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Een toekomst vol van hoop?
De kerstdagen tijdens het tweede coronajaar met zijn derde lockdown liggen achter ons. Er weer geen
kerstdiensten waarin we “Komt allen tezamen” konden zingen om het feest van de geboorte van onze Heer
en Heiland te vieren. Vorig jaar met Kerst was het ook niet gemakkelijk, maar toen voelde het nog goed om
tegen elkaar te zeggen: Even doorbijten volgend jaar zal het beter zijn. Het is nu donker, maar Kerst is het
feest van het licht in het duister, van God die ons komt bevrijden door Zijn Zoon Jezus Christus.
Ook in Denemarken waar wij nu al voor de 27ste keer met Kerst en de jaarwisseling zijn, konden we niet
naar de Kerk. Op Juleaften, dat is 24 december - die dag is hier veel belangrijker dan 1ste kerstdag - konden
we evenals vorig jaar weer niet naar de dienst in Den Evangeliske Frikirke in Randers om de geboorte van
het Kind te vieren. Aan deze diensten van de jaren hiervoor bewaren we warme herinneringen, je voelt je
opgenomen in deze gemeenschap en we zingen de Deense kerstliederen mee. De preek kunnen we niet
echt volgen, maar Lucas 2, het Onze Vader en de Geloofsbelijdenis klinken ons vertrouwd in de oren.
Gelukkig zijn de Nederlandse diensten online te volgen of via de TV, zoals in ons geval.
Over een paar dagen gaat het oude jaar in het nieuwe over, hier is dit Nytårsaften en Nytår. Hoe kijkt u
terug op 2021? Op deze vraag zullen heel verschillende antwoorden komen, afhankelijk van uw of jouw
situatie en herinneringen. Verdriet, teleurstelling, gemiste kansen of blijdschap, tevredenheid, uitgekomen
verwachtingen. Een onderwerp zal zeker een centraal thema zijn: corona. Hadden we een jaar geleden toen
we in lockdown waren kunnen vermoeden dat we een jaar later weer in lockdown zouden gaan? Er zouden
immers vaccins komen die ons zouden beschermen tegen het coronavirus. We hadden goede hoop dat dan
alles weer normaal zou worden, dat was immers de belofte bij een voldoende vaccinatiegraad.
Die hoop is wel de bodem ingeslagen mede door toedoen van de omikronvariant van het virus. Aan het
begin van het nieuwe jaar blikken we vooruit, wat zal 2022 ons brengen? Wanneer eindigt deze lockdown
en kunnen winkels hun deuren openen en kunnen meer dan twee mensen op bezoek komen? Helpt het
boosteren, komen er vaccins tegen omikron of heeft het virus nog meer varianten voor ons in petto? Het
Griekse alfabet kent 24 letters! Gaan we in de loop van het jaar opnieuw weer boosteren of gaan we het
vaccin in ruime mate beschikbaar stellen aan de arme landen wereldwijd? Hoe gaan we met het klimaat en
de natuur om, willen we persoonlijk daar een steentje aan bij dragen? We zijn immers rentmeesters. Hoe
gaat het ons persoonlijk, vreugde, blijdschap of verdriet, droefenis? We hebben allemaal onze wensen en
verlangens naar een betere toekomst.
Traditioneel wensen we elkaar veel heil en zegen toe in het nieuwe jaar. Maar is het een realistische wens?
In de maatschappij is het woord crisis op grote schaal dagelijks te horen. Wij leven in een gebroken wereld,
waar we worstelen met gebroken dromen, gebroken gezondheid, gebroken relaties en gebroken harten.
Wij strekken ons in de naam van Jezus uit naar heelheid van geest, ziel en lichaam, maar beseffen
tegelijkertijd dat we niet in een maakbare wereld leven. Dat heeft ons deze coronacrisis, waarin we nu
leven, wel geleerd. Wie gelooft in de maakbaarheid van geluk en voorspoed in zijn leven ontkent de
grimmige realiteit van het feit dat we leven tussen Hemelvaart en Wederkomst van Jezus Christus en zal in
het leven teleurgesteld worden. Ons geloof is geen maakbaarheidsgeloof dat leidt tot het denken in
eenzijdige oplossingen van problemen en tot het willen controleren en beheersen van omstandigheden en
situaties waarin mensen verkeren. Ons geloof is er een van hoop op een toekomst vol van hoop:
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In de nacht van strijd en zorgen
Kijken we naar U omhoog,
Biddend om een nieuwe morgen,
Op een toekomst vol van hoop.
Ook al zijn er duizend vragen,
Al begrijpen wij U niet.
U blijft ons met uw liefde dragen,
U die alles overziet.
U geeft een toekomst vol van hoop;
Dat heeft U aan ons beloofd,
Niemand anders dan U alleen,
Leidt ons door dit leven heen.
Laten we voor 2022 deze hoop met elkaar in liefde en vertrouwen royaal delen. Dat het veel heil
en zegen mag brengen in dit nieuwe jaar.
Andries Katers

Vanwege Corona gaan in januari
de gespreksgroep en de maandsluiting
in het Kerspel NIET DOOR

DE REDACTIE FELICITEERT GEMEENTELEDEN VAN 80 JAAR EN OUDER
09-01
13-01
20-01
21-01
24-01
25-01
02-02
06-02
08-02
11-02
18-02
19-02

Dhr. P. Koster, Scheerweide 4
Dhr. H.J. vd. Vegt, De Wilgen 4
Dhr. J. Keizer, Raadhuislaan 20
Dhr. H. Withaar, Dorpsstraat 46
Dhr. G. Tissingh, Urkerpad 3
Mevr. M.C. Huizinga-Ponne, Hoogeveenseweg 39c
Dhr. G. Bouwknegt, Kolderveen 10
Dhr. A. Somer, De Berken 12
Mevr. F.J. de Boer-Wilting, Binnenveen 29
Mevr. J. vd. Linde-Schrotenboer, Matenweg 9
Dhr. G. Kroes, Klosseweg 8
Mevr. A. Vink-Timmerman, Wilhelminastraat 2

15-01
25-01

Dhr. en mevr. Meinen-Hoekman, Scheerweide 8
Dhr. en mevr. Lutke-de Jonge, Burg. Haitsmalaan 24
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85 jaar
82 jaar
82 jaar
82 jaar
83 jaar
84 jaar
91 jaar
84 jaar
96 jaar
84 jaar
80 jaar
80 jaar
40 Jaar getrouwd
65 Jaar getrouwd

DANK
Wij willen heel graag de organisatie van de
hartverwarmende KIKA-dag bedanken.
Ook natuurlijk alle mensen die dit mogelijk
hebben gemaakt door sponsoring, giften,
deelname en het kopen van de artikelen en
lekkernijen.
Sanne en Bertin hebben een onvergetelijke
dag gehad en wij weten zeker dat het geld,
8500 euro, goed terecht komt.
Lisette, Janny, Anneke, Geerije en Fenneke
namens ons heel erg bedankt voor deze
geweldige actie.
Fam. de Jong en Fam. Huisman
----Langs deze weg willen wij iedereen bedanken
voor alle steun en medeleven die wij hebben
gekregen tijdens de periode dat Sanne ziek
was en behandeld werd in het Prinses
Maxima Centrum. De chemokuren zijn nu
klaar, maar Sanne is nog wel aan het
revalideren en krijgt nog vaak een CT-scan ter
controle. We hopen op een goed herstel.
Guido, Roelie, Sanne en Sjoerd de Jong.
Kolderveense Bovenboer 16
E-MEETING 16 januari 2022
Zondag 16 januari 2022 organiseren we een
online E-meeting vanuit de Gereformeerde
kerk in Nijeveen. De ontmoeting wordt
voorbereid door de commissie in
samenwerking met Ds. Liesbeth Winters uit
Kraggenburg. Familie Kolsters verzorgt met
een deel van de gemeenteband de muziek.
Het thema van de dienst is “WOORD” .
Woorden worden soms heel gemakkelijk
uitgesproken. Of juist niet! Wat doen
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woorden met je? Wat is de kracht van het
woord van God? Lukt het u om u aan uw
woord te houden? Wat zijn voor u de
mooiste woorden uit de Bijbel?
De dienst zal via WhatsApp een interactief
karakter hebben. Lijkt het u leuk om mee te
doen? Stuur dan een app naar Irna
Oosterhuis (06 27 15 26 30).
Graag ontmoeten we u zondag 16 januari
online!
De E-meetingcommissie
LOCKDOWN EN RETRAITE
Als ik dit schrijf op 28 december, lees ik
zojuist het volgende bericht dat ik graag hier
wil delen.
''De coronacrisis heeft impact op ieders
leven: kinderen, studerenden, gezinnen,
bedrijven, kerken en kwetsbare groepen. En
inmiddels is de vierde lockdown een feit. Tot
en met 14 januari leven we allemaal met
aanvullende beperkingen: (nog) minder
sociaal contact, (nog) eenzamer, geen
kerkbezoek en geen uitgebreide etentjes met
vrienden. Het gebrek aan perspectief
(‘wanneer komt er een einde aan al deze
beperkingen?’), helpt ook al niet. Daarom
start op 30 december de campagne
Lockdown & Retraite.
De interreligieuze en interlevensbeschouwelijke campagne Lockdown & Retraite biedt
vanaf donderdag 30 december dagelijkse
virtuele (geestelijke) ondersteuning over hoe
je kunt omgaan met gevoelens van onvrijheid, eenzaamheid, isolatie en beperkingen.
En hoe je daar anders naar kunt leren kijken.
En omgaan.
Vertegenwoordigers uit de Joodse,
protestantse, katholieke, islamitische en
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humanistische traditie nodigen je graag uit
om kennis te maken met:
• Bezinning en berusting, in plaats van
beperking
• Rust en verdieping, geestelijk en spiritueel,
in tijden van constante prikkels
• De rijkdom en de kracht van eenvoud, van
ruimte in beperking … andere wijsheden om
je tijdens de lockdown in te verdiepen!
Dagelijkse bijdrage van priesters, dominees,
imams, voorgangers, rabbijnen...
Vanaf donderdag 30 december worden
dagelijks (vanaf 15.00 uur) bijdragen van
vertegenwoordigers van verschillende kerken
en levensbeschouwingen op NieuwWij.nl
gepubliceerd. Je hoeft je niet aan te melden,
de bijdragen worden via YouTube
uitgezonden en zijn gratis toegankelijk.
We wensen iedereen, op zijn eigen manier,
een verruimende, verdiepende, verrijkende
en troostende geestelijke reis toe!''
Ik realiseer me dat het al een week bezig is,
als u dit leest. Maar toch lijkt het me de
moeite waard om met deze retraite alsnog
mee te doen!
Marjan van Hal
DE SINT BARBARAKERK IN NIJEVEEN
(Onderstaand artikel van 27 november 2021
is overgenomen uit het blad “Zwartsluis
actueel” en is geschreven door Herman
Slurink. Een artikel van zijn hand over de kerk
in Kolderveen stond in het vorige nummer van
Drieluik. Redactie)
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Het bezoek aan de kerk in Kolderveen kreeg
een dag later een verrassend vervolg bij de
Sint Barbarakerk in het nabijgelegen
Nijeveen. Tijdens het schrijven van het
verslag ontstond steeds meer een gevoel dat
het eerste bezoek niet los te zien is van het
tweede net zo min dat Eeuwigheidszondag
niet los gezien kan worden van Advent.
Vandaar de keuze om ook dit verslag hier
aan te bieden als afsluiting van een
bijzonder tweeluik en een sfeervolle opmaat
naar Advent.
De Sint Barbarakerk in Nijeveen, als een
lichtend rustpunt in het oog van de storm
Na het onverwachte bezoek aan de kerk in
Kolderveen keerde ik terug naar huis. Voor
de komende dag werd wederom volop zon
voorspeld zodat ik alsnog kon doen wat ik
van plan was.
En zo gebeurde het dat ik de volgende
ochtend rond zonsopkomst rechtstreeks naar
Ruinerwold reed. Ik passeerde de prachtig
gelegen 15e eeuwse St. Bartholomeuskerk die
ik al eens eerder heb bezocht. Toch voel je
weer de drang om uit te stappen, echter nu
reed ik door en genoot van de route tussen
Ruinerwold en Ruinen waar oude boerderijen
tijdloos liggen te sluimeren in de ochtendzon.
Kilometers lang passeer je fraaie boerderijen
met de voorgevel gericht op het zuid/oosten
die in dit jaargetijde a.h.w. oog in oog staan
met de opkomende zon. De stenen kleuren
op in een zachte warme gloed en het blad
van de oude beuken en eiken vlamt nog eens
extra op alvorens de herfststormen hun val
definitief beslechten. Het is als een gang
langs een serie romantische schilderijen van
oude meesters. Beelden van keuvelende
buren hangend over een tuinhek. Een wasje
aan de lijn. Een deur in een 17e eeuwse gevel
hangt halfstok in de sponning, het aandoenlijke beeld van een voortstrompelende hoog
bejaarde.
De maand november herbergt alle sferen die
als metafoor kunnen dienen voor de levensloop van de mens, van aaneengesloten grijze
mistige dagen tot aan het meest vrolijke
kleurenspel en dat wat er tussenin zit. Na
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regen komt zonneschijn, niet als cliché, maar
meer verdiept, intenser. De atmosfeer dringt
dieper door in de ziel en dat heeft alles te
maken met de tekenen van verval waarin de
belofte van een nieuwe lente ligt besloten.
Met de gewenste beelden ‘op zak’ besluit ik
terug te rijden via Nijeveen. Het is nog geen
tien uur en om twaalf uur word ik op het
werk verwacht. Ik koester al een tijd de wens
om de 15e -eeuwse Sint Barbarakerk van
binnen te zien en zal daar nog eens een
afspraak over maken. Voor nu wil ik een paar
prenten schieten van de herfsttinten rond dit
idyllische kerkje. Al toerend dringt nog eens
goed tot mij door in wat voor schitterende
omgeving wij hier mogen leven.
Met dat ik tegenover de kerk parkeer staren
een paar groen getinte vensters mij aan. De
zon dringt zich behoedzaam door het bladerdek van de enorme beuken die op het kerkhof aan de zuidzijde staan. Zo te zien heeft de
verwoestende storm die Kolderveen heeft
getroffen hier niet huisgehouden. De bomen
presenteren zich in hun volle kleurrijke
herfsttooi.
Achter de beuken is een vrouw bezig het blad
van de grafzerken te vegen en we maken een
praatje. Gekscherend merk ik nog op dat dit
onbegonnen werk lijkt nu het blad rijkelijk
valt en het beter is te wachten op een
najaarsstorm. Ik vraag haar of ze iemand kent
die de sleutel van de kerk heeft en ik zie haar
gedachten werken. Een
frons verschijnt, maar
weet ik beter… “Ik ben
samen met mijn man
koster van deze mooie
kerk en ik wil de deur wel
voor je open doen, dan
kun je in alle rust je gang
gaan.” Ik stuiter haast
achterover de kruiwagen
vol bladeren in. Wederom
ontvang ik een geschenk aangestuurd door
innerlijke signalen en dat terwijl de kerk geen
enkele relatie heeft met Sint Nicolaas.
De opvallende slanke en spitse toren is deels
ingebouwd. Het schip telt aan weerszijden
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vier spitsboogvensters en het koor heeft er
twee aan beide zijden. Groene ogen
glinsteren mij nu een welkom toe, dat ik dat
bij die eerste blik nog niet in de gaten had.
Ik stap over de drempel en val in de armen
van Sint Barbara en koester mij aan haar….,
nou ja laat maar. De verbeelding slaat van
blijdschap op hol. Ik kijk in een geordende
ruimte waar smaakvolle natuurlijke tinten
a.h.w. aangeademd worden met een uiterst
lichte transparant mildgroene sluier. Dit
harmonieuze interieur wordt overkoepeld
door een tongewelf die op mij de uitwerking
heeft van de zon. Hier wordt Licht gewekt als
een voortdurend Advent.
Eerst maar eens even zitten en genieten van
de weldadige stilte zodat ook mijn gemoed
tot rust komt. Ik zoek op mijn mobiel wie
Barbara was en …. Het zal toch niet? Net als
gisteren in Kolderveen komen ook hier weer
beelden samen. Haar leven is omgeven met
legendes, je kunt er alles over lezen, maar
wat mij treft is dat zij o.a. wordt aangeroepen
bij storm en onweer! Had zij er de hand in
dat de orkaan Nijeveen niet bezocht maar
rakelings passeerde?
Protestanten hebben niet zoveel op met
‘heiligen’, ze zijn meer van de letter en
mystiek wordt al gauw naar het rijk der
fabelen verwezen. Na de reformatie wist men
niet hoe snel men zich hiervan moest
ontdoen. Fraaie historische fresco’s werden
middels een dikke
kalklaag aan het oog
onttrokken en
daarmee ook de
diepste innerlijke
roerselen van de
kunstenaar die ze
met zorg had
aangebracht. Ik denk
er het mijne van.
Terwijl de zon ongestoord haar weg door het
heelal gaat, verschuiven de schaduwen en
verschijnen vage fresco’s op de blanco
wanden als geschilderd door een onzichtbare
hand. Telkens wanneer je er een gedaante in
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meent te ontdekken vervaagt deze weer, het
lijkt wel liefde en geluk, telkens wanneer je
het denkt te bezitten verzwakt het weer.
In het centrum van de ribben van het tongewelf zie ik de afbeelding van een zegenende hand, een fontein en een toren. Er is een
moment dat kleur en schaduw zo betoveren
dat de ruimte tot leven komt, een soort
festival van kleine afzonderlijke taferelen.
De kerk bezit een avondmaalstafel met twee
tinnen bekers uit 1631. In het koor staat een
offertafel uit de 15eeeuw. De preekstoel
stamt uit 1744.

Ik zoek een weg door diverse lichtbanen heen
en bestijg de trap naar de orgelgalerij. Het
instrument is gebouwd in 1846. Het uitzicht
van de organist is geweldig al kost hem dat
een stijve nek. Ik zou het tongewelf willen
omkeren tot een schip en er de oceaan mee

willen trotseren, geen storm zal mij deren..
immers….. Het lijkt me heerlijk dobberen,
geborgen in deze kleuren.
Het zicht wordt nog mooier wanneer ik op
het orgelbankje ga staan en over de
steunbalken het universum inkijk. Zij is af, de
schepping lijkt voltooid….maar ook dat beeld
vervaagt met iedere tree dat ik weer afdaal,
net als……
Heerlijk om zo op te gaan in ‘realistische’
dromen. Het zijn deze korte geluksmomenten
die worden opgeslagen in de ziel, waarop je
kunt terugvallen in tijden van crisis.
De zon klimt naar haar middagstand en werpt
het volle licht door de spitsboogvensters. De
sferen van “Eeuwigheidszondag” vervagen
meer en meer en lijken met de schimmen en
schaduwen op te gaan in het Licht van de
volle Zon die de Adventskaars doet
verbleken.
De kaars van Advent symboliseert de komst
van het Licht. Al waarnemend en
verbeeldend ontkom ik niet aan het gevoel
dat we misschien wel wachten op een belofte
die er al is!
Met moeite ontworstel ik mij aan de boezem
van Sint Barbara, maar haar warmte draag ik
diep van binnen mee als een lichtende kaars
die mij bijlicht om middels woord en beeld
een vonk van het mysterie van Advent
zichtbaar te maken.
Herman Slurink

De redactie van Drieluik wenst u een fijn en gezond 2022 toe
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Vrijwilligerswerk
voor de kerk
Ruth Pos en Johan Rodenhuis: Leven op
muziek
Zelden was het zo’n rustige periode voor
Ruth Pos en Johan Rodenhuis. Normaal
gesproken zijn ze in de weken voor kerst
geen avond thuis, maar door de coronacrisis
brachten de Nijeveners veel meer avonden
door in hun eigen huis. „Het was een
ongekend rustige tijd”, zegt Ruth. „We waren
zo blij dat we met kerst nog zouden optreden
met het projectkoor, maar ook dat ging
helaas niet door.”
Dit koor is in 2010 ontstaan op initiatief van
dominee Wilbert Dekker die destijds op
Kolderveen stond. Toen Dekker naar Kampen
vertrok, zijn Ruth en Johan doorgegaan met
het koor. Ze zijn er blij mee, temeer omdat
het aantal
Nijeveense koren
hard afneemt. „De
Cantorij is gestopt,
TOG stopt. Gelukkig
kunnen we met het
projectkoor wel
door. We zijn nu al
aan het plannen
wat we volgend jaar
gaan doen”, zegt
een enthousiaste
Johan.
Johan (75) is opgegroeid met kerkmuziek. „Ik
ken mijn vader niet anders dan dat hij in het
koor van de kerk zat, en mijn moeder was lid
van de zangvereniging.” Zelf begon hij als
achtjarige bij het knapenkoor en kreeg hij
orgelles. „Als zeventienjarige was ik dirigent
van het jeugdkoor.” Later volgde hij de
dirigentenopleiding, waarna hij vele koren
heeft geleid. „Ik heb laatst een keer
opgeschreven hoeveel koren dat zijn
geweest: 35, vooral mannenkoren.” Zijn
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grote voorbeeld is de wijlen organist/dirigent
Klaas Jan Mulder uit Kampen.
Ook de 63-jarige Ruth heeft muziek met de
paplepel ingegoten gekregen. „Bij mijn
ouders stond een harmonium waar ik op
speelde. Ik heb les gehad in Assen en in
Rotterdam en heb het conservatorium
gedaan in Groningen.” Ruth heeft les gehad
van bekende organisten en kent volgens
Johan alle orgels in Noord-Nederland. Ze
herinnert zich dat ze als dertienjarige met
haar ouders op Tweede Pinksterdag in de
kerk zat en de koster op haar afliep: of Ruth
de dienst zou willen begeleiden, want er was
geen organist. Eng? Nee, geen moment vond
ze het spannend. „Ik vond het prachtig om te
spelen in zo’n volle kerk, met 700 man.”
Breinaald
Ook bij Johan zat het dirigentschap er al
vroeg in. Hij herinnert zich een dag waarop
zijn moeder zat te breien met gewijde muziek
via de radio op de achtergrond. Johan pakte
een breinaald uit zijn
moeders koker en
begon te dirigeren. „Ik
zag mezelf in het raam,
al zwaaiend met die
breinaald.”
Hoe vindt hij dan het
televisieprogramma
Maestro, waarin
bekende Nederlanders
een spoedcursus
dirigeren volgen en het
orkest mogen leiden? Ruth en Johan kijken
elkaar aan en zijn even stil. Dan zegt Johan:
„Daar denken we heel verschillend over.”
Johan is degene die het minst blij is met het
programma. „Dirigent zijn is een vak, je moet
het in je hebben. Ik zou het mooier vinden als
ze amateur-dirigenten zo’n orkest zouden
laten leiden.” Ruth daarentegen vindt het wel
een leuk programma om naar te kijken. „Met
name vanwege het competitie-element.”
Ruth en Johan werken al meer dan dertig jaar
samen en hebben op muziekgebied, zoals ze
zelf zeggen, alles meegemaakt. „We hebben
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prachtige concerten gegeven op televisie,
als het weer kerst is, dan kan de kerk weer in
cd’s gemaakt, in heel veel landen
de kamer.” Achterin de tuin staat een
opgetreden”, vertelt Johan. Een paar
kippenhok met maar liefst drie verdiepingen,
hoogtepunten willen ze wel noemen:
gebouwd in de stijl van een Italiaans chalet
optreden in de Sint Pietersbasiliek in Rome
die ze tijdens een vakantie tegenkwamen.
op palmzondag, zingen, spelen bij het
„Ruth heeft een foto gemaakt van het huis en
televisieprogramma Hour of Power of een
thuis heb ik dat nagebouwd voor de kippen.”
concert spelen in Gambia en Miami (VS) met
Stamboom
een lokaal bekende sopraan. En leuke
Daarnaast verdiept Johan zich graag in zijn
anekdotes zijn er genoeg. „We hebben eens
familiegeschiedenis. Met zijn stamboom is hij
met ons koor tijdens een vliegreis naar een
inmiddels teruggegaan tot halverwege de
concert gezongen. Prachtig.”
zeventiende eeuw en ook met de stamboom
Johan en Ruth wonen sinds 2006 in Nijeveen,
van Ruth is hij al een heel eind gevorderd.
in het kabouterdorp. Beide hebben ze drie
Enkele jaren geleden heeft hij
kinderen uit een eerdere
alle informatie over zijn vader
„De e-meetings vinden we mooi,
relatie, en samen hebben
gebundeld tot een boek, dat
maar een traditionele dienst kan
ze inmiddels tien
hij in familiekring heeft
ons ook heel blij maken.”
kleinkinderen. „De elfde
uitgegeven.
is op komst”, voegt een
trotse Johan daar aan toe. Ze wonen met
Ruth werkt als accountmanager in de
heel veel plezier in Nijeveen. „Hier is alles, en
meubelgroothandel van haar zoon in Havelte.
er kan heel veel.” Ook in de kerken zien ze
Hiervoor reist ze het hele land af, om
veel gebeuren. De e-meetings vinden ze
meubelzaken te bezoeken. „Ik ben zeker drie
mooi, maar een traditionele dienst kan hen
dagen in de week op pad, de andere dagen
ook heel blij maken. Het allermooist vinden
werk ik vanuit huis.” Erg leuk werk, vindt ze.
ze het als de kerk weer goedgevuld is. „En
„Zeker om dit zo samen met mijn zoon te
met z’n allen zingen.”
kunnen doen. En ook omdat het iets totaal
anders is dan de muziek.”
Uiterst gedreven
Johan en Ruth leven op muziek, zoals hij zelf
Ruth beschrijft Johan als een uiterst gedreven
beschrijft. Ruth vult hem aan: „We kunnen
man. „Hij is altijd optimistisch en ziet altijd
communiceren zonder woorden.” Ze
kansen in alles. Hij staat heel positief in het
genieten ook intens van elkaars optredens.
leven.” Ruth is in de ogen van Johan heel
„Als Ruth speelt, kan ik niet zingen. Haar stijl
flexibel, open en gaat altijd recht op haar
van spelen ontroert me.” Of er na al die
doel af. En ze is heel creatief, dat komt ook
avonturen nog iets op hun wensenlijstje
altijd naar voren in haar orgelspel. Ruth kijkt
staat? Na enig nadenken zegt Ruth: „Ik zou
naar Johan en moet lachen om zijn
wel graag weer in de kerk van Hasselt spelen.
beschrijving. „Dat klinkt allemaal heel
Dat vind ik zo’n prachtig orgel.” En de Oude
positief.”
Kerk in Amsterdam dan, vraagt Johan haar.
Johan heeft sinds zijn pensionering alle tijd
„Daar heb ik al op gespeeld.” Johan zou
voor zijn hobby houtbewerking. In zijn schuur
ontzettend graag in de Westminster Abbey in
staan meerdere machines waarmee hij in de
Londen een koor dirigeren en samen het
loop der jaren al veel dingen heeft gemaakt.
Hallelujah van Händel opdragen. „Dan wil ik
Een prachtig bewijs van deze creatieve kant
wel spelen”, reageert Ruth direct. Het lijkt
staat tijdens de kerstperiode in de
hoog gegrepen, maar ach, zegt Johan: „We
woonkamer: een houten kerk van bijna een
dachten ook dat we een optreden in het
meter hoog, met toren en klok, en zuilen
Vaticaan niet voor elkaar zouden krijgen,
voor de deur. Het licht brandt, de deur staat
maar ondertussen is dat ons wel gelukt.”
uitnodigend open. Ruth: „Ik ben altijd zo blij
10
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BLOEMENGROET

MEELEVEN

De bloemen zijn als een groet van ons allen
gegaan naar:
Mevr. G. Hoorn-Pierik
Mevr. E. van Hilten
Fam. R. Bouwknegt
Dhr. K. Pool

Enkele gemeenteleden zijn opgenomen
geweest in het ziekenhuis maar zijn weer
thuis om te herstellen.
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.

TOEKOMST

Ook zijn er gemeenteleden die elders
vertoeven:
Mevr. J. Kroes-Mondria, de Lindenhorst,
Reggersweg 27 E, te Meppel.
Dhr. G. Pors, de Meentehof 6-8, 8332 AZ te
Steenwijk.
Dhr. W. Smit, Reggersoord, Reggersweg 1
7943 KC te Meppel.
Mevr. G. Hoorn-Pierik, Nieuw Clareberg 2.17,
Groenestraat 38 B 8325 AZ te Vollenhove.

Wat staat ons in dit nieuwe jaar
aan lief en leed te wachten?
We weten ’t niet . We mogen Hem
die spoedig komt, verwachten.
We weten niet wat in dit jaar
aan moeite ons zal treffen.
God geeft dat wij elke dag
ons hart tot Hem verheffen.
Dan weten wij: Hij zal ons steeds
met liefde en trouw omringen.
Heer, geef ons toch een dankbaar hart
Voor al Uw zegeningen.

OVERLEDEN
Op woensdag 8 december is dhr. H. Dekker
op 89 jarige leeftijd overleden.
De afscheidsdienst heeft op dinsdag 14
december om 13.30 uur in de Gereformeerde
Kerk plaats gevonden. Ds. Jan Stap heeft de
dienst geleid.

Wat U beloofd hebt in Uw woord
O, laat ons daarop bouwen,
Opdat wij in dit nieuwe jaar
Alleen op U vertrouwen.
Het oude jaar is overgegaan in het nieuwe
jaar .
Ook ik wens u een gezegend nieuwjaar toe.
Mag de Heer weer met ons meegaan en ons
nabij zijn
In moeilijke en verdrietige perioden.

Op zaterdag 1e Kerstdag 25 december, is
mevr. J. Laverman-Leemburg op 75 jarige
leeftijd overleden.
De afscheidsdienst heeft op donderdag 30
december om 10.30 uur in de Hervormde
Kerk te Wanneperveen plaats gevonden.
Ds. Jan Stap heeft de dienst geleid.

Met vriendelijke groet,
Sita Zuidema.
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IN MEMORIAM
HENDRIK DEKKER
Hoe vaak je ook bij Henk kwam, je was altijd
welkom en als je wegging zei Henk altijd “Fijn
dat je er was, bedankt, en groeten thuis.”
Iet Goos leerde Henk en Menna zo’n 20 jaar
geleden (2002) via de kerk kennen.
Henk werd dat jaar 70 en i.v.m.
oogproblemen was het niet verstandig om
het rijbewijs te verlengen. Een moeilijke
beslissing met consequenties. De auto ging
de deur uit en daarmee ook de vrijheid om
zelfstandig te gaan en te staan waarheen je
wilde. Henk en Menna waren van de regels,
alles had zijn eigen tijd en elke dag had zijn
eigen programma. Zoals de vaste dagen
waarop Arend en Bertha en Gé en Wolter op
bezoek kwamen. Iet kwam elke week op het
Griftestuk, ze raakten vertrouwd en bevriend
met elkaar. Zo werd zij mantelzorgster van
Henk en Menna. De beslissing om te
verhuizen naar het Kerspel was erg moeilijk
maar ook noodzakelijk, omdat bij hen allebei
het zicht minder werd.
Menna komt te vallen (17 juli 2013) en
breekt haar heup. Na revalidatie in
Reggersoord komt ze in oktober weer thuis.
De intensieve zorg is voor Henk zwaar, haast
te zwaar. Vlak na kerst belandt hij in het
ziekenhuis maar gelukkig is hij weer snel
thuis.
We vierden de verjaardag van Menna (11
februari 2014) in het Kerspel, Arend en
Bertha, Gé en Wolter zijn ook aanwezig. Het
zou de laatste keer zijn dat de familie Dekker
compleet is.
Slechts 12 dagen later op 23 februari overlijdt
Arend, de broer van Henk. Op 25 juni
overlijdt Gé, de zus van Henk. Begin augustus
krijgt Henk een tia. Hij belandt via het
ziekenhuis in Reggersoord. Ook de
gezondheid van Menna gaat meer en meer
achteruit. In de laatste week van augustus
halen Iet en haar man Henk dagelijks op
zodat ze nog samen kunnen zijn.
Op 31 augustus 2014 overlijd Menna. In een
half jaar raakt Henk zijn broer, zijn zus en zijn
vrouw kwijt.
12

Na zijn verblijf in Reggersoord komt Henk (19
augustus) thuis in een leeg huis. Dat is
wennen, heel erg wennen.
Geregeld komt Bertha op bezoek. Vaak
neemt Wolter hem mee in de auto voor een
rondje in de omgeving (vaak met een stop
voor een bakkie koffie met gebak.) Eind 2018
word Wolter ziek en op de laatste dag van
dat jaar overlijdt Wolter. Dan zijn alleen
Bertha en Henk nog over.
Bertha belt hem geregeld en bij goed weer
fietst ze naar Nijeveen. Altijd heeft ze wat
lekkers mee: iets van de bakker of van de
visboer of een gekookt eitje.
Henk zijn verjaardag vierden we vaak samen
met familie en vrienden met een etentje bij
de Chinees. Door de Corona kon dat vorig
jaar helaas niet. Dit jaar was Henk echt van
plan weer gezellig samen te gaan eten,
iedereen was uitgenodigd, maar helaas het
ging niet door. Het ging niet goed met Henk.
Hij had geregeld een blaasontsteking en was
dan in de war en kwam steeds vaker te
vallen. Gelukkig liep dat meestal goed af met
wat blauwe plekken en soms een beetje
bloed.
Begin oktober verhuisde je tijdelijk naar
Reestoord waar 24 uur zorg is, dat was voor
Henk en voor Iet en de anderen een veilig
idee. Hij is 9 weken in Reestoord geweest,
daar had hij het naar zijn zin en er werd heel
goed voor hem gezorgd.
Henk had mooie verhalen over zijn jeugd in
Doosje. Over de schooltijd in Wanneperveen,
over het eieren zoeken en het struinen in de
Kiersche Wijde (het natuurgebied tussen
Doosje en Wanneperveen.) Over hoe hij op
latere leeftijd de liefde vond bij Menna. Over
een zwangerschap, die geen doorgang vond.
Over het gemis van kinderen en
kleinkinderen.
Iet vertelde dat ze vaak heeft gedacht:
“waarom hebben we elkaar niet eerder
ontmoet, toen onze kinderen nog klein
waren. Misschien had het dan wel zo mogen
zijn dat zij van elkaar hadden kunnen
genieten. Als een soort geadopteerde opa en
oma en kleinkinderen.”
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Henk vertelde van vakanties naar Luxemburg
en Canada, van al het moois dat ze
meemaakten en wat ze hebben gezien. Er
waren zelfs plannen dat Henk, Jacques en Iet
samen op reis zouden gaan, met een camper
door Canada. Henk had er zin in, de route zat
al in zijn hoofd. De reis was geboekt. Helaas
kon door Corona de reis niet doorgaan. Ook
ging het steeds slechter met Henk zowel
fysiek als mentaal. Met elkaar besloten ze dat
zo’n grote reis niet meer mogelijk was.
Henk is alleen op reis gegaan, op reis naar
het eeuwige Huis.
Iet besloot haar In Memoriam met de
woorden:
Lieve Henk: “Fijn dat je er was, bedankt, en
groeten thuis.”
In de dienst op dinsdag 14 december 2021 in
de Gereformeerde Kerk te Nijeveen hebben
we afscheid van Henk genomen in een
dankdienst voor het leven. Tijdens de dienst
hebben we liederen gezongen die Henk lief
waren en stil gestaan bij zijn lievelingspsalm
Psalm 23 “De Heer is mijn herder.”
Aansluitend zijn we met elkaar naar de
algemene begraafplaats van Nijeveen gegaan
waar we Henk in het graf bij zijn geliefde
Menna hebben bijgezet. Vervolgens hebben
wij bij een kopje koffie en een broodje in de
kerk nog even nagepraat.
(Het In Memoriam is door Iet Goos in een
persoonlijke vorm tijdens de dienst
uitgesproken en door Ds. Jan Stap voor
Drieluik bewerkt.)
IN MEMORIAM
JELSKE LAVERMAN-LEEMBURG
Op 25 december 2021 overleed ons gemeentelid Jelske Laverman-Leemburg in Nieuw
Clarenberg (Vollenhove) in de leeftijd van 75
jaar. Jelske werd op 26 april 1946 geboren in
het gezin Leemburg, ze was de derde van zes
kinderen. Ze hadden het thuis niet breed. Ze
leerde met weinig genoegen te nemen en om
zuinig en spaarzaam te zijn.
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Er zijn twee verhalen over hoe ze Piet Laverman leerde kennen. Haar verhaal was: via de
regionale ontmoetingsdagen van de Jongelingsvereniging in Leeuwarden. Volgens Piet:
hij was zwarte Piet en zij kwam op zijn schoot
te zitten en hij mocht haar wang kussen. Hij
viel als een blok voor haar.
Haar ouders gingen verbouwen en Piet ging
er k(l)ussen. Zo kon hij haar regelmatig zien.
Wanneer ze vroeg wanneer hij weer kwam,
antwoordde hij: “Dat hangt af van hoe de
wind waait.” Dat werd een gevleugeld woord:
“Hoe waait de wind?”
Jelske werd in de familie Laverman warm
welkom geheten, al moest ze wel wennen
aan de ‘vrijgevochten’ sfeer. Op 18 november
1966 gingen ze trouwen, dit jaar mochten ze
hun 55 jarig huwelijk vieren. Ze kregen twee
kinderen Jacob en Marjan. De kinderen
mochten veel en kregen alle ruimte om zich
te ontwikkelen. Ze mochten hun eigen fouten
maken en werden met liefde weer opgevangen.
Er kwamen kleinkinderen en zelfs een
achterkleinkind mochten ze verwelkomen.
Toen ze al dementeerde werd er nog een
kleinkind geboren. Daar heeft ze ondanks de
beperkingen toch nog van kunnen genieten.
Ze genoot van haar (achter)kleinkinderen.
Toen Marjan met haar dochter Isis een tijdje
bij haar ouders kwam wonen, was dat voor
oma een fijne tijd: ze kon weer (ver)zorgen.
Ze genoot ervan om ze om zich heen te
hebben, het gaf haar een gevoel weer
compleet te zijn.
Vakanties werden doorgebracht in de stacaravan in Appelscha, maar er waren ook de
onvergetelijke reizen naar Scandinavië.
Toen ze in Wanneperveen kwamen te wonen
bouwde Jelske in korte tijd een heel netwerk
van bekenden op. Met haar nieuwe vriendinnen ging ze regelmatig op donderdagmorgen
naar de markt in Meppel. Ze was zeer sociaal
en genoot van gezelligheid.
Mirjam die het In Memoriam voor de afscheidsdienst schreef, beschrijft haar moeder
als zachtmoedig, zorgzaam, eenvoudig, belangstellend en vooral liefdevol. Ze vertelde
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hoe haar moeder was in haar contacten en
familie. Hoe ze werd gedragen door haar
ouders.
De laatste jaren van haar leven, verloor ze
steeds meer van zichzelf door de dementie.
De kern bleef: zachtmoedigheid, zorgzaamheid en vooral liefde. Daarmee raakte ze ook
de medebewoners en verzorgers van Nieuw
Clarenberg. Hoewel ze niet meer sprak, was
dat haar uitstraling. Ze vertelde het met haar
blik. Piet ging er dagelijks tweemaal naar toe.
Mirjam schrijft in het In Memoriam voor in
de kerk dat ze op heel veel mooie jaren
mogen terugkijken. Dat ze heel veel gegeven
heeft om in de toekomst aan terug te
denken. Hoe haar man, kinderen en kleinkinderen het belangrijkste waren in haar
leven. Ze sloot het In Memoriam af met de
woorden van Jochem Myjer:
Ik zie jou in alles wat mooi is
Ik zie jou in alles wat leeft
Ik zie jou als de reden
Dat alles leven heeft
Ik zie jou in de lente bloesem
In zwermen spreeuwen
In het avondrood
Ik zie jou in de liefde
In de naderende dood
Wij zijn niets meer
Dan een hoop cellen
Het dier, de boom, het kind
Ik zie in jou het stukje
Dat ons allemaal verbindt.
In haar afscheidsdienst in de Protestantse
Kerk van Wanneperveen, stonden we stil bij
de woorden uit Psalm 124: 8a “Onze hulp is
in de naam des Heere.” We zongen liederen
uit de Johannes de Heer Bundel en de
Evangelische Liedbundel die haar lief waren
en die ze jarenlang thuis na de kerkdiensten
bij het orgel gezongen heeft. Aansluitend
hebben we haar begraven op de begraafplaats van de Kerk van Wanneperveen.
Vanwege de Corona-maatregelen ging
iedereen daarna zijns/ haars weegs.
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(Dit In Memoriam is gebaseerd op het In
Memoriam, geschreven door Mirjam
Laverman, samengevat en herschreven door
Ds. Jan Stap)
ZENDINGSCOMMISSIE
Jaarlijks ontvangen wij van de
gemeenteleden een mooi geldbedrag voor de
zending.
Een gedeelte van dit geld is gegaan naar het
gezamenlijke project The Carpenters Son
waar René Kolsters bij betrokken is.
Het overige deel is verdeeld over een aantal
goede doelen, te weten
Het Leger des Heils (locatie Meppel), Kerk in
Actie (en dan met name voor het
Vluchtelingenwerk in Griekenland), Stichting
Small Miracles en Stichting Friedensstimme.
Alle projecten zijn zending gerelateerd.
Mocht u zelf een project weten waarvan u
denkt, dat kan ook ondersteund worden, laat
het ons dat weten.
Namens de zendingscommissie,
Jannette en Ritza
NIEUWS VAN DE DIACONIE
Aan giften zijn binnen gekomen;
Voor werelddiaconaat: €75,- en de collecte
zelf op 17-10 €214,60; totaal (€289,60), een
mooi bedrag!
Voor mensenkinderen in nood: €225,50.
Voor ziekenhuispastoraat in UMCG (HA Coll)
+ giften €226,50; de diaconie heeft dit
aangevuld tot €300,De collecte van 31-10 voor wereldkinderen
heeft €150,50 opgebracht en aan giften is
nog €75,00 na gekomen.
Alle gevers hartelijk dank hiervoor!!!
In het nieuwe jaar willen we ook meer doelen
voor u zichtbaar maken via de beamer of de
mededelingen blaadjes. U bent dan op tijd op
de hoogte.
Namens de diaconie,
Yeb Reitsma
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ACTIE KERKBALANS 2022
Begin 2022 komen enkele gemeenteleden
weer bij u langs de deur voor de actie
kerkbalans. De landelijke actie start op 15
januari 2022. Wij beginnen eerder. De reden
is dat we graag op tijd de enveloppen retour
willen hebben voor de verwerking. Zo kunnen
we voor februari met de nieuwe toezegde
bijdragen werken.
Graag zouden wij in de toekomst de VVB
digitaal willen laten verlopen. We komen dan
niet langs de deur, maar u ontvangt een mail
en kan uw toezegging doorgeven. Hiervoor
hebben wij uw mailadres nodig. Staat u
hiervoor open dan kunt u uw mailadres
sturen naar
ledenadministratie@gereformeerdekerknijev
een.nl
Heeft u liever dan we langskomen, dan doen
we dat natuurlijk.
Bedankt voor uw begrip en medewerking!
Namens College van Kerkrentmeesters en
met vriendelijke groet,
Johanna van der Linde

BLOEMENGROET
28-11 Fam. de Jong
Fam. Huisman
05-12 Fam. P. Bouwknegt
12-12 Dhr. B. Doosje
19-12 Dhr. G. Doosje
BIJ DE DIENSTEN
De afgelopen periode
Op 5 december ging de heer Sjoerd Bakker
uit Urk bij ons voor. Hij leidde ons aan de
hand van de aankondiging van de geboorte
15

KERKELIJKE STAND
Overleden:
8 december 2021:
Hendrik Dekker, Ds. van Halsemastraat 12 15
(Reestoord), 89 jaar
25 december 2021:
Jelske Laverman-Leemburg, Groenestraat
38B, Vollenhove, 75 jaar

van Johannes door de adventsperiode
richting Kerst. Met als focuspunt een mooi
ingepakt cadeau op de rand van de kansel.
Vol verwachting klopte ons hart voor het
geschenk van Kerstmis.
Op 12 december heeft de heer W. Voogd uit
Rouveen ons laten nadenken over de vraag
hoe ‘toevallig’ toeval is. Of kunnen we vaker
Gods hand zien in wat er om ons heen
gebeurt. Met als steekwoorden Vertrouwen,
Leiding en Toeval.
Op 19 december was Ds. D. Wams uit Ter
Apelkanaal bij ons als voorganger. Hij sprak in
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een drieluik over de rollen van koning
Herodes, de komst van de drie magiërs, en de
herders. Net als op de voorgaande zondagen
werd bij aanvang van de dienst een volgende
adventskaars aangestoken door een van de
zondagsschoolkinderen en een gedicht
voorgelezen. Dit was de laatste dienst die
nog als gemeente met elkaar in één ruimte
kon worden meegevierd. Alle
daaropvolgende diensten werden weer
digitaal in ieders huiskamer gebracht vanuit
het gebouw van de Gereformeerde kerk.
Op vrijdag 24 december konden we thuis
voor de buis een ’Kerstnachtdienst’
meebeleven, die door Ds. René Kok werd
verzorgd, met de titel ‘Als alles duister is’.
Op zaterdag 25 december was de dienst op
1e Kerstdag. Deze dienst vanuit de
Gereformeerde kerk, is geleid door Ds. René
Kok, Ds. Marjan van Hal uit Nijeveen en Ds.
Jan Stap uit Wanneperveen. De dienst werd
muzikaal opgeluisterd door organist Arjan
Kroes, trompettist Herwin Lokken en de
familie Kolsters.
Ook op zondag 26 december is er een PKiN
dienst uitgezonden vanuit de gereformeerde
kerk. Opnieuw was Sjoerd Bakker uit Urk
voorganger in de dienst. Met de boodschap
dat het kerstevangelie voor héél de wereld,
voor ons allemáál is. En hij eindigt met het
verhaal van het jongetje met de schat van
zijn leven in een schoenendoos.
Komende zondagen
De diensten in januari zullen allemaal digitaal
vanuit de Gereformeerde kerk worden
uitgezonden. Ook voor 6 februari is een
dergelijke dienst gepland, maar als de
beperkingen omstreeks 14 januari (deels)
worden opgeheven, dan zal er in Kolderveen
een dienst worden gehouden, waarin
afscheid wordt genomen van enkele
kerkenraadsleden en waarin nieuwe
kerkenraadsleden worden bevestigd in hun
ambt. Mededelingen hierover zullen tijdens
de laatste uitzendingen vanuit de
gereformeerde kerk worden gedaan en per
mail worden verstuurd.
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PASTORAAT
De op zaterdag 27 november georganiseerde
actie om geld op te halen voor Kika heeft
uiteindelijk ongeveer acht en een half
duizend euro opgebracht. Nogmaals dank
aan alle bezoekers en aan alle vrijwilligers die
de actie op touw hebben gezet.
(Kika zet zich in voor het welzijn van Kinderen
met kanker.)
Mevrouw A. Tuut-Oort woont tijdelijk in
Reestoord te Meppel.
De heer G. Bouwknegt is verhuisd naar ’t
Vonder, waar hij, als het kan, graag wil blijven
wonen.
Bezoeken kan, maar dan liefst wel na
afspraak; een kaartje mag altijd.
Doordat iedereen zich zoveel mogelijk houdt
aan de adviezen om contacten te beperken,
horen we niet altijd van ziekte of andere
problemen. Daarom vragen we om dergelijke
omstandigheden te melden bij één van de
ouderlingen of de predikant. Dan kunnen we
er op een toegestane manier aandacht aan
geven binnen de grenzen van de nog steeds
geldende Corona-regels. Ook kunt u zelf een
kaartje of een andere vorm van attentie aan
hen sturen. Dat zal ze zeker een hart onder
riem steken.
Buiten dat kan een ieder natuurlijk in het
gebed God vragen om hen te bemoedigen
zoals we lezen in het gebed van Ds. Margreet
Klokke, Tussen de regels
O God,
Er zijn momenten
waarop de geschiedenis
ons voorkomt
als een gesloten boek.
Dan begrijpen wij
de zin niet
van de donkere bladzijden
die eraan worden toegevoegd,
in elke tijd opnieuw.
Mag de geboorte
van Jezus uw Zoon
ons oog geven
voor het wit tussen de regels
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dat het verhaal van de wereld
bij elkaar houdt –
het licht van uw liefde.
Amen

BEVESTIGING AMBTSDRAGERS

In een zorgcentrum zijn opgenomen:
• Mevr. H. Pinxterhuis-Rumph, (De
Schiphorst)
• Mevr. P. Buitenhuis-Veneboer, (Nijenstede)
• Mevr. W. Hoorn-Koppers (De Schiphorst)
• 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, 7943 KC Meppel
Zorgencentrum “Nijenstede”, Joh.
Bogermanstr. 1, 8331 GZ Steenwijk
Zorgcentrum “Reestoord”, Zuiderlaan 134,
7944 EJ Meppel
Zorgcentrum “De Menning”, Linthorst
Homanstraat 1, 8384 ED Wilhelminaoord
Zorgcentrum De Berghorst, Ebbinge
Wubbenlaan 186, 7951 LB Staphorst
Zorgcentrum ’t Vonder, Molenbergh 1,7961
AV Ruinerwold
Meldingen
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. Ook
wanneer er iets moois is voorgevallen, dat u
graag wilt delen, dan horen we dat graag.
Wijkouderling Cobi de Groot: 06-2037 5228
Wijkouderling Gert Westenbrink: 06-3856
6333
Wijkouderling Lourens Schipper: 06-5103
1603
Ouderling Henk Huisman: 06-5174 3607
Wij zullen op de hoogte zijn van de
beschikbaarheid van Jan Stap.
De ouderlingen, Lourens Schipper
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Op zondag 6 februari 2022 willen we, indien
mogelijk, graag een fysieke kerkdienst
houden waarin we afscheid nemen van
ambtsdragers en nieuwe ambtsdragers
(her)bevestigen . Wij zijn verheugd dat er
weer mensen zijn die zich in willen zetten
voor onze gemeente en bedanken de
ambtsdragers die allen 8 jaar lang een ambt
hebben vervuld.
Aftredend en niet herkiesbaar: Ouderling
Coby de Groot;
Aftredend en herkiesbaar: Ouderling Lourens
Schipper;
Bevestigen Ouderling Ploni Beker-Sterk;
Bevestigen Ouderling Han Olof Gerrits;
Aftredend en niet herkiesbaar: Diaken Anita
Wobben-Schoemaker;
Aftredend en herkiesbaar: Diaken Wolly
Brand-Soeten;
Bevestigen Ouderling Kerkrentmeester Ton
Boerkamp;
Bevestigen Ouderling Kerkrentmeester Jacob
Bakker;
Aftredend en niet herkiesbaar: Ouderling
Kerkrentmeester Arie Voerman;
Aftredend en niet herkiesbaar: Ouderling
Kerkrentmeester Rob Polinder.
Verder is Inge Westenbrink bereid gevonden
om het jeugdwerk te vertegenwoordigen,
maar ze zal geen deel uitmaken van de
kerkenraad.
Geweldig dat onze kerkenraad weer voltallig
is en ik hoop dat veel gemeenteleden bij deze
dienst aanwezig zijn.
Henk Huisman voorz. Kerkenraad
COLLECTEN EN GIFTEN
28-11-2021 t/m 19-12-2021
Collecten in de dienst:
CvK
€ 213,77
Diaconie
€ 94,50
Bijz.collecten
€ 244,80
Via de contactpersonen zijn er verschillende
giften binnengekomen:
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Voor de bloemenpot:
Dhr. G. Westenbrink
Mevr. A.R Gerrits-Hoorn
Mevr. J. Hoorn
Mevr. W. Brand

€ 10,00
2x € 10,00
€ 5,00
€ 10,00

Voor het orgelfonds:
Mevr. L. Schipper

€ 10,00

Voor het kerkhof:
Dhr. H. Huisman
Mevr. Nijmeijer

€ 50,00
€ 10,00

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
VAN HET COLLEGE KERKRENTMEESTERS
Kerkbalans 2022
In januari ontvangt u weer de jaarlijkse Actie
Kerkbalans. Wij ontvangen als gemeente
geen subsidies en om te kunnen blijven
bestaan zijn wij afhankelijk van de financiële
bijdrage van onze leden. Zo blijven we van
waarde voor u en de samenleving. ‘Geef
vandaag voor de kerk van morgen’ is het
thema voor Actie Kerkbalans 2022.

de envelop bij u bezorgt, zal zijn/haar adres
hier ook opschrijven zodat u het toezeggingsformulier daar ook in kunt leveren.
De belastingdienst betaalt mee
Wist u dat u meer kunt schenken aan de kerk
zonder netto meer te betalen? Door de
‘periodieke gift’ profiteert u direct van een
fiscaal voordeel. Een periodieke gift is
namelijk altijd volledig aftrekbaar. Meer
informatie hierover en een modelovereenkomst kunt u vinden op hgkd.nl/gift. Een
echte aanrader, want ook onze gemeente
kan deze extra inkomsten goed gebruiken
Tarieflijst
Vanaf 1 januari 2022 zijn de tarieven van de
verhuur e.d. gewijzigd. De nieuwe tarieflijst is
te vinden op de website van de kerk
www.hgkd.nl of op te vragen bij Gerdie
Westenbrink (cvk@hgkd.nl) of Arie Voerman
(penningmeester@hgkd.nl)
Website
We zijn op zoek naar iemand die het leuk
vindt om de website bij te houden. Ligt hier
je interesse en wil je er ook wat tijd insteken?
Neem dan eens contact op met Gerdie
Westenbrink 06-23139310,
ghwestenbrink@hotmail.com
Bediening camera in kerk
Binnenkort zal er een camera in de kerk
geplaatst worden, waardoor de diensten ook
via internet meegekeken kunnen worden.
We zoeken mensen die de camera af en toe
willen bedienen. Heb je belangstelling? Meld
je dan bij Gerdie Westenbrink (contact
gegevens zie hierboven)
Nieuwjaarsvisite
Vanwege de corona maatregelen zal de
Nieuwjaarsvisite niet doorgaan

Vanaf half januari tot eind januari zal het
toezeggingsformulier bij u opgehaald
worden. Wilt u dit vanwege de corona
pandemie liever niet? U kunt uw toezeggingsformulier ook inleveren bij één van de
kerkenraadsleden of notabelen. Degene die
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Begraafplaats
We willen een ieder vragen bloempotten en
dergelijke niet in de vuilnisbakken op de
begraafplaats te gooien maar mee te nemen
naar huis.
De kerkrentmeesters
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HUWELIJKSJUBILEUM
Op 25 januari mogen Gerard en Alie Lutke –
de Jonge, Burg. Haitsmalaan 24, vieren dat ze
maar liefst 65 jaar zijn getrouwd. Wij wensen
hen een fijne dag en nog goede jaren samen
met hun kinderen en kleinkinderen.
IN MEMORIAM
HENK SEEGERS
Op maandag 27 december 2021 hebben we
in kleine kring afscheid genomen van Henk
Seegers. Henk is 76 jaar geworden. Toen
Henk 15 was verongelukte zijn vader. Vanaf
dat moment moesten de kinderen allemaal
meewerken om het gezin in leven te houden.
Doordat vader vele jaren voor de melkfabriek
in Kolderveen had gewerkt was er een kleine
uitkering. Echter te weinig om van te leven
en te weinig om van dood te gaan. Henk
kwam bij een boer te werken, kost en
inwoning en een klein loon. Toen hij daar de
leeftijd voor had haalde hij zijn bevoegdheid
om met een bulldozer te werken. Met een
korte onderbreking heeft Henk altijd in het
grondverzet gewerkt: in Nederland maar ook
in het buitenland. Zo heeft hij in Denemarken
gezeten en werkte hij aan de tunnel bij
Calais.
Toen Henk 21 jaar was trouwde hij met Trijn.
Ze hadden elkaar leren kennen op dansles. Ze
kregen twee dochters (zijn ‘cowboys’). Er
kwamen later twee schoonzonen en
uiteindelijk drie kleinzonen.
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In de wintermaanden was Henk veel thuis.
Zijn hobby was handel in van alles en nog
wat. Fietsen, tussenpersoon in autohandel,
gereedschap etc. etc. Henk kon niet stil
zitten.
Samen met Trijn en de kinderen, maar ook
wel met familieleden, is hij veel op vakantie
geweest. Later heeft hij met Trijn ook verre
reizen gemaakt, waaronder naar Australië en
Indonesië.
Het afgelopen jaar werd Henk ziek. Al snel
bleek hij ongeneesbaar ziek te zijn. Het
laatste half jaar is niet gemakkelijk geweest,
ziekenhuis in, ziekenhuis uit. Totdat het leven
eindigde op 18 december 2021.
In de samenkomst waarin we afscheid van
Henk hebben genomen hebben we stil
gestaan bij de woorden uit Prediker 3: 1-15.
We hebben de verzen gelezen in combinatie
met de levensloop van Henk. Aansluitend aan
de samenkomst in de kerk is Henk
overgebracht naar Reestborgh, waar
belangstellenden afscheid van Henk konden
nemen middels een drive-thru.
Ds. Jan Stap
ZENDINGSCOMMISSIE
Vanwege de lockdown kunnen we dit jaar
wat betreft de opbrengst van de
zendingsbussen al weer afsluiten.
Vanaf 7 november tot en met 19 december
was de opbrengst € 126,10.
Met vriendelijke groet, Alie, Anita en Femmie
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BLOEMENGROET
28-11
5-12
12-12
19-12

WEL EN WEE

Fam. K. Dijkhuis
Mevr. B. Smit-Elfring
Fam. P. Breman
Fam. A. Withaar

BIJ DE DIENSTEN
Nu ons land sinds 19 december weer in een
complete lockdown is beland, heeft dat ook
zijn invloed op de kerkdiensten. U hebt het al
gemerkt rond de kerstdagen. We vinden het
heel jammer dat we de 2e keer op rij online
kerst moesten vieren met elkaar. Wel was er
in de kerstnacht toch nog een viering via
YouTube te zien en ook op kerstmorgen was
het best feestelijk met alle muzikale
medewerking. Maar het kan natuurlijk de
echte ontmoeting niet vervangen.
Ook in de maand januari zullen er online
diensten vanuit de gerefrmeerde kerk
worden gehouden.
9 januari: mevr. Tineke Koster gaat voor.
16 januari: mevr. Liesbeth Winters-Jonas
gaat voor tijdens een digitale E-Meeting.
23 januari: ds. René Kok gaat voor. Het wordt
geen kerk en schooldienst zoals aanvankelijk
de bedoeling was. Hopelijk kan die later in
het jaar nog plaatsvinden.
30 januari: dhr. Sjoerd Bakker gaat voor.
6 februari: of het wordt een online dienst
vanuit de geref. kerk of vanuit onze eigen
kerk, in elk geval gaat ds. Marjan van Hal
voor.

Mensen met ziekte en zorgen wensen we
Gods nabijheid toe en kracht en moed om
verder te gaan. Als u behoefte hebt aan een
luisterend oor, schroom niet om contact met
ons op te nemen.
We blijven ook de namen noemen van de
mensen in de tehuizen.
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.
Een gevoelig oor
voor het lied
van de vogels,
een fijne neus
voor geur en kleur
van de bloemen,
diep besef
van het ritme van
licht en donker,
van geloof
dat alle leven
is gegeven
en geen dood bij machte
het te ontvreemden,
liefde voor
al wat is,
vertrouwen in
al wat komt,
wensen we je toe voor het nieuwe jaar!
Met een hartelijke groet,
Ds. Marjan van Hal en ds. René Kok
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NIEUWJAARSGROET
Beste gemeenteleden, via deze weg wil ik
iedereen een voorspoedig en gezond 2022
wensen. Dit jaar weer geen nieuwjaarsreceptie zoals wij die traditie getrouw altijd
houden aansluitend aan de eerste dienst in
het nieuwe jaar. Corona belemmert ons ook
aan het begin van 2022 om samen te komen
in de kerk of het jeugdgebouw. Het
belangrijkste is dat we allen gezond proberen
te blijven en binnen de mogelijkheden
proberen te genieten van de dingen die wel
mogelijk en toegestaan zijn. Ik hoop van
harte dat jullie samen met jullie dierbaren
hebben kunnen genieten van de kerstdagen
en jaarwisseling. Mooi is het dat we snel
konden schakelen en hebben besloten om
weer online diensten aan te bieden vanuit
PKIN met als resultaat een dienst op
kerstavond en kerstochtend. Via deze weg wil
ik een ieder bedanken die hieraan heeft
meegewerkt. Voor mij persoonlijk breekt de
laatste periode aan als voorzitter. In het
voorjaar zal de nieuwe voorzitter worden
bevestigd. Als gemeente(s) hebben we
afgelopen (corona) jaar veel niet kunnen
doen in bv de diensten, pastoraat,
vergaderen, enz, enz. Ik kijk uit naar de
periode dat er geen beperkingen meer zijn.
Tot slot hoop ik dat de goede samenwerking
tussen de drie gemeentes wordt doorgetrokken naar het steeds verder samengaan van
de drie kerken Nijeveen/ Kolderveen.
Met vriendelijke groet,
Jan van der Vegt
Voorzitter Hervormde gemeente Nijeveen

nemen in de gesprekken die er gevoerd
moeten worden.
De voorzitter van de kerkenraad (KR) heet de
37 aanwezigen van harte welkom en geeft
aan dat het mooi is dat zoveel mensen
aanwezig zijn op deze avond. Dit geeft aan
dat er, ondanks de al lange corona periode,
een grote betrokkenheid is bij onze kerk
heden ten dage en wat er voor de toekomst
mogelijkerwijs staat te gebeuren.
Bij de uitnodiging is de agenda voor deze
avond meegestuurd. De voorzitter meldt bij
aanvang dat hij een extra 5e agendapunt
heeft toegevoegd. Tevens wordt er
afgesproken dat er na elk agendapunt de
mogelijkheid is tot het stellen van vragen.
Als eerste een kort terugblik op de afgelopen
periode
Voor onze kerk was de afgelopen tijd een
relatief rustige periode, mede veroorzaakt
door corona. Dit betekende voor onze kerk
dat er weinig diensten zijn geweest en dat
alle activiteiten tot het hoogstnoodzakelijke
zijn teruggebracht. Wel hebben we in de
coronaperiode veel samengewerkt met de
twee andere (PKiN)kerken.

VERSLAG INFORMATIEVE GEMEENTEAVOND
Donderdag 4 november.
In de uitnodiging stond aangegeven dat het
doel van de avond was om alle
belangstellende leden bij te praten over de
voorstellen en mogelijke opties die er liggen
voor de PKN kerken in Nijeveen/Kolderveen
in 2026. Verder heeft de kerkenraad de wens
om de meningen uit de gemeente mee te
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Als voorzitters van de drie kerken hebben we
de afgelopen periode toch weer ‘de handschoen opgepakt’ om de mogelijkheden te
onderzoeken hoe we medio 2026 één PKN
Nijeveen/Kolderveen kunnen starten.
We weten dat een eerdere poging is gestrand, maar de voorzitters vinden het hun
plicht om een goed toekomstperspectief te
scheppen/houden. Voor onze kerk weten we,
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dat naast de terugloop in het kerkbezoek,
ook de financiële vooruitzichten voor de
nabije toekomst niet erg goed zijn en geen
perspectief bieden om op midden lange
termijn financieel zelfstandig te kunnen
blijven.
Na de inleiding van de voorzitter geeft de
voorzitter van de kerkrentmeesters (KRM)
uitleg over de huidige financiële situatie en
de financiële prognose voor de toekomst. Hij
begint door iets te vertellen over de samenstelling van onze gemeente. Wat opvalt is dat
er in 2012 501 leden waren en nu, bijna tien
jaar later, ongeveer 100 leden minder (406).
Op dit moment is ongeveer de helft van onze
leden 60 jaar en ouder. Dit is een fragiele
basis omdat in die groep over het algemeen
je vrijwilligers en kerkgangers zitten.
Financieel kent de kerk 3 pijlers: inkomsten,
uitgaven en vermogen. In de afgelopen 10
jaar waren de inkomsten lager dan de
uitgaven. Het vermogen is in de afgelopen
jaren met ongeveer 10k afgenomen.
Een en ander wordt onderbouwd met enkele
sheets die veel duidelijkheid geven over de
financiële situatie en het ledenbestand.
Ontwikkelingen
1) Sinds oktober 2019 zijn onze predikanten
voor 0,2 fte bij de gereformeerde kerk
(GK) gedetacheerd en daardoor draaien
we financieel quitte.
2) De KR heeft meerdere malen aan de
predikanten gevraagd of er belangstelling
is voor het kopen van de pastorie. Dit
scheelt oa ook kosten voor onderhoud. De
predikanten hebben aangegeven dit nu te
willen. KRM heeft bij landelijke PKN
geïnformeerd hoe dit proces moet lopen
en de predikanten bij de vakbond. KR en
kopers hebben beide een taxatie
opgevraagd en hebben de verkoopprijs in
het midden vastgesteld. Een
onafhankelijke partij heeft gezorgd voor
de verkoopovereenkomsten en de KR is
akkoord met de verkoop. De gemeente is
geïnformeerd en nu is het alleen nog
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wachten op goedkeuring van CCBB.
Daarna kan de afronding plaatsvinden.
We verwachten, mede door deze verkoop,
financieel stabiel te zijn voor de komende
jaren.
Met de voorgenomen verkoop van de
pastorie zal ons vermogen weer
toereikend zijn om de komende jaren
weer financieel vooruit te kunnen, echter
zoals de overzichten aangeven, blijven we
jaarlijks interen op ons vermogen.
Naar aanleiding van de presentatie van de
voorzitter KRM zijn er enkele vragen:
Vraag: wat als de gereformeerde kerk zelf
een dominee beroept en ze onze predikanten
niet meer nodig hebben? In de gesprekken
die nu worden gevoerd is er geen reden om
aan te nemen dat dit gaat gebeuren. Mocht
het om wat voor reden wel zo zijn dat we
onze dominees niet meer kunnen
detacheren, dan hebben we helaas weer een
tekort en zullen we sneller interen op ons
eigen vermogen.
Vraag: als we opnieuw zouden moeten
beroepen wat betekent dat dan, de leden van
de andere kerken verschillen niet zo veel?
Wanneer wij als Hervormde kerk Nijeveen nu
zouden moeten beroepen zal dat
waarschijnlijk rond de 50% /60% zitten. De
wens van de drie kerken is dat er nu door
HKKD en GKN samen een 100% dominee
wordt beroepen. Dit past binnen de huidige
vastgestelde mogelijkheden.
Vraag: hoe wordt de financiële situatie bij
samengaan? Alle drie kerken hebben 0,6 fte
en daarmee zijn er geen tekorten meer
(uitgaande van zelfde inkomsten). Hierdoor is
het in ieder geval 10 jaar vol te houden.
Drie jaar geleden is deze berekening gedaan
en was de 0,6fte een goed uitgangspunt voor
de middellange termijn. Echt doorrekenen
naar de lange termijn, of bij een eventueel
samengaan in 2026, is nog niet gedaan.
Vraag: zijn de/onze ideeën ook besproken
met het comité van PKN wat deze zomer op
bezoek is geweest? Onze ideeën zijn wel aan
de orde geweest maar niet tot in detail
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besproken. Dit was ook niet het doel van het
bezoek. Wel kan er gemeld worden dat de
afgevaardigden van de PKN verrast waren
wat wij allemaal al samen doen en dat ze een
verder samengaan toejuichten. Maar ze
gaven wel duidelijk mee om e.a. heel
zorgvuldig te doen. Naderhand heeft de PKNafvaardiging geen terugkoppeling gegeven
over onze ideeën.
Vanuit de aanwezigen wordt aangegeven dat
er een grote waardering is hoe zorgvuldig
voorgaande allemaal is opgepakt en
uitgevoerd.
Vooruitblik komende jaren en bespreken
mogelijkheden om op termijn (2026) één
PKN gemeente Nijeveen/Kolderveen te
vormen
De voorzitters van de drie kerken hebben
twee speerpunten:
1-Januari 2026 één gemeente PKN Nijeveen/
Kolderveen.
Eerste gedachte is dat alle (vrijwillige) bijdrages hiernaar toe gaan en de predikanten
in dienst komen van de nieuwe gemeente
PKN Nijeveen/Kolderveen. PKN Nijeveen/
Kolderveen organiseert de diensten, waarbij
de diensten evenredig verdeeld zullen
worden over de huidige drie
gebouwen, aangestuurd/
bestuurd door één
kerkenraad.
2-Alle drie de kerken maken
een eigen stichting (oid)
waarin het kerkgebouw,
jeugdgebouw,
begraafplaatsen, pastorie,
landerijen enz worden
ondergebracht. Deze
stichting zal dan wel een
bestuur moeten hebben. Voorgaande zijn
geen vaststaande afspraken maar dit zijn
opties waaraan gedacht wordt. Verdere
invulling en mogelijkheden zullen de
komende periode verder uitgewerkt moeten
worden. Hiervoor zullen de komende jaren
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meerdere werkgroepen/ commissies moeten
worden gevormd.
Vraag: waarom 2026?
Er moet nog zeer veel besproken worden.
Daar komt bij dat een dienstrooster voor de
kerken ruim 1,5 jaar voorafgaande aan een
jaar vastligt. De datum 2026 is volgens de
voorzitters van de drie kerken realistisch.
Wanneer e.a. sneller is te realiseren, dan zal
dat niet worden nagelaten.
Vraag: het idee van een predikantenpool is
eerder na heel veel energie mislukt. Heeft
iedereen nu wel ‘de neus dezelfde kant op’?
Het was een voorwaarde voor alle drie de
voorzitters om vooraf de goedkeuring
(meerderheid) van de kerkenraden en leden
te hebben. Vanuit de gemeentes wordt
aangegeven dat de plannen worden
gesteund. Alle drie de kerkenraden hebben
uitgesproken hiervoor te gaan. Ongetwijfeld
komen er nog wel hobbels gaandeweg het
traject, maar als we het gezamenlijke doel
voor ogen houden, moet het mogelijk zijn.
Vraag: is het niet blijven hangen in drie als je
drie stichtingen maakt?
Op dit moment is gedacht dat dit de beste
keuze is, maar of dit op lange termijn ook zo
is, weet nog niemand. De voorzitter geeft
verder aan dat ook
advies en ondersteuning vanuit
(landelijke) PKN
wordt gevraagd.
We willen waken
voor de situatie
zoals in sommige
buurtgemeentes.
Vraag: welk
vermogen gaat er
mee in de
stichting?
In principe alle gelden die er zijn geeft de
voorzitter aan. Dit zou het mooist zijn.
Echter, een en ander is nog niet onderzocht
en derhalve weten we nog niet wat kan en
mag.
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Vraag/opmerking: Stichting Barbara bestaat;
is het wellicht een idee om de kerk en andere
gebouwen onder te brengen in de bestaande
stichting Barbara? Als er een mogelijkheid is
om alles in een stichting onder te brengen
dan zal dit zeker onderzocht kunnen worden.
Vraag: liggen er notulen vast van de gesprekken met de voorzitters van de drie kerken en
zijn die gemaakte afspraken ‘hard’? Nee, er
zijn geen notulen tot nu toe. We willen eerst
de gemeentes informeren en vragen om
goedkeuring van de gemaakte plannen.
Noodzaak om in dit proces, bijv. midden
volgend jaar, een stappenplan kenbaar te
maken en aan de gemeente voor te leggen.
Met alle kerken (gemeenteleden van de drie
kerken) samen delen en bespreken.
Vraag/opmerkingen: verschillende culturen
binnen de kerken. Merkbaar is in de praktijk
dat de kerken in de afgelopen jaren dichter
bij elkaar zijn komen. Goed om in het profiel
van GK en HGKD de meerkleurigheid te
hebben (samen met de predikanten HN)
zodat ook elk lid kan gaan waar die zich het
best bij thuis voelt.
Vraag/opmerking: er zijn zorgen over het
ruimen van graven. Tot nu toe ligt het wel of
niet ruimen bij de KRM. Huidige KRM
verwacht niet te ruimen op termijn. We
nemen dit punt/de zorg mee.
Nadat alle vragen zijn beantwoord, vraagt de
voorzitter alle aanwezigen of zij akkoord zijn
met de plannen zoals geschetst. Met grote
meerderheid zijn de aanwezige leden
akkoord met de plannen en kan de
kerkenraad verder gaan met de ingeslagen
weg.

Vraag: solidariteitskas (vh generale kas): is
toch vrijwillige bijdrage? Wij moeten als kerk
verplicht een bijdrage afdragen en dat valt
onder het solidariteitskasbedrag. De
voorzitter van de KRM geeft aan dat er ook
een overslag in het bedrag zit en daarom
hebben wij het vastgesteld op 12 euro. Het
idee om uit te leggen waar je deze bijdrage
voor vraagt, wordt volgend jaar
meegenomen in de communicatie.
Verder zijn er geen vragen.
De voorzitter heeft een extra punt toegevoegd aan de agenda.
In aanloop in het samengaan is het belangrijk
een representatief bestuur te hebben.
Komende periode zijn er nogal wat KR-leden
die aan het eind van hun 1e, 2e of zelfs 3e
termijn zitten. Een aantal heeft al aangegeven niet voor een volgende termijn beschikbaar te zijn. Om aan voorgaande wens
(een representatief bestuur) tegemoet te
komen, zullen we dus nieuwe mensen in de
kerkenraad nodig hebben. De mailing die
rond is gegaan met het verzoek aan de leden
om zich beschikbaar te stellen voor de
kerkenraad, heeft tot nu toe 2 vrijwilligers
opgeleverd maar beide hebben aangegeven
niet in de KR te willen. Om lid te zijn van de
KR hoef je niet elke zondag naar de kerk en
de vergaderingen zijn niet ingewikkeld.
Gezien de ontwikkelingen en het streven
(PKN Nijeveen/ Kolderveen 2026) zal het om
één periode (4 jaar) kunnen gaan. De
voorzitter doet nogmaals een oproep.
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt
een ieder voor zijn of haar aanwezigheid.
Namens de kerkenraad

W.v.t.t.k.
Diegenen die voorafgaande aan de
vergadering via de mail een vraag hebben
gesteld aan de voorzitter, krijgen hier t.z.t.
per mail een antwoord op. De meeste vragen
zijn ook al besproken op de avond en terug te
vinden in het verslag.
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VERKORT VERSLAG KERKENRAADVERG
7 december 2021
Voorzitter Jan van der Vegt opent de digitale
vergadering van onze kerkenraad.
Ds. Marjan van Hal verzorgt de opening en
leest een advent gedicht voor van Marinus
van den Berg.
De notulen van de vergadering van 2 november worden vastgesteld en de actielijst is
doorgenomen.
Er is bij onze leden geïnventariseerd of zij
Drieluik digitaal willen ontvangen of op
papier. 19 mensen hebben de papieren
versie opgezegd en krijgen nu de digitale
versie.
De pastorie is verkocht aan onze dominees
en wij wensen René en Marjan veel woonplezier in hun “eigen” huis.
Ook in onze kerk hebben de diakenen de
collecte van 28 november bestemd voor
KIKA. De diaconie heeft uit eigen kas het
bedrag aangevuld.
Er is een idee geopperd om de kerkklokken te
luiden als het Onze Vader wordt gebeden. Dit
is tijdens een recente dienst uitgeprobeerd
en de toen aanwezige kerkenraadsleden
vonden dit mooi klinken. Daarom besluit de
kerkenraad om dit vanaf januari te doen.
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Na de oogstdienst van 7 november hebben
onze leden fruitbakjes rondgebracht bij de
80-plussers.
We vinden het belangrijk om goedwerkend
video- en beeldmateriaal te kunnen
gebruiken in de kerk en er zal onderzoek
worden gedaan wat hiervoor nog nodig is.
Komend jaar mogen we twee nieuwe
kerkenraadsleden verwelkomen. Jan van der
Woerdt zal vanaf april Jan van der Vegt
opvolgen als voorzitter van de Kerkenraad en
Marc Loghies wordt kerkrentmeester.
Vanuit het jeugdwerk: tijdens een
bijeenkomst in de Schalle, waren 50 jongeren
(ook uit de regio) aanwezig. Van onze kerk
waren er 10. Mooie opkomst.
Door een kerkrentmeester wordt de begroting 2022 toegelicht.
De actie NL-doet is dit jaar op 10 en 11
maart. We krijgen hiervan 350 euro.
Daarvoor hebben we schelpen gekregen voor
het kerkhof. Om deze schelpen te verspreiden worden nog vrijwilligers gezocht
door Tinus.
Omdat één adverteerder in ons kerkblad
gestopt is met het bedrijf, zijn we nog op
zoek naar een nieuwe.
We krijgen de kerstboom van Sjaan en Rien
Keijzer en deze zal 17 december worden
opgetuigd.
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DRIELUIK - Jeugdflits

KERKDIENSTEN:
datum

gezamenlijke dienst

Online dienst

aanvang

Zondag 9 januari

Gez. dienst 3 kerken

Online dienst vanuit de GKN

10.00 uur Ds. T. Koster

Dhr. S. Huismans

Zondag 16 januari

Gez. dienst 3 kerken

Online dienst vanuit de GKN
Digitale E-Meeting

10.00 uur Mevr. L. Winter-Jonas

Gemeenteband

Zondag 23 januari

Gez. dienst 3 kerken

Online dienst vanuit de GKN

10.00 uur Ds. R. Kok

Dhr. A. Kroes

Zondag 30 januari

Gez. dienst 3 kerken

Online dienst vanuit de GKN

10.00 uur Dhr. S. Bakker

Mevr. M. Withaar

Zondag 6 februari

Gez. dienst 3 kerken

Online dienst vanuit de GKN

10.00 uur Ds. M. van Hal

Dhr. S. Huismans

Deze online diensten zijn niet te bezoeken. U kunt ze beluisteren via www.gereformeerdekerknijeveen.nl
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