar
84 jaar
88 jaar
80 jaar

DANK
Hartelijk dank voor de bezoekjes, bloemen,
kaarten en telefoontjes tijdens en na mijn
verblijf in het ziekenhuis en nabehandeling
in Zwolle.
Gerda Bisschop-Ekkels
KERSTNACHTDIENST
24 December is er om 22.00 uur een
kerstnachtdienst in de Geref. kerk m.m.v.
TOG. Voorganger is Dhr. W. Voogd uit
Rouveen, organiste is Ruth Pos.
U bent van harte welkom vanaf half tien
zodat u eerst een kop warme chocolademelk
kunt drinken.
GESPREKSKRING
Gesprekskring 9 december 20.00 uur
Gereformeerde Kerk.
Op 9 december hebben we onze tweede
bijeenkomst van de gesprekskring. We gaan
dit keer meer met elkaar in gesprek. De
eerste bijeenkomst hebben we een
bodempje gelegd met wat meer inzicht in het
leven van de apostel Paulus. Hij immers heeft
bijzonder grote invloed gehad op het Nieuwe
Testament en maar al te vaak wordt hij erbij
gehaald om onze geloofsvragen naar voren te
brengen. Nu gaan we dan aan de slag met die
vragen. We hebben een mooie grote groep,
ongeveer 15 deelnemers en dat is ook wel
het maximum wat we op anderhalve meter
kunnen herbergen. Op het moment van
schrijven is het nog onzeker hoe het verder
gaat met de corona-maatregelen. We hopen
dat we wel samen kunnen komen, maar het
is afwachten. Dus hou het in de gaten en
bij onduidelijkheid mail mij van te voren.
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GESPREKSGROEP RONDOM ROUW EN
VERLIES
Nog een keer deze oproep! Als er voldoende
belangstelling is, wil ik kijken of we een groep
kunnen starten rondom het thema rouw en
verlies. Verlieservaringen kennen we allemaal
en velen hebben ook te maken gehad met
het overlijden van iemand dichtbij. Iets wat
een grote impact heeft op je leven. Het kan
heel fijn zijn om daarover met elkaar van
gedachten te wisselen, emoties te delen en
zo te ervaren dat je er niet alleen in staat.
Manu Keirse heeft hele treffende dingen
geschreven over rouw. Ik wil een boekje van
hem als leidraad nemen. Als u belangstelling
hebt, graag een mailtje of telefoontje naar
Marjan van Hal. mwvanhal@xs4all.nl,
491221.
REMINDER, KERST ACTIVITEIT VOOR DE
KINDEREN
Hoi allemaal!
Op zaterdag 18 december hebben we voor
alle kinderen van de basisschool een super
leuke kerstactiviteit georganiseerd! Jullie zijn
allemaal van harte welkom om 16:30 uur bij
de kerk op Kolderveen.
Trek wel iets warms aan want we zijn veel
buiten die dag en neem gerust een vriendje
of vriendinnetje mee!
Tot dan!
Groetjes,
De leiding van de zondagscholen en
kindernevendienst
Ps. De activiteit is onder voorbehoud van de
coronamaatregelen.

DRIELUIK - PKiN berichten

KERKCAFE, helaas….
Op maandagavond 13 december was er een
creatieve workshop gepland onder leiding
van Ritza Kroeze van Kunstige Koekjes. De
bedoeling was koekjes
te decoreren met royal
icing (eiwitglazuur) in
het thema Kerst /
Winter.
Maar helaas, vanwege
Covid gaat de avond
niet door. We gaan
een nieuwe avond plannen zodra het weer
kan. Dat zal dan niet meer rond het thema
kerst zijn, maar Ritza verzint vast een mooi
nieuw thema. Wat in het vat zit……
JEUGD CONTACT TEAM
Hoi allemaal,
Wij stellen ons graag even aan jullie voor.
Sinds een paar weken vormen wij samen het
Jeugd contact team van de drie kerken in ons
dorp.
Mijn naam is Esther Kroes en woon in
Nijeveen, ik ben sinds kort jeugdouderling
geworden na jaren al bezig te zijn geweest in
het jeugdwerk. Ik heb vanaf mijn 18e club
gegeven, kindernevendienst, en
oppasdiensten gedraaid.
Best bekend in dit wereldje, maar zou nu
bekend willen worden in jullie wereldje, wat
beweegt jullie? Wat zijn je interesses, waar
kunnen we elkaar in ontmoeten? We zullen
ons gezicht laten zien bij het jeugdwerk wat
er nu weer opgezet is en ik hoop jullie daar te
zien en samen mooie dingen te kunnen gaan
doen!
Geen gesprek is te gek en domme vragen
bestaan niet!
Ik ben Judith de Boer, getrouwd en moeder
van 3 kinderen. Wij thuis houden van
knutselen, kleuren en spelletjes doen. Zelf
sport ik regelmatig en op vakantie gaan vind
ik altijd erg lekker!
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Ik werk als verpleegkundige op de NICU
(intensive care voor baby's), de mooiste
afdeling van een ziekenhuis om te werken! Ik
wens dat we samen met de jeugd mooie
activiteiten kunnen doen. Met iedereen die
wil! Iedereen mag erbij horen!
Hallo, mijn naam is Inge Westenbrink, 29 jaar
en werkzaam in verpleeghuis De
Schiphorst. Ik ben sinds kort gevraagd om
vanuit Hervormd Kolderveen 'aanspreekpunt'
voor de jeugd te worden. Binnen de kerk ben
ik al jaren bij de clubleiding van de kleine club
en start ik vanaf volgend jaar met het
organiseren van de E-meeting. Daarnaast zit
ik in de activiteiten commissie van de
voetbal. Waarom ik ja heb gezegd tegen
'het-aanspreekpunt-zijn' is omdat ondanks de
kerken langzaam leeglopen, de jeugd zich
gehoord moet voelen. Wat kunnen wij
betekenen voor de jeugd om ze toch een
veilig en vertrouwd gevoel te geven? Waar is
de behoefte rondom het geloof (nog) aan?
Ik hoop dat we er met z'n allen wat moois
van gaan maken!
Ik ben Dinet Kreeft, 47 jaar, getrouwd en
moeder van 2 kinderen. Ik werk nu als
onderwijs ondersteuner bij Greijdanus in
Zwolle, klas 1&2 TL/Havo. Sinds 2002 wonen
wij in Nijeveen en probeer ik ook mijn
steentje bij te dragen aan de kinderen/jeugd
van ons dorp. Ik doe dit door oa
kinderactiviteiten te bedenken en
begeleiden, sjopleiding te zijn en mee te
helpen bij het doen van allerlei dingen. Ik
vind het gezellig en belangrijk dat we elkaar
blijven ontmoeten, naar elkaar luisteren en
er voor elkaar te zijn! Ik hoop jullie dan ook
te zien en samen leuke, betekenisvolle
momenten te beleven.
Zo, nu weten jullie wie we zijn. We vinden
het fijn als we ook van jullie ideeën krijgen,
dus kinderen/tieners/jongeren/ouders laat
van je horen, door een berichtje te sturen
naar: jeugdct@outlook.com

DRIELUIK - PKiN berichten

TOP2000 EVENT- JAAR UITGESTELD

FRIETPROAT

Nieuwe datum: zondag 18 december 2022
Helaas ook dit jaar geen TOP 2000 dienst.
Met veel enthousiasme zijn we in het
voorjaar begonnen met de organisatie van dit
LIVE Event. Het programma was rond, de
muziekgroepen waren al druk bezig met de
voorbereidingen voor een spetterend
optreden en we hadden er me z’n allen heel
veel zin in. Maar … het draaiboek gaat voor
een jaartje in de kast, de gitaren blijven nog
even in de koffer en de zangers oefenen thuis
door.
Het goede nieuws is dat er wel al een nieuwe
datum is gepland. Wat in het vat zit verzuurd
immers niet en uitstel is zeker geen afstel.
Houd 18 december 2022 alvast vrij in je
agenda. We gaan ervan uit dat we dan met
elkaar een geweldige TOP 2000 dienst
kunnen beleven.
Goede feestdagen en blijf gezond!

Hallo beste mensen.
Hierbij een uitnodiging voor IEDEREEN die dit
leuk lijkt.
De commissie eredienst van HGKD heeft
bedacht om een Frietproat uurtje te gaan
organiseren. Dit is een uurtje bij elkaar
komen en dan gezamenlijk een patatje met
wat erbij te nuttigen en gezellig met elkaar te
kletsen of een goed gesprek te voeren.
De bedoeling is om dit voor de eerste keer te
doen op zaterdag 22 januari 2022 om 18.00
uur in het jeugdgebouw te Kolderveen en je
kunt je van te voren opgeven tot 18 januari.
Dan kan je ook doorgeven wat je bij de patat
wilt eten bijv. kroket, frikandel, kaassoufflé of
iets dergelijks. De kosten bedragen 5 euro pp.
Opgeven kan bij Lisette vd Kolk 0642953794
of Frens Westenbrink 0653921769
Wij hopen u, jij en jou daar met vele te
ontmoeten.
Commissie eredienst Kolder/Dinxterveen

Organisatie TOP 2000 EVENT Nijeveen
Vijko Top, Barbera Kroes, Fenneke Knol,
Margriet Kooiker, Petra Karsten, Hylco de
Boer en Han Karsten

SAMEN ZINGEN MET HET PROJECTKOOR

MANNENENSEMBLE NIJEVEEN
Het Nijeveens mannenensemble gaat weer
optreden en wel op 9 januari 2022 om 10.00
uur op uitnodiging van Ds. Vijko Top in de
mooie Clemenskerk in Havelte met haar
fraaie akoestiek.
Het ensemble zingt in de kerkdienst mooieen bekende gospelsongs, waarbij ook twee
koorsolisten zullen optreden nl. Fred Zweistra
en Egbert Knorren..
Op zaterdagavond 12 februari 2022 om 19.00
in de Geref. kerk te Nijeveen treedt het
Christelijk Mannenkoor Meppel op en zal het
Nijeveens mannenensemble ook weer enkele
liederen zingen. Ruth Pos is de begeleidster
van beide koren. Tevens zal zij de samenzang
begeleiden. Guus Altena speelt basgitaar en
Egbert Knorren akoestische gitaar.
Het geheel staat onder leiding van Johan
Rodenhuis.
7

Het is zo langzamerhand een traditie
geworden dat het projectkoor Kolderveen
jaarlijks een uitvoering geeft.
Dit jaar hebben ze Engelse kerstliederen
ingestudeerd en zal er een samenzangmiddag
worden georganiseerd op zondag 12
december 2021 om 15.30 uur in de
gereformeerde kerk in Nijeveen.
De samenzang zal bestaan uit
Nederlandstalige- bekende kerstliederen. Het
geheel duurt ongeveer ruim een uur.
De kerkenraad heeft besloten om ons hier
toestemming voor te geven, tenzij de
overheid of de PKN alsnog anders besluit.
Alle bezoekers moeten een (gratis)
toegangskaart tonen en een positieve
coronacheck op de app of een
vaccinatiebewijs op papier. De
gereformeerde kerk is een veilige locatie
i.v.m. een goed afzuigsysteem. Uiteraard
houden we ons allen goed aan de
coronavoorschriften.

DRIELUIK - PKiN berichten

Deze gratis kaarten zijn af te halen op vrijdag
10 december a.s. tussen 17.00 uur en 18.00
uur in de gereformeerde kerk. Houdt u
rekening met een beperkt aantal zitplaatsen.
Het koor staat onder leiding van Johan
Rodenhuis en wordt op orgel en piano
begeleid door Ruth Pos.
Ruth zal ook de samenzang begeleiden en
een eigen kerstimprovisatie op het orgel
geven.
Het belooft een prachtige middag te worden,
waarbij we, ondanks de nare corona tijd, in
een heerlijke kerstsfeer komen.
Wij willen deze uitvoering van harte bij u
aanbevelen.
De werkgroep.
ZINGEN
Normaal gesproken zingen we wat af in de
kersttijd! Kerstconcerten te over, en koren of
muziekgroepen in de kerstdagen in de
kerkdiensten. Dat verhoogt immers de
feestvreugde! Maar als ik dit schrijf, eind
november, is er de vraag die opdoemt: hoe
zal het zijn eind 2021 met kerst? Kan het
allemaal wel doorgang vinden? Concerten
worden al gecanceld, lockdown wordt steeds
meer als reële mogelijkheid genoemd… Dus,
zoals er met Oud en Nieuw geen vuurwerk
zal zijn, zo misschien ook met kerst geen
‘zang’ van koren etc.?
Trouwens, dat wordt in Nijeveen toch al
moeizaam. Helaas heeft Crescendo besloten
te stoppen, las ik. En onze Cantorij legt het
loodje. En TOG gaat per 1 januari 2022 ‘uit de
lucht’. Ja, gelukkig blijven er nog enkele
zanggroepen over: het projectkoor, de
mannengroep… En ook las ik dat er in de
adventstijd het “Perry Brand top2000
Event Nijeveen “ zal worden gehouden,
voorheen ‘’ Vijko Top2000 dienst”
genoemd. Al met al
blijft er dus wel gezongen worden!
Overigens, ik snap dat in de naamgeving
van Top2000 verbondenheid met mensen
wordt uitgedrukt – die ik ook zeker wel
deel – maar of het een goede
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ontwikkeling is om ónze namen aan
kerkdiensten te verbinden, weet
ik niet. En ik moet ook even slikken bij de
aanduiding “Event”; is dat de aanduiding die
in plaats komt van ‘dienst’ i.c. ere-dienst?
Maar voorop staat voor mij dat het jammer is
dat waardevolle elementen op zanggebied
gaan verdwijnen ! Ik wil de zanggroepen in
ieder geval van harte bedanken voor alle
bijdragen die ze hebben geleverd aan kerken dorpsleven! Ook al vertolkt het niet altijd
jouw beleving van geloof etc. , intussen
hebben ze wel een goede bijdrage geleverd
aan kerkdiensten en andere samenkomsten.
Dus, wat jammer dat hun bijdrage gemist
moet worden… maar bedankt!
En ik hoop natuurlijk van harte dat we blijven
zingen! Al is het tegen de klippen op. Zingen
tilt je op, soms boven de harde werkelijkheid
uit, en het geeft je vaak ruimte om te
ademen… “Als je het niet zeggen kunt, zing
het dan maar” was het advies van mijn
moeder.
Wie zingt, leeft!
Peter van Heiningen
VRIENDEN VAN RWANDA
Bericht van Odette Ishimwe (vertaald uit het
Engels)

‘Hallo mijn geliefde helpers! Ik ben een
jongedame van 20 jaar oud. Ik ben geboren
op 8 december. Ik kom uit het district
Karongi, sector Murambi, dorp Rusenge
(vlakbij Kirinda waar onze stichting is
gevestigd). Ik woon bij
mijn ouders. We zijn met 7
kinderen en ik ben de 5e.
Mijn ouders zijn boer. In
het dagelijks leven vind ik
het leuk om tot God te
bidden, te voetballen, te
handballen, thee te
drinken, vlees, vis,
bananen en aardappelen
te eten. Verder vind ik het
leuk om te studeren!
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Ik begon met mijn studie in 2008 op een
basisschool genaamd ‘Rusenge primary
school’ . Na de 6e klas moest ik stoppen
hoewel ik goede cijfers had. Mijn ouders zijn
arm en konden de kosten van een goede
interne vervolgopleiding niet betalen.
Daarom moest ik mijn studie vervolgen op
een basisschool hier in de buurt. Drie jaar
later slaagde ik voor het nationaal examen
met goede resultaten. Nu heb ik het geluk
dat jullie mij helpen met het betalen van
schoolgelden en kon ik weer verder studeren
aan een goede interne school!
Het eerste studiejaar dat ik kon volgen
dankzij jullie steun was 2020. Ik sloot weer
aan in de 4e klas van het middelbaar
onderwijs! In het komende jaar doe ik de 5e
klas maar het loopt allemaal wel vertraging
op vanwege Covid-19, net als bij jullie in
Nederland. In 2023 wil ik dan mijn
middelbare school afronden. Daarna wil ik
een opleiding tot tandarts volgen en wil ik
een goede tandarts worden! Dan moet ik wel
slagen met goede cijfers en daar doe ik erg
mijn best voor! God zegene jullie en ik ben
erg dankbaar dat ik deze kansen van jullie
krijg!’
Ter toelichting: Ieder kind krijgt 12 jaar
basisonderwijs. Als je na het 6e jaar echter
goede cijfers hebt mag je naar een excellent
school waar beter onderwijs wordt gegeven.
Vanwege de afstanden en de belabberde
infrastructuur betekent dat wel dat je het
huis uit moet en intern op zo’n school
verblijft. Dat kost geld en dat kan niet
iedereen betalen. Dankzij onze kerken kan
deze dame nu toch naar zo’n excellente
school waardoor ze de kans krijgt haar
talenten maximaal te benutten. Vanuit PkiN
steunen we op dit moment 12 studenten
voor kortere of langere tijd. U kunt ook
individueel een student steunen voor 3 of 5
jaar. Dat kost € 300,- per jaar. Als u daar
belangstelling voor heeft dan kunt u contact
met ons opnemen: Hans Westenbrink,
stichting Vrienden van Rwanda, tel: 0651789461, of stuur een mail naar
vriendenvanrwanda@gmail.com.
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SFEREN VAN TIJD EN EEUWIGHEID ROND DE
KERK VAN KOLDERVEEN.
Door Herman Slurink
De zon komt net
op en een lichte
nevel maakt zich
los van het land.
Ik ben op weg
naar Ruinerwold.
In september
maakten we daar
een fietstocht en
onderweg passeerden we een aantal
prachtige oude bomen en boerderijen. Het
leek mij mooi deze in herfsttijd bij
opkomende zon te fotograferen. Op de
rotonde voor Meppel besloot ik via
Kolderveen te toeren. De weg door dit fraaie
lintdorp is omzoomd door beuken en eiken
en voert ook langs fraaie woningen en
boerderijen.
Het dorp wordt laag en frontaal aangelicht
door de opkomende zon zodat de gevels mild
opkleuren. De prachtige warmende
herfstkleuren van het loof hullen je a.h.w. in
een door nomaden geweven deken. Bij dit
soort stemmingen moet ik oppassen niet in
de sloot te rijden vanwege al deze
verleidingen. Ik nader de lange beukenlaan
die diep het weideland induikt en daar de vrij
hoge zandrug omarmt waarop de laat 14e
eeuwse kerk van Kolderveen is gebouwd.
Eén blik door de laan is genoeg. Alles in mij
zegt het voorgenomen plan te wijzigen en ik
geef mij vlot gewonnen, zoals zo vaak. Iets
met intuïtie.
Niet veel later wandel ik voorbij het gesmede
hek en kijk in een ‘tunnel’ van krachtig
gespierde zuilen onder een duizend tinten
warmgeel/rood bladergewelf. Aan het eind
vormt zich een lichte sluier waarachter de
toegangsdeur van de kerk half schuilgaat. Een
beeld doemt op van een immense natuurlijke
kathedraal waarvan de koepelgewelven van
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het schip volgeschilderd zijn met gevlochten
bloem-, blad- en vlechtwerkmotieven. Het
schip leidt naar de ronde koorruimte waar
alles samenkomt in een symfonie van Licht.
Ook zie ik een prent van Gustav Doré voor
mij die, weliswaar in zwart/wit geschetst,
zielen als door een zuil doet opzweven naar
het Licht.
Dit beeld klinkt ook vaak
door in verhalen van
mensen die een ‘BijnaDood-Ervaring’ hebben
gehad en aan het eind van
de tunnel een wereld van
Licht en Liefde tegemoet
gingen. Voor nu geef ik
liever de voorkeur om
deze sfeer met beide
benen op de grond te
proeven al moet ik zeggen
dat dit levend visioen mij
een weldadige en
merkwaardige rust brengt.
Om mij heen valt alles stil.
Kijk je door de bomen tegen het zonlicht in
dan zie je in dit tegenlicht het vocht
verdampen tot een trillende traag
opstijgende transparante sluier, dit is ronduit
magisch.
Parallel aan de beukenlaan loopt een smal
voetpad zodat je de kleurrijke looggewelven
ook van opzij kunt bewonderen. Enige jaren
geleden trok een zeer zware storm in een
smalle vernietigende baan over dit gebied.
Bomen werden geveld of braken dwars
doormidden. Ik ontdek een boom waarbij de
schrik nog duidelijk in de stam gekerfd staat,
met gesperde ogen en de mond nog wijd
open.
Toch bracht de zomer weer nieuwe loten,
hersteld de laan langzaam van haar wonden
en bewijst zij dat schoonheid geen voltooiing
kent, zij vernieuwt oneindig.
Ik nader de grafheuvel en kijk op naar de
zerken die gericht staan naar de ochtendzon.
In dit tegenlicht vervagen de teksten en de
namen en transformeert de zerk in een
menhir die aan de rand van de oceaan wijst
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naar het universum. Ik voel de
overeenkomsten, de symboliek in de kring
van beschermende beuken rondom, de lege
zwijgende kerk.
Ik zak iets door de knieën en zie de zon boven
de zerk als schijnt zij door een natuurlijk
gotisch venster.
De verbeelding van een
natuurlijke kathedraal
wordt voor mijn oog
bevestigd. Ik maak een
foto en merk dat ik tril van
opwinding, de vorm wijkt
amper af. Dit te zien is een
geschenk. Mijn gedachten
gaan als vanzelf naar de
rituelen rond Allerzielen,
Allerheiligen en
Eeuwigheidszondag. Zielen
van voorbij worden weer
genoemd en voor even
voelt het weer als zijn ze
aanwezig binnen de sferen
van de tijd. Tranen van gemis en diep
voelbare liefde zuiveren de innerlijke wonden
en doen je iets voelen van de diepst
verborgen wens weer samen te zijn.
Misschien is die wens wel een wéten, maar
vind je er geen woorden voor. Ik sta hier
tussen oude zerken op een heuvel omringd
door Licht en voel de voorbije en
hedendaagse emoties, zie de worstelingen
van de mensheid in enkele seconden
voorbijtrekken. De wereldgeschiedenis speelt
zich af als in een door de mensheid zelf
gecreëerde glazen stolp van angst en macht.
Daarbuiten glijdt het zachte Licht over de
glazen koepel en wenkt de mens telkens
weer zichzelf in het glas weerspiegeld te zien
en recht in de ogen te kijken: wie ben ik,
waar sta ik nu en waartoe leidt mijn bestaan?
Misschien is sterven wel opnieuw geboren
worden in een wereld die wij ons hier
wensen. Eigen keuzes bepalen dan of dit een
wereld van liefde en mededogen is of die van
macht en geweld, van haat en liefdeloosheid.
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Buiten de stolp wenkt het Licht. Hoe langer
en vaker je in het glas het spiegelbeeld van je
zelf bekijkt en je diepste geweten laat
spreken, zal het glas allengs transparanter
worden. Licht breekt door en in de ijle lucht
ontwaar je de zielen van voorbij. Het is de
Liefde die de sluier wegneemt en het
voorhangsel van de tempel deed scheuren,
de kerkmuren
transparant maakt
en zielen van heden
en voorbij verbindt.
Nog half in
gedachten loop ik
terug naar de auto
en groet een man die
net een schuur
inschiet achter de
woning bij het
toegangshek. Ik zit in
de auto, start de
motor en wil de weg
vervolgen maar blijf staan. Mijn hoofd zit nog
vol van de indrukken en ik kan er niet echt los
van komen. Zou die man van dat huisje
misschien een sleutel van de kerk hebben? Ik
ga terug en hij loopt net op de weg toe. Het
blijkt de koster en hij reageert
hartverwarmend enthousiast op mijn
belangstelling. Even later lopen we al pratend
door dezelfde laan met een helder zicht op
de toegangsdeur van de kerk aan. Dat ik op
wolken loop weet hij dan nog niet maar
gaandeweg werd dat wel duidelijk. Bij
binnenkomst was het opvallend warm alsof
er een gezelschap werd verwacht. De kachels
branden er inderdaad, niet voor gasten maar
om de luchtvochtigheid op peil te houden
voor het net gerestaureerde Van Oeckelenorgel uit 1869.
Ik sta in een prachtige sfeervolle ruimte met
dieprode banken en een diepgroen gekleurd
houten tongewelf. In de wanden van het
koor zitten grote en kleine spaar nissen. In de
vloer vind je enkele grafzerken en een
opmerkelijk sarcofaagdeksel van roze
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zandsteen. De preekstoel is van de 18e eeuw
en het fraaie doophek met balusters van de
19e eeuw. Het doophek bevat een fraaie en
unieke koperen doopboog als poort naar de
liturgische ruimte. De eenvoudige herenbank
is gemaakt in de tweede helft van de 18e
eeuw voor de familie Van Paasloo.
Ervaringen
worden
uitgewisseld en ik
verneem dat de
oud Sluziger
predikanten
Johan Dekker en
Wim Tijink
verbonden zijn
geweest aan deze
kerk. Nadat ze
waren
afgestudeerd was
Kolderveen hun
eerste gemeente.
Koster Piet gunt mij alle tijd om de sfeer van
de ruimte in beeld te brengen en de sfeer te
laten versmelten met de ervaring eerder
deze morgen. Hij opent de zonwering om het
Licht haar werk te laten doen en ik denk
meteen weer aan de weggenomen sluier. Na
het beeld van het natuurlijke gotische
venster is dit de tweede keer dat gedachten
in een fysieke vorm en handeling een
bevestiging vinden.
Ik klim de trap op naar de orgel galerij en zie
ook daar een ovale diepere nis in de
westwand. Ik neem nog wat foto’s terwijl
Piet in de nis aan het rommelen is. “Hou je
van orgelmuziek?” en hij overhandigt mij een
prachtig klein boekwerkje met alle informatie
over de restauratie en een cd met
orgelstukken van Ruth Pos gespeeld op dit
orgel.
Terwijl ik dit schrijf klinkt het orgel uit de
luidsprekers en stromen de woorden als
vanzelf uit mijn vingers.
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10 kaarsjes
Op het moment van schrijven zijn we nog
druk bezig met het organiseren van de Kikadag, maar houden we ons hart vast over de
maatregelen die komen gaan. Tegen de tijd
dat u dit leest weten we hoeveel geld we op
hebben gehaald en of de dag naar wens is
geweest. Onzekere tijden. Telkens weer
wordt ons leven op de kop gezet. We leefden
een tijdje geleden toe naar een samenleving
waarin we weer konden gaan en staan waar
we wilden. We leefden weer toe naar
activiteiten, concerten, festivals,
ontmoetingen, knuffels, contact. We durfden
weer te dromen van verre reizen, grote
feesten en wat al niet meer. Dan ineens is
daar die vinger die de luchtbel kapot prikt,
die windvlaag die het kaarslicht dooft.
Waarschuwingen worden in de wind
geslagen, ziekenhuizen lopen vol, er volgen
maatregelen, verboden en verplichtingen
waar we niet op zitten te wachten. Mensen
worden boos, op zichzelf en op elkaar.
Anderen raken gefrustreerd, zo erg dat ze de
hele boel kort en klein slaan. Er ontstaat
tweedeling. Gevaccineerd, ongevaccineerd.
We proppen elkaar in hokjes: doorgeslagen
gezondheidsgoeroes, volgers, wappies,
complotdenkers, ontkenners, relschoppers,
demonstranten. We handelen allemaal
vanuit ons eigen perspectief en willen ieder
ander het liefst overtuigen van ons eigen
gelijk. Het valt niet mee om de neuzen
dezelfde kant op te krijgen. Waar we aan het
begin van de pandemie de handen ineen
sloegen om te klappen voor de zorg, of
samenwerkten om het voor iedereen
dragelijk te houden, lijkt nu het
tegenovergestelde te gebeuren. Ons licht lijkt
gedoofd.
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Zijn dit die donkere dagen voor kerst? Valt er
nog iets te redden, of leggen we ons er bij
neer en accepteren we dat het donker blijft.
Ik moet denken aan het gedichtje van 10
kaarsjes (zie volgende pagina). Langzaam
maar zeker dooft hun licht. Ze hebben er
geen vertrouwen meer in, kunnen het niet
meer opbrengen, geven de moed op en laten
hun vlammetje doven. Maar dan is daar dat
ene kaarsje. Hij geeft niet op, accepteert het
donker niet. Hij wil blijven vechten en zijn
licht blijven verspreiden. Al is hij nog zo klein,
het lukt hem uiteindelijk zijn licht opnieuw te
verspreiden.
Tijdens het organiseren van de actie voor
Kika hebben we ons er telkens weer over
verbaasd, wat een klein lichtje kan doen. We
noemden het toen een zaadje. Je plant
ergens een zaadje en voor je het weet heb je
een prachtige bloementuin. Wat de
maatregelen ook gaan betekenen, de
aanloop naar de Kika-dag was
hartverwarmend *. Mensen zijn tot veel in
staat, maar we moeten wel blijven vechten.
Dit is wat Advent betekent, uitzien naar wat
komt. Advent is durven dromen van het Licht.
In tijden van zorgen en onzekerheid kan juist
dat Licht ons houvast bieden. Troost en
warmte in donkere dagen. We kunnen ons
eigen licht laten schijnen en doorgeven aan
anderen, maar we moeten er wel in blijven
geloven. Juist in de donkerste dagen, zie je de
meeste lichtpuntjes!
FK
* Tot nu toe is er al 7500 euro opgehaald
voor Kika
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Nog maar vijf kaarsjes over. Wat zullen wij
gaan doen? Eén brandde veel te haastig,
opeens verdween hij toen.

GEDICHT 10 KAARSJES (behorend bij de
column)
Er waren eens tien kaarsjes, met vlammetjes
zo fijn. Ze wilden op het Kerstfeest graag
goede lichtjes zijn.

Er stonden maar vier kaarsjes, ze brandden
feller op. Eén werd er uitgeblazen, hij lette
niet goed op.

Eén kaarsje viel het tegen, altijd in vlam te
staan. Het doofde snel zijn lichtje en is toen
weg gegaan.

Van die drie laatste kaarsjes ging één met het
donker mee. Hij vond het niet meer zo nodig,
toen stonden er nog twee.

Er waren negen kaarsjes, één van de negen
zei: ,,Ik vind het hier niet gezellig" en stapte
uit de rij.

Die beide kleine kaarsjes, wat waren ze
alleen. Eén ging van moeheid slapen, toen
was er nog maar één.

Er waren nog acht kaarsjes, het was een mooi
gezicht. Maar één dacht: ,,Ik ben de beste",
meteen verdween zijn licht.
Toen stonden van de kaarsjes er zeven nog in
vlam. Maar... één vergat te branden, hij wist
niet hoe het kwam.
De vlammen van de kaarsjes die brandden
honderd uit. Eén zei: ,,Ik ben de mooiste",
pech... want toen ging zijn lichtje uit.
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Het laatste kleine kaarsje, dat eenzaam
achterbleef, dacht: ,,Als ik nu mijn lichtje,
eens aan een ander geef".
Toen heeft dat ene kaarsje het feest nog juist
gered. Het heeft alle andere kaarsjes
opnieuw in vlam gezet.
Nu brandden alle kaarsjes met vlammetjes zo
fijn. ze wilden op het Kerstfeest graag goede
lichtjes zijn
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Vrijwilligerswerk
voor de kerk
Cor Hoorn: ‘Ik houd van tradities’
Je zou kunnen zeggen dat de wereld van Cor
Hoorn wel heel klein is. Hij is net als het gros
van zijn voorouders geboren en getogen in
Dinxterveen en woont sinds zijn huwelijk met
Jannie Brinkman pal tegenover zijn
geboortehuis. Geen tien paarden die hem
daar vandaan krijgen. Maar misschien ligt
daar juist ook wel de kracht van de 58-jarige
bouwadviseur. Met zijn diepgewortelde
liefde voor het Overijsselse dorp zet hij zich
met hart en ziel in voor het verenigingsleven.
„Ik draag Dinxterveen, en daarmee ook de
kerk van Kolderveen een warm hart toe.”
Zijn activiteitenlijstje is lang. Het begon
allemaal, jaren geleden, met de jeugdraad en
bestuurslid van de jeugdclub in de kerk van
Kolderveen. Ook heeft hij acht jaar in de
diaconie gezeten. „Daarvan ben ik vier jaar
voorzitter geweest. En daarna nog eens acht
jaar in de kerkvoogdij.” Hij verbetert zichzelf.
„Ja, dat heet tegenwoordig
kerkrentmeesters, maar ik vind kerkvoogdij
een veel mooiere naam.” Momenteel zit
Hoorn namens de hervormde kerk van
Kolderveen in de beroepingscommissie.
„Daar ben ik
voor gevraagd.
Ik heb het al
drie keer eerder
gedaan, dus ik
weet aardig hoe
zo’n traject
loopt.” Maar
ook buiten de
kerk om
gebeurt er van
alles. Zo heeft
Hoorn in het
bestuur van dorpsbelangen Wanneperveen
gezeten, is hij voorzitter geweest van het
schoolbestuur van de lokale school en hij is
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voorzitter van fanfare De Wieden, de
samensmelting van christelijke
muziekvereniging Crescendo en Onderling
Genoegen Giethoorns Fanfare
Wanneperveen/Giethoorn. Hoorn is een
fervent muziekliefhebber. Naast de
voorzittershamer hanteert hij bij de fanfare
de bastuba.
Roots
In de kerk van Kolderveen liggen zijn roots.
„Mijn hele familie kwam en komt hier, en ook
de familie van mijn vrouw komt hier al
generaties lang. Ik
voel me er thuis.”
Sterker nog;
tijdens het
onderzoek naar
zijn eigen
voorgeslacht, één
van zijn hobby’s,
kwam hij bij de
ouders van Thijs
van Urk uit. Dat
maakt voor hem
de cirkel weer
rond. Hoorn en zijn vrouw proberen elke
week naar de kerk te gaan, ook in deze
coronatijd. In de periode dat kerkgang
vanwege corona niet mogelijk was, volgden
ze de diensten online. Het bezoek aan de
kerk vindt hij belangrijk, omdat het rust
brengt. „De wereld is zo gejaagd, en de
zondag is voor mij een moment van
bezinning. Dat heeft een mens nodig.” De
preek is voor hem essentieel in de dienst.
„Het is een moment om over het leven na te
denken. Soms neem ik niets mee naar huis,
dan pakt het me niet. Maar andere keren heb
ik juist het gevoel dat de predikant het
specifiek over mij heeft, dat gevoel heb ik
regelmatig. Dat zijn de mooiste preken.”
Maar er is meer dat hem wekelijks naar de
kerk trekt. „De gemeenschapszin vind ik ook
heel belangrijk, het bij elkaar zijn met
gelijkgestemden. En na de dienst samen
koffie drinken. Dat vind ik misschien wel net
zo waardevol als de dienst zelf.”
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Toen de diensten in de coronatijd langere tijd
alleen online gevolgd konden worden, zat hij
met zijn vrouw op zondagochtend voor de
computer.
Dat was toch wel even anders dan in de kerk.
„Je gaat je toch anders gedragen: je pakt er
een kop koffie bij en zegt eens wat tegen
elkaar. Je bent minder geconcentreerd dan
wanneer je in de kerk zit.”

Hoorn wel gebeuren. „Ik heb daar wel
vertrouwen in.” Al gaat, diep in zijn hart, zijn
voorkeur uit naar een kleine, vertrouwde
gemeenschap, zoals in Kolderveen. „Anders
wordt het gauw zo massaal en ken je ook niet
meer iedereen.”
Of hij een behouden karakter heeft? Hoorn
moet lachen. „Mijn drie dochters vinden me
degelijk, maar ik vind zelf dat dat niet zo is.
Maar behouden ben ik wel, bijvoorbeeld in
mijn geloofsbeleving. Ik ga niet met alle
winden mee, ik houd van tradities.” Wat
vindt hij dan van een lossere dienst zoals de
e-meeting? „Ik zeg altijd tegen mijn kinderen:
‘er is niets nieuws onder de zon’. De emeeting is eigenlijk een soort jeugddienst van
twintig jaar geleden. Toen vond ik dat mooi,
nu houd ik meer van traditionele diensten.
Het zal mijn leeftijd zijn, denk ik.”

Aftasten
Het als twee kerken samen zoeken naar een
predikant was wel eerst even aftasten, vindt
Hoorn. „Ik moest even op zoek naar mezelf;
waar sta ik in deze nieuwe groep. Je moet
elkaar leren kennen om samen iets te kunnen
zoeken. In de vorige beroepingscommissies
kenden we elkaar, we kwamen immers
allemaal uit dezelfde kerk.” Ondertussen is
het elkaar leren kennen goed gelukt. „De
Samen Op Weg
commissie is écht een afspiegeling van beide
Gesprekken over samenwerking tussen de
gemeenten.” De tijd is ook wel rijp voor een
drie kerken zijn niet van vandaag of gisteren,
gezamenlijke zoektocht, meent hij. „Ik denk
weet Hoorn. „Toen ik in de jeugdraad zat,
dat als dit tien jaar geleden was geprobeerd,
was er al sprake van samenwerking. Dat werd
het dan niet was gelukt. Toen waren de
Samen Op Weg. Maar in mijn beleving werd
verhoudingen
er toen te
heel anders.”
snel
Het is de
„Elkaar de ruimte geven en jezelf daar nog in herkennen.
besloten
kunst om
Als je dat loslaat, voel je jezelf niet meer thuis.”
om alles op
iedereen in
één hoop te
zijn waarde te
gooien.
laten. „En dat
Maar dat werkt niet. Bewaar het goede. Dat
iedereen zijn eigen beleving kan houden. Je
gevoel, die ervaring heb ik ook steeds
thuis voelen ondanks de verschillen; dat is
meegenomen naar de
belangrijk. Als je alles op één hoop wilt
beroepingscommissie.”
vegen, wordt het lastig om bij elkaar te
Vertrouwen in elkaar, is ook zo’n belangrijk
komen en te blijven.”
motto in het huidige proces. „Elkaar de
Hij ziet dat beide kerken, en ook de
ruimte geven en jezelf daar nog in
hervormde kerk Nijeveen, meer en meer
herkennen. Als je dat loslaat, voel je jezelf
samen optrekken. „Het is een soort
niet meer thuis. Dat is wat er in het verleden
fusieproces. We moeten in gesprek blijven,
misging.” Nu verloopt dat beter, vindt hij.
ook als we straks een predikant hebben
„Het gebeurt nu meer vanuit de
gevonden, bijvoorbeeld over hoe we dan
gemeenschap zelf. En er komen ook mooie
samen de diensten willen doen.”
gesprekken uit voort. Ook dat vind ik
Dat de drie kerken van Nijeveen en
waardevol.”
Kolderveen op een gegeven moment met z’n
drieën als één gemeente verder gaan, ziet
15
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BLOEMENGROET
De bloemen zijn als groet van ons allen
gegaan naar:
Mevr. I. Klomp-Dijkman
Bewoners Kerspel
Fam. H. Lalkens
Fam. P. Laverman
BIJ DE KERKDIENSTEN

Ere zij God!

Als wij het nieuwe kerkblad in de brievenbus
krijgen, dan is de eerstvolgende zondag al de
2e adventzondag,
Hij kwam bij ons
heel gewoon
Immanuel
de mensenzoon.

Namens de dienstencommissie
Jenny van Gijssel-Wever
MEELEVEN

God met ons
gisteren
vandaag
en volgend jaar!

De komende weken zijn de onderstaande
predikanten onze voorgangers:
Zondag 5 december 2e advent, is Ds. Klaas
Dirks v.d. Hout onze voorganger.
Zondag 12 december 3e advent, is Ds. Jan
Stap uit Wanneperveen onze predikant.
Zondag 19 december is er een gezamenlijke
dienst van Hervormd Nijeveen en de Geref.
Kerk in de Geref. Kerk.
Vrijdag 24 december is er een
Kerstnachtdienst in de Geref. Kerk waar
Willem Voogd onze voorganger is met
medewerking van TOG uit Nijeveen.
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Zaterdag 25 december 1e Kerstdag is Ds.
René Kok onze predikant met medewerking
van het Chr. Mannenkoor uit Steenwijk.
Zondag 26 december 2e kerstdag is dhr.
Sjoerd Bakker uit Urk onze voorganger met
medewerking van Euphonia uit Nijeveen. Het
is een gezamenlijke dienst van de drie
kerken.
Vrijdag 31 december is er in de Hervormde
Kerk een gezamenlijke dienst van Hervormd
Nijeveen en de Geref. Kerk.
Zondag 2 januari 2022 is Ds. Marloes van
Doorne uit ’t Harde onze voorganger en haar
man Corné van Doorne bespeelt het orgel.

Enkele gemeenteleden zijn opgenomen
geweest in het ziekenhuis maar zijn nu weer
thuis.
Op dit moment ligt Mw. E. van Hilten in het
ziekenhuis te Meppel.
We wensen allen die nog ziek zijn of die een
behandeling of een operatie hebben of
moeten ondergaan Gods zegenende
nabijheid toe en kracht om te herstellen.
Ook zijn er gemeenteleden die elders
vertoeven.
Mevr. J. Kroes-Mondria, de Lindenhorst,
Reggersweg 27 E, 7943 KC te Meppel.
Mevr. J. Laverman-Leenburg, Groenestraat
38 B , 8325 AZ te Vollenhove.
Dhr. G .Pors, de Meentehof 6-8, 8332 AZ te
Steenwijk.
Dhr. W. Smit, Reggersoord , Reggersweg 1 ,
7943 KC te Meppel.
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Dhr. H. Dekker, Reestoord, Zuiderlaan 134,
7944 E J te Meppel.
Mw. G. Hoorn-Pierik, Nieuw Clareberg 2.17 ,
Groenestraat 38 B , 8325 AZ te Vollenhove.
Met vriendelijke groet,
Sita Zuidema.
Advent
Advent is kijken naar wat komt,
Hoewel er weinig zicht is
Je steekt een kaars aan in de nacht,
omdat je iets van God verwacht,
een wereld waar het licht is.
Advent is kijken naar wat komt,
zoals toen, lang geleden.
Er werd een kind van God verwacht,
een kind van licht , een kind vol kracht,
een kind dat zorgt voor vrede.
Advent is kijken naar wat komt.
Advent is durven hopen.
Het kerstkind is een nieuw begin.
We slaan een weg van vrede in,
die moet je verder lopen.

GEBOREN
Op 19 november 2021 is Yara Lynn geboren,
dochtertje van Rianne Brouwer en Ronald
Lankhorst en zusje van Finn, Schoutstraat 29.
We willen hen namens de gemeente van
harte feliciteren en dat het mag opgroeien als
kind van God.
KERKELIJKE STAND NOVEMBER 2021
Verhuisd en overgeschreven naar Meppel:
Fam J. Feijen, Binnenweg 26 naar Javastraat
18, Meppel
Verhuisd: Mevr. G. Hoorn-Pierik van Burg.
Pastoorstraat 72 naar Nieuw Clareberg 2.17
Groenestraat 38 B 8325 AZ te Vollenhove.
Dhr. W. Smit van Molenweg 1 naar
Reggersoord
Dhr. G. Pors van Meenthehof 6 naar
Meenthehof 6-8 in Steenwijk

Advent is kijken naar wat komt.
Advent is durven dromen,
is licht zien in de duisternis,
geloven dat God met ons is
en dat zijn rijk zal komen.
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BLOEMENGROET
24-10 Mevr. A. vd Linde
31-10 Mevr. G. Hoekman
07-11 Fruitbakje naar alle ouderen en
zieken
14-11 Fam. Nijmeijer
21-11 Mevr. A. Tuut
BIJ DE DIENSTEN
Op 31 oktober hebben we in onze eigen kerk
weer Ds. Dekker als voorganger gehad.
Op 3 november was er een dienst op
Dankdag. Gezien het feit dat dit een PKiN
dienst was van de drie kerken, was de
opkomst relatief laag. Mogelijk heerste de
angst voor de besmettingenpiek al vroeg, of
men vond dat er weinig was geweest om
voor te danken. Sjoerd Bakker uit Urk legde
in zijn preek de waarde uit van de 2
penninkjes die een arme weduwe, die dus op
twee manieren (arm en weduwe) weinig
heeft om voor te danken, uit haar armoede in
de offerkist liet vallen. Paulus zegt dat we
álles wat we bezitten, hebben ontvangen.
Dus eigenlijk zou elke dag Dankdag moeten
zijn.
Aansluitend aan de dienst was er voor de
leden van HGKD een gemeenteavond in het
Jeugdgebouw op Kolderveen. De
onderwerpen voor die avond worden elders
in dit nummer in een kort verslag besproken.
Op 7 november hadden we de interactieve
oogstdienst, geleid door Jeroen Knol uit
Zwolle, samen met de kinderen van de
zondagsschool. En begeleid door de familie
Kolsters en Bertin Huisman. Na de dienst
hebben we fruitbakjes en planten
rondgebracht bij ouderen en zieken. Ook
waren er veel schoenendozen ingebracht
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voor de actie Schoenendoos. Door dit alles
was het bijna een verlengde dankdag.
Op 14 november ging de heer P. Verhagen uit
Harderwijk voor, in plaats van Ds. Menkveld,
met een preek op basis van de openbaringen
van Johannes en wat wij met de term
‘binnenkort’ moeten verstaan.
Op 21 november hebben we in de
Gedachtenisdienst de namen van 8 gestorven
gemeenteleden genoemd. Door wat extra
maatregelen konden we gelukkig zoveel
mogelijk nabestaanden de ruimte geven om
deze dienst, geleid door Ds. Jan Stap, mee te
beleven.
Komende zondagen
Op 5 december zal de heer Sjoerd Bakker uit
Urk bij ons voorgaan.
Op 12 december zal de heer W. Voogd uit
Rouveen voorgaan.
Op 19 december zal Ds. D. Wams uit Ter
Apelkanaal bij ons voorgaan.
Op vrijdag 24 december is er in de
gereformeerde kerk een PKiN
kerstavondviering waarin de heer W. Voogd
uit Rouveen zal voorgaan.
Op zaterdag 25 december is de dienst op 1e
Kerstdag. Deze dienst zal worden geleid door
Ds. Jan Stap uit Wanneperveen.
Op zondag 26 december is er geen dienst in
onze kerk, maar kunnen we voor een PKiN
dienst terecht in de gereformeerde kerk.
Op zondag 2 januari gaat Ds. Jan Stap voor.
OMZIEN NAAR ELKAAR
Als een bijzondere vorm van pastoraat is er
op zaterdag 27 november een ‘spontane’
actiedag georganiseerd om geld op te halen
voor Kika. De resultaten hiervan zullen in het
volgende Drieluik worden bekendgemaakt.
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Kika zet zich in voor het welzijn van Kinderen
met kanker.
Voor het welzijn, of het welbevinden van alle
andere zieken in onze gemeente kan
iedereen zich individueel inzetten door ze te
noemen bij één van de ouderlingen of de
predikant. Dan kunnen we er op één of
andere wijze aandacht aan geven binnen de
grenzen van de nog steeds geldende Coronaregels. Ook kunt u zelf een kaartje of een
andere vorm van attentie aan hen sturen.
Dat zal ze zeker een hart onder riem steken.
Uit de kerkdiensten zullen we ook de mensen
van wie we het weten bloemen met een
groet en bemoediging laten bezorgen.
Buiten dat kan een ieder natuurlijk in het
gebed God vragen om hun te bemoedigen
zoals we lezen in het gebed van Ds. Marleen
Blootens:
God,
fluister het tot mij;
in de stilte van de dag,
in het piekeren in de nacht,
in de stappen die ik zet,
dat U met mij op weg bent.

•
•
•
•

Mevr. A. Hoorn-Rodermond (De
Schiphorst)
Mevr. M.C. Huizinga-Ponne (De
Schiphorst)
Mevr. A. Scholtens-Buitenhuis (De
Menning)
Mevr. J. de Wolde – Inberg (De Berghorst)

Wilt u een kaartje sturen om uw meeleven en
bemoediging uit te drukken dan zijn hier de
adressen van de verpleeghuizen:
• Zorgcentrum “De Schiphorst”,
Reggersweg 11 te Meppel
• Zorgencentrum “Nijenstede”, Joh.
Bogermanstr. 1, 8331 GZ Steenwijk
• Zorgcentrum “Reestoord”, Zuiderlaan
134, 7944 EJ Meppel
• Zorgcentrum “Westerkim”,
Griendtsveenweg 11, 7901 EB Hoogeveen
• Zorgcentrum “De Menning”, Linthorst
Homanstraat 1 8384ED Wilhelminaoord
• Zorgcentrum De Berghorst, Ebbinge
Wubbenlaan 186, 7951LB Staphorst
MELDINGEN

Fluister tot mij,
vriendelijk en beslist,
dat U de vaste grond wilt zijn onder mijn
voeten,
als daglicht om mij heen zult zijn,
de toekomst die mijn vertrouwen wenkt.

Mocht er iets bijzonders zijn, ernstige ziekte
of wanneer u of een naaste geestelijke
bijstand nodig hebt, dan kunt u contact
opnemen met één van de ouderlingen.
Wijkouderling Cobi de Groot: 06-20375228
Wijkouderling Gert Westenbrink: 0638566333
Wijkouderling Lourens Schipper: 0651031603
Ouderling Henk Huisman: 06-5174 3607
Wij zullen op de hoogte zijn van de
beschikbaarheid van Jan Stap.
De ouderlingen, Lourens Schipper

Amen

VAN DE KERKENRAAD

In een zorgcentrum zijn opgenomen:
• Mevr. H. Pinxterhuis-Rumph, (De
Schiphorst)
• Mevr. P. Buitenhuis-Veneboer,
(Nijenstede)
• Mevr. W. Hoorn-Koppers (De Schiphorst)

Ook in oktober is er weer een
kerkenraadsvergadering gehouden en zijn we
begonnen met het samenstellen van het
rooster voor volgend jaar. Vervolgens heeft
Henk de punten, die tijdens de laatste PKiN
vergadering zijn besproken, gedeeld met de

Fluister het mij in,
als de twijfel mij overvalt,
als cynisme mijn geloof verjaagt,
als alles zinloos lijkt,
dat U mij niet loslaat.
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kerkenraad. De PKiN is op zoek naar een
vrijwilliger om René Kok te ondersteunen bij
de Sjops! Door onvoldoende animo is helaas
besloten de jeugdkerk te stoppen. Door
diverse andere activiteiten in 2022 is
besloten de Passion uit te stellen naar 2023.
In verband met het begeleiden van de
verdergaande samenwerking tussen de drie
kerken in Nijeveen wordt subsidie
aangevraagd bij SAGE. Tevens is overleg
geweest binnen de kerkenraad over de
uitbreiding van de gezamenlijke diensten in
2023. Het voorstel is om, naast de
zomerdiensten, eveneens de zondagen in
voorjaarsvakantie en herfstvakantie, de
zondagen tussen Hemelvaart en Pinksteren
en de zondagen tussen Kerst en Oud & Nieuw
samen te vieren. De aankomende
kerstnachtdienst in de gereformeerde kerk
valt onder verantwoordelijkheid van onze
kerk en de zanggroep TOG zal dan optreden.
De beroepingscommissie heeft uit de lijst van
potentiële kandidaten 7 kandidaten
benaderd waarbij er 2 positief hebben
gereageerd. Eén potentiële kandidaat buiten
deze lijst is eveneens benaderd. Gezien het
beperkt aantal kandidaten is nogmaals een
lijst opgevraagd. De eerste gesprekken met
de kandidaten hebben reeds plaatsgevonden.
Vervolgens is de agenda van de
gemeenteavond op 3 november voorbereid,
waarbij de volgende onderwerpen aan de
orde zullen komen: verkiezing ambtsdragers,
voortgang m.b.t. het beroepingswerk, de
voortgang van het bouwplan en het opzetten
van een stichting waar de gebouwen en
landerijen in zullen worden ondergebracht.
Om dit laatste in goede banen te leiden en de
voortgang te bewaken is een projectleider
nodig. Henk zal hiervoor Henk Prins
benaderen.
Op zaterdag 27 november is er een actie
georganiseerd in het kader van Kika,
waarvoor binnen de kerken van Nijeveen
aandacht zal worden gevraagd.

20

ZENDINGSCOMMISSIE
De opbrengst van de najaarszendingszakjes is
totaal € 952,25.
Alle ophalers hartelijk dank voor jullie inzet!
Met vriendelijke groet, Alie, Anita en Femmie
VAN HET COLLEGE KERKRENTMEESTERS
Kerkbalans 2021
De laatste maanden van het jaar zijn alweer
aangebroken. Heeft uw u toezegging voor de
actie Kerkbalans nog niet overgemaakt? Wilt
u dit dan de komende maand/maanden
doen? Vergeten de toezegging begin dit jaar
naar ons op te sturen? Ook zonder
toezegging zijn we blij met uw gift
Periodieke schenking en collectemunten
Een aantal van onze gemeenteleden heeft de
actie kerkbalans via een periodieke schenking
lopen. Hierbij kon er ook gekozen worden om
jaarlijks een bepaald bedrag aan
collectemunten te besteden. Wij merken dat
niet iedereen zijn/haar collectemunten ook
werkelijk op haalt.
Denkt u nu ineens: dit geldt ook voor mij:
Neem dan even contact op met Menno
Brouwer.
Solidariteitskas
Binnenkort ontvangt u weer de envelop met
daarin de solidariteitskas. Per belijdend lid
moeten we als kerk € 5 afdragen aan de
Nederlandse kerk in Utrecht. Wat is de
solidariteitskas precies? De meeste
gemeenten van de Protestantse Kerk in
Nederland zijn zelfvoorzienend. Toch is er
soms hulp nodig: op geestelijk gebied of op
financieel gebied. Als een gemeente, na al
het mogelijke zelf gedaan te hebben, een
noodzakelijke voorziening niet kan realiseren,
kan de Solidariteitskas een hulpmiddel ter
overbrugging zijn.
Website
We zijn op zoek naar iemand die het leuk
vindt om de website bij te houden. Ligt hier
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je interesse en wil je er ook wat tijd insteken?
Neem dan eens contact op met Gerdie
Westenbrink 06-23139310
Bladruimen
Op zaterdag 11 december vanaf 9 uur willen
we weer het blad rondom de kerk opruimen.
Wilt u zelf materiaal meenemen?
Als het lukt willen we deze ochtend ook
alvast wat schelpen aanvullen op de paden
op de begraafplaats en dergelijke. Mocht u
hiervoor geschikt materiaal hebben wilt u dat
dan ook meenemen?
Nieuwjaarsvisite
Als het op basis van de coronamaatregelen is
toegestaan willen we op zondag 8 januari een
nieuwjaarsvisite houden in het jeugdgebouw.
Collecten en giften 24-10-2021 t/m
21-11--2021
Collecten in de dienst:
CvK
€ 240,72
Diaconie
€ 79,80
Bijz. collecten € 532,97
Via de contactpersonen zijn er verschillende
giften binnengekomen:
Voor het CvK:
Mevr. C.de Groot
€ 10,00
Voor de bloemenpot:
Mevr. J. Hoorn
€10,00
Mevr. R. Brinkman
€10,00
Voor het kerkblad:
Mevr. C de Groot
€ 20,00
Voor de zondagsschool:
Dhr. A. Voerman
€ 10,00
Dhr. M. Brouwer
€ 5,00
Allen die gaven in geld, goed of arbeid:
hartelijk dank
Verkoop collectemunten:
De eerst volgende verkoop van
collectemunten zal zijn op:
Dinsdag 04-01-2021 en dinsdag 01-03-2022
van 19.30 tot 20.30 uur
in het jeugdgebouw van Kolderveen.
De kerkrentmeesters
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GEMEENTE GROEI GROEP
De Gemeente-Groei-Groep is ondertussen al
weer drie keer bij elkaar geweest. Vorige
winter lukte het niet vanwege de Coronamaatregelen. Zoals de zaken nu liggen
kunnen we de 1,5 meter ruim handhaven.
Enkele gemeenteleden die meededen
moesten vanwege andere prioriteiten
afhaken. We zijn bezig met het boekje “Sterk
en moedig als Jozua” (uitgave van het
Evangelisch Werkverband). We komen bij
elkaar op de eerste donderdag van de
maand. E.e.a. in overleg met de koster van de
Gereformeerde Kerk waar we samenkomen.
Er is nog ruimte voor enkele nieuwe
deelnemers. Wie mee wil doen, kan zich
opgeven bij Ds. Jan Stap, e-mail: jan@stapfidder.eu of telefonisch 06-45751180.
OPPAS EN ZONDASSCHOOL KOLDERVEEN
De herfst is in volle gang, de oogst is weer
binnen. Op zondag 7 november hebben we
mogen vieren en danken dat we nog genoeg
eten en drinken hebben. Het was een mooie
dienst voor jong en oud! We hebben na de
dienst vele fruitbakjes en bloemen mogen
rondbrengen met z’n allen. Hartelijk bedankt
iedereen voor het wegbrengen en de giften
die we hebben mogen ontvangen. Ook zijn er
maar liefst 40 schoenendozen gevuld. We
willen de diaconie ook bedanken voor de
onkosten van de oogstdienst en de
verzendkosten van deze dozen. Ook willen
we de rommelmarktcommissie bedanken
voor hun bijdrage. Veel bedankjes deze
ronde.. zonder deze steun hadden we dit niet
allemaal kunnen doen. Willen we van alles
kunnen blijven organiseren is er geld nodig.
Daarom geven wij nog een keer het
rekeningnummer door waar u een kerstgift
op zou kunnen storten:
NL35RABO0367104849 tnv NH Gem. Kolder/Dinxterveen. Onze dank is groot! Zaterdag
18 december is er een leuke kerstactiviteit
voor alle kinderen, het begint om 16.30 bij de
kerk in Kolderveen. Wij wensen iedereen
alvast fijne feestdagen en een gezond 2022!
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VAN DE VOORZITTER
Dit is alweer het laatste kerkblad van 2021,
een jaar dat we niet snel zullen vergeten ook
op kerkelijk gebied.
Een jaar waarin de kerk meer dicht was dan
open en er daardoor ook weinig
vernieuwende activiteiten zijn ontwikkeld.
In het komende jaar vinden er weer
verkiezingen plaats. Op 6 februari mogen we
5 nieuwe ambtsdragers bevestigen en zullen
we van een aantal mensen afscheid nemen.
Ik ben blij te kunnen melden dat alle
vacatures dan weer bezet zijn.
Op de gemeenteavond, gehouden na de
viering van dankdag, zijn we geïnformeerd
door de commissie gebouwen en landerijen
over het eventueel nieuw te bouwen
multifunctioneel centrum nabij de kerk. Deze
plannen werden goed ontvangen en de
schetsen zagen er veel belovend uit. Ook
werden we bij gepraat door een
afgevaardigde van de beroepingscommissie.
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Om in 2026 een PKN gemeente te worden
moet er nog veel gebeuren en het idee is om
al onze onroerende goederen in een op te
zetten stichting te stoppen zodat deze tot in
lengte van jaren behouden blijven, evenals
de begraafplaats. Om bovenstaande project
in goede banen te leiden hebben we Henk
Prins bereid gevonden als projectleider te
fungeren en zal Hans Westenbrink het
secretariaat op zich nemen. We kunnen terug
zien op een goede avond maar beseffen
allemaal ook dat er de komende jaren
belangrijke en moeilijke keuzes gemaakt
moeten worden.
Als kerkenraad proberen we de komende tijd
de ochtend diensten zo verantwoord
mogelijk te houden en houden wij ons aan de
regelgeving.
Ik wil U namens de kerkenraad gezegende
kerstdagen toe wensen en een gezond 2022!
Henk Huisman voorz.
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BLOEMENGROET
24-10
31-10
07-11
14-11
21-11

Mevr. J. Twerda
Fam. M. Otten
Fruitbakjes 80+
Fam. J. Tuut
Mevr. W. de Jonge

BIJ DE DIENSTEN
Terwijl ik de vorige keer nog schreef dat alles
weer redelijk als vanouds was, is de situatie
helaas al weer veranderd. We hebben de
kerk weer ingericht naar de 1,5 meter
afstand, we zingen ingetogen, we dragen
weer een mondkapje en het koffiedrinken
doen we ook even niet. Heel jammer maar
het is niet anders. We hopen wel dat we
richting de Kerst bij elkaar kunnen blijven
komen.
Aanmelden voor de diensten is op dit
moment niet nodig. Mocht dit als gevolg van
aangescherpte coronarichtlijnen later in
december toch nodig zijn dan laten we dat
weten via de mail.
5 december: het is de 2e zondag van advent.
Er is weer een mooi symbolisch bloemstuk in
de kerk aanwezig dat de thematiek van
advent en de lezingen uitbeeldt. Mevr.
Winters uit Kraggenburg gaat voor.
12 december: het is de 3e zondag van
advent. ds. René Kok gaat voor.
In deze viering willen we stil staan bij het
stoppen van de zondagsschool. We weten
niet precies wanneer de zondagsschool in
Nijeveen is begonnen. Waarschijnlijk ergens
begin vorige eeuw…. Maar we hebben
allemaal stap voor stap meegemaakt dat er
steeds minder kinderen betrokken waren,
totdat is besloten te stoppen. De bedoeling
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was om dat in een speciale viering te doen,
maar corona heeft dat tot nu toe onmogelijk
gemaakt.
We hebben nu gekozen om het op een
bescheiden wijze te doen. In een ‘gewone’
viering willen we er bij stil staan en daar ook
de leiding bedanken. Met hen willen we allen
bedanken die door de vele jaren heen
betrokken zijn geweest. Zoveel mensen en
zoveel kinderen! We sluiten een geschiedenis
hoofdstuk van onze kerk af.
19 december: het is de 4e zondag van
advent. Mevr. Groen-Mol uit Giethoorn gaat
voor. De dienst wordt in de geref. kerk
gevierd.
24 december: er is een kerstnachtdienst in
de geref. kerk. TOG werkt mee aan deze
dienst. Zie elders voor meer informatie.
25 december: 1e kerstdag. We vieren het
wonder van het nieuw geboren kind van
Godswege. Een vredesvorst, een mens in wie
de barmhartigheid van God bij uitstek
gestalte krijgt. Ds. Marjan van Hal gaat voor,
Marjo Withaar bespeelt het orgel en Jakob de
Jonge speelt op zijn trompet voor de extra
feestelijke touch!
26 december: omdat het zondag is, is er een
dienst in de geref. kerk waar Euphonia aan
meewerkt.
31 december: oudejaarsdag. Er is een PkiN
dienst in onze kerk om 19.30 uur waarin ds.
Braam uit Wittelte voorgaat.
2 januari: een nieuw jaar is aangebroken! We
houden altijd een nieuwjaarsreceptie en
verwelkomen de nieuw ingekomenen van het
afgelopen jaar, na afloop van de dienst. We
hopen dat dat deze keer kan doorgaan. We
wachten af. Ds. Marjan van Hal gaat in deze
dienst voor.
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WEL EN WEE

VERSLAG KERKENRAADSVERGADERING

Een ieder die met ziekte en zorgen te
kampen heeft, wensen we draagkracht en de
nabijheid van God toe.

De voorzitter Jan van der Vegt opent de
vergadering van onze kerkenraad.
Ds. René Kok verzorgt de opening. Het is
vandaag Allerzielen en René deelt
toepasselijk een samenvatting uit van het
boek: Een glimp van de overkant, van Henri
Nouwen en licht dit toe. Het boek gaat over
een ervaring van God. René leest het verhaal
voor en daarna praten we over de meest
opvallende punten.
De notulen van de vergadering van 5 oktober
worden vastgesteld en de actielijst is
doorgenomen. 12 December is gepland voor
de afscheidsdienst van de
zondagsschoolleiding.
We kijken terug op de gehouden diensten.
Voor de dienst van 31 oktober had ds. René
Kok teksten uit het evangelie naar corona
uitgewerkt. Moraal van het verhaal: vrijheid
is de zorg voor elkaar.
We nemen het rooster van aftreden door en
overleggen hoe we verder gaan met steeds
minder ambtsdragers. Er staan veel
kerkenraadsleden op de nominatie om
volgend jaar af te treden. Een optie is dat
contactpersonen de ouderlingen
ondersteunen met het afleggen van
bezoekjes.
Er is nog een vacature voor de leiding van de
sjops. De jongste groep gaat wel door, daar is
leiding voor.
De voorlopige verkoopovereenkomst van de
pastorie is getekend. Het classicale college
voor de behandeling van beheerszaken
(CCBB) moet officieel nog akkoord geven.
De kerkrentmeester gaat dit ook toelichten
tijdens de gemeenteavond op 4 november.
Op 22 november komt een specialist van de
monumentenwacht Drenthe om een
warmtescan uit te voeren van de
vloerverwarming in de kerk. Doel hiervan is
om mogelijke lekkage en of verstoppingen
van het leidingwerk op te sporen.
Er is een opzet gemaakt voor het rooster van
2023.

Advent is onderweg zijn
Advent is op die lange weg zijn
van verwachting naar vervulling
van droom naar werkelijkheid.
Advent is geduldig wachten
zonder de moed op te geven
Advent is je eigen leegte
weer vol voelen stromen.
Advent is verlangen
naar ontwapenende nieuwheid
naar verfrissend leven
dat opborrelt uit de Bron.
Advent is je voorbereiden
op het grote kerstfeest
op de geboorte van
dat goddelijke in je, het kind.
We vergeten ook onze mensen die in
tehuizen verblijven niet!
Dhr. Brug verblijft in de Kaailanden in
Meppel.
In de Schiphorst in Meppel verblijft dhr. van
der Vegt. Mevr. Wiltinge woont in het
Voetelinkhuis in Steenwijk. Mevr. Piest
woont in Reestoord in Meppel en dhr Dol in
de Molenhof in Havelte.
Mevr. Dijkhuis, Griftestuk 22, is opgenomen
in het ziekenhuis, als ik dit schrijf. We wensen
haar en haar man veel kracht toe om dit te
doorstaan en lieve mensen om hen heen.
Met een hartelijke groet, en alvast hele
vredige en lichtvolle feestdagen gewenst,
Ds. Marjan van Hal en ds. René Kok
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Ook in onze kerk zal op zondag 28 november
tijdens de dienst voor KIKA worden
gecollecteerd.
We blikken vooruit op de gemeenteavond
welke zal worden gehouden op
donderdagavond 4 november. Het doel van
de gemeente avond is de gemeente te
informeren over wat er tot nu toe in het
kader van de samenwerking is gebeurd
(opfrissen). Verder zal de huidige financiële
situatie worden toegelicht en gaan we met
de gemeente in gesprek over Kerken in
Nijeveen 2026.
Ter afsluiting van de vergadering leest Wollie
de Jonge het gedicht voor: Toen jij er nog
was.
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GIFTEN 2021
Via deze weg willen we graag iedereen
bedanken voor de gedane giften van het
afgelopen jaar. Mede door uw steun hebben
we onze projecten
kunnen voortzetten
en ondersteunen.
Hartelijk dank!
Daarnaast willen we
u ook hartelijk
danken voor de
meegebrachte
levensmiddelen,
bestemd voor de
voedselbank, tijdens de oogstdienst van 7
november.
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KERKDIENSTEN:
datum
Zondag 05 december

locatie
Geref.Kerk
KND
Herv.Kerk Nijeveen

aanvang voorganger

organist

eerste collecte

tweede collecte

10:00

Ds. K.D. vd Hout (Woudrichem)

Dhr. A. Kroes

Kerk

Diaconie

10:00

Mevr. L. Winters(Kraggenburg)

Mevr. M. Withaar

Kinderen in de knel

Kerkrentm.beheer

Herv.Kerk Kolderveen

10:00

Dhr. S. Bakker

Dhr.R. Westra

Kerkrentm. beheer

Kinderen in de knel

Zondag 12 december

Geref.Kerk

10:00

Ds. J. Stap

Dhr. J. Lopers

Kerk

Bloemenpot

3e Advent

Herv.Kerk Nijeveen

10:00

Ds. R. Kok

Dhr. A. Hoekerswever

Diaconie

Kerkrentm.beheer

Herv.Kerk Kolderveen

10:00

Dhr. W. Voogd (Rouveen)

Mevr. M. Withaar

Kerkrentm. beheer

Diaconie

Geref.Kerk

10:00

Mevr. B. Groen (Giethoorn)

Dhr. S. Huismans

Diaconie

Kerkrentm.beheer

Herv.Kerk Nijeveen

10:00

Dienst in Geref.kerk

Herv.Kerk Kolderveen
Geref.Kerk
Vrijdag 24 december
Kerstnacht dienst
Geref.Kerk
Zaterdag 25 december
KND
e
1 Kerstdag
Herv.Kerk Nijeveen

10:00

Ds. D. Wams (Ter Apelkanaal)

Dhr. J. Buiter

Kerkrentm.beheer

Diaconie

22:00

Dhr. W. Voogd (Rouveen)

Mevr. R. Pos

Leger de heils

PkiN

10:00

Ds. R. Kok

10:00

Ds. M. van Hal

Mevr. M. van Dorsten Kerk
Lopers
Mevr. M .Withaar
Kinderen in de knel

Herv.Kerk Kolderveen

10:00

Ds. J. Stap

Mevr. A. Westenbrink

Zondag 26 december

Geref.Kerk

10:00

Ds. Sj. Bakker (Urk)

Dhr. A. Kroes

2e Kerstdag

Herv.Kerk Nijeveen

10:00

Dienst in Geref. Kerk

10:00

Dienst in Geref. Kerk

19:30

Ds. Braam (Wittelte)

Dhr. A. Hoekerswever

10:00

Ds. M. van Doorne (t’ Harde)

Dhr. C. van Doorne

10:00

Ds. M. van Hal

2e Advent

Zondag 19 december
e

4 Advent

Herv.Kerk Kolderveen
Herv.Kerk Nijeveen
Zaterdag 31 december
Oudjaars dienst
Zondag 02 januari
Geref.Kerk
Herv.Kerk Nijeveen

Herv.Kerk Kolderveen
10:00 Ds. J. Stap
* De derde collecte in de Gereformeerde kerk (uitgangscollecte) is voor de kerk.
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Diaconie
Kerkrentm. beheer

Kerkrentm.beheer

Diaconie

Voedselbank

PKiN

Mevr. M. Withaar

Diaconie

Kerkrentm.beheer

volgt

volgt
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