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2 DRIELUIK - Algemene informatie 

 

GEREFORMEERDE KERK NIJEVEEN – HAVELTE - WANNEPERVEEN 
Kerkgebouw Dorpsstraat 7, Nijeveen tel. 06 11956760 
Website / voorzitter www.gereformeerdekerknijeveen.nl; voorzitter@gereformeerdekerknijeveen.nl 
Predikant Ds. René Kok en Ds. Marjan van Hal (deeltijd 20%) e-mail: kokhal@xs4all.nl / 0522-491221 
 Ds. Jan Stap (deeltijd 10%) e-mail: ds.stap@hgkd.nl / 06-45751180 
Contactpersoon diensten mevr. Jenny van Gijssel-Wever, tel. 06-15400837, email: ajvg43@ziggo.nl 
Contactpersoon pastoraat mevr. S. Zuidema, Dorpsstraat 137, tel. 491512/ 06-10778946, 

pastoraat@gereformeerdekerknijeveen.nl 
Scriba mevr. A. Lalkens, De Ryge 85, tel. 0522-475075 / 06-12529230 
 email: scribaat@gereformeerdekerknijeveen.nl 
Kerkelijk bureau mevr.E.Oudshoorn-Dekker,Bramenweg 1, tel.490594  
 email: ledenadministratie@gereformeerdekerknijeveen.nl 
C.v.K. voorzitter: kerkrentmeesters@gereformeerdekerknijeveen.nl 
 dhr. J. Knol, Veneweg 7, tel. 281328, penningmeester@gereformeerdekerknijeveen.nl 
 mevr. J. van der Linde, Roekebosscheweg 5, tel. 491492  (secretariaat) 
Bankrekening kerk en V.V.B. NL02RABO0341837040 
Bankrekening diaconie en ZWO NL94RABO0341813753 Diaconie Geref. Kerk 
Bloemenpot/evangelisatiewerk NL46RABO3418110932 / NL56RABO0341825980 
Verjaardagsfonds NL96RABO0341814202 
Auto-ophaaldienst dhr. Y. Reitsma, tel. 491857 
Collectemunten verkrijgbaar bij  dhr. J. Keizer, Raadhuislaan 20, tel. 491538  
Koster mevr. H. Hoekman, NBB 28, tel. 492095/ 06-11956760, koster@gereformeerdekerknijeveen.nl 
Bezorging kerkblad dhr. G. Kroes, Klosseweg 8, Wanneperveen tel. 491425/ 06-20538997 
 
HERVORMDE GEMEENTE KOLDERVEEN/DINXTERVEEN 
Kerkgebouw Kolderveen 47, tel. 491727  
Website en e-mailadres www.hgkd.nl  / info@hgkd.nl 
Predikant Vacant, ( Consulent/ pastorale bijstand: ds. Jan Stap, 0645751180 ) 
Scriba Postadres: Kolderveen 47,email: scriba@hgkd.nl 
Orgelfonds NL04RABO3418292496 t.n.v. Orgelfonds 
Ledenadministratie mevr. M. Bakker, Bramenweg 2, tel. 06-22329526ledenadministratie@hgkd.nl 
PenningmeesterCvK dhr. T. Boerkamp, Schuurmansweg 21,penningmeestercvk@hgkd.nl 
Bankreknr NL77RABO0341811149. ActieKerkbalans: NL33RABO0373708548 
Diaconie NL91RABO0367101416 
Kerkhof dhr. K.J. Bakker, Tussenboersweg 1, tel. 491305 
Zending NL85INGB0001185188 
Telefoonnummer jeugdgebouw 491707 
Auto-ophaaldienst fam. Gerrits, Veneweg 49 tel: 06-50868289 
Koster fam. P. Oppewal, Kolderveen 45, tel. 06-48652620 
Collectemunten verkrijgbaar bij dhr. M. Brouwer, De Wilgen 7, tel. 0651969698 
Rek.nr. collectemunten NL77RABO0341860425  
Bezorging kerkblad mevr. R. Brinkman, Merelstraat 4, tel. 491454  
 
HERVORMDE GEMEENTE NIJEVEEN 
Kerkgebouw Dorpsstraat 58, Postadres: Dorpsstraat 58, 7948 BS Nijeveen   
Website www.hervormdegemeentenijeveen.nl 
Predikanten Ds. R. Kok en mevr. ds. M.W. van Hal, Burg. Haitsmalaan 8, tel. 491221  
 email: kokhal@xs4all.nl of mwvanhal@xs4all.nl 
Scriba mevr. G.C.Veeloo, Gruttostraat 10, tel: 0624988327, scribahervormdnijeveen@gmail.com 
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,Lijsterstraat20, 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 4 mei- 12.00 uur 

Inleveradressen: Ritza Kroeze, Scheerweide 39, of mailen naar: kopijkerkendrieluik@hotmail.com (voorkeur) 
Eindredactie: Jan van der Woerdt, tel. 06-18085829 

 

http://www.gereformeerdekerknijeveen.nl/
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Fake nieuws, of weet je misschien niet beter?  

Wat wij in 2005, als delegatie van de Nederlandse Nieuwsblad Pers, bemerkten bij een werkbezoek aan de 
“Moskou pers associaties” en haar drukkerijen, was dat de mensen liever niet negatief wilden spreken over 
hun leiders. Je wist maar nooit welke gevolgen dat met zich mee zou kunnen brengen voor jou, je gezin en 
zelfs je familie. Voor ons onvoorstelbaar met onze sociale media en vrijheid van meningsuiting toch? Maar 
dat leer je snel in Rusland als je overal op elke straathoek gewapende politie ziet staan, en afluisteren ook 
toen al aan orde van de dag was.  

Wij mochten zonder camera of geluidsopname-apparatuur spreken met Journalist Peter d’Hamecourt (NOS 
verslaggever in Rusland tot 2008 ), maar dat mocht alleen in een klein theater en strak geregisseerd met 
aanwezigheid van (bepaalde) veiligheidsmensen.  

Het bezoek aan de uitgeverij van Derk Sauer werd op het allerlaatste moment op onverklaarbare wijze 
afgezegd, helaas. Het bezoek aan de Nederlandse consul in Rusland, met zijn ambtswoning in hartje 
Moskou, deed ons nogmaals beseffen dat je ook daar niet vrijuit kunt praten, zelfs niet op neutraal terrein 
van onze eigen ambassade daar.  

Nu zien wij op TV dat daar demonstranten massaal worden opgepakt en in bussen worden afgevoerd 
naar…...we weten het niet. Maar wat we wel zien is dat de harde hand uit het Kremlin geen tegenspraak 
duldt. Er wordt gedreigd richting de journalisten en de nog zeer schaarse vrije media met 15 jaar strafkamp 
als je uitspreekt dat Rusland een oorlog voert in de Oekraïne.  

Wij worden overstelpt met nieuws van over de hele wereld, van minuut tot minuut kunnen wij volgen wat 
er gaande is, maar door die snelheid krijg je ook vaak nep nieuws binnen. Daar is niet aan te ontkomen, 
helaas. Zij hebben in Rusland al decennia lang alléén de Russische Staatstelevisie als inlichtingenbron, en 
die..., u raad het al, die word volledig door het Kremlin geregisseerd en gecensureerd.  

Als je er dus maar genoeg fake nieuws (lees: de slechte westerse wereld) in stopt, weet je uiteindelijk de 
mensen te overtuigen van de goedheid van de Russische staat.  

Wat staat ”ons” nog te wachten? Zeker..., de persvrijheid is hier een heilig goed in onze democratie, ook al 
ergeren wij ons er wel eens aan dat Jan en alleman maar zijn gedachten vrij kan spuien. Maar wat als wij 
massaal onze mond moeten gaan houden, wat dan?  

Laten wij massaal al die mensen uit de Oekraïne omarmen in elke vorm die maar mogelijk is, in of buiten 
hun zo dierbare land. Denk aan de woorden die Jezus sprak: ik was hongerig, ik was naakt, ik zat gevangen, 
maar… jij kleedde en voedde mij en stak je handen uit.  

Onze God verspreid geen fake nieuws maar zijn evangelie van liefde en vrede. 

Co Nagelkerke 
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HET KERSPEL: 
Gespreksgroep: 19 april  om 10 uur in de Geref.kerk 
 o.l.v. ds. M. van Hal 
Maandsluiting: 29 april  om 19 uur 
 o.l.v. ds. J. Stap 
 organist: dhr. H. Visser 
 

 

AGENDA 
 

16 april 19:30 uur GK “Pasen is (g)een eitje” (zie ook de QR-code op het voorblad; deze 
kunt u scannen met een smartphone)   

1 mei 19:00 uur GK Zangdienst mmv Mannen ensemble 
    
    
    

 
 

DE REDACTIE FELICITEERT GEMEENTELEDEN VAN 80 JAAR EN OUDER 
 

12-04 Dhr. W. Pieffers, Veneweg 244, Wanneperveen 81 jaar 
13-04 Mevr. T. Brugging-Houwer, Het Nieveen 37 88 jaar 
15-04 Dhr. H. Smit, Burg.Wiemalaan 3  83 jaar 
21-04 Mevr. L. Valstar, Karspelstraat 14 81 jaar 
21-04 Mevr. J. Schrotenboer-Zantinge, Kolderveen 55b 80 jaar 
23-04 Mevr. G. Hoorn-Pierik, Groenestraat 38b, Vollenhove 89 jaar 
23-04 Mevr. M. de Boer-Moes, Lijsterstraat 4 80 jaar 
26-04 Mevr. W. Wijnstra-Bulthuis, Rembrandstraat 21 84 jaar 
29-04 Dhr. A. Eissen, Ebbinge Wubbenlaan 236 83 jaar 
07-05 Dhr. H. Visser, Dr. vd Bergstraat 12 83 jaar 
08-05 Mevr. J. Lok-vd Linde, Ds. Van Halsemastraat 12-14 94 jaar 
14-05 Mevr. A. Berends-Veuger, Bovenboerseweg 16, Wanneperveen 80 jaar 
   
   
25-04 Dhr. en mevr. Bos-Oosterhuis, Dorpsstraat 80 25 jaar getrouwd 
01-05 Dhr. en mevr. de Boer-Meinardi, Bramenweg 5 25 jaar getrouwd 
05-05 Dhr. en mevr. Keizer-Timmer, Raadhuislaan 20 55 jaar getrouwd 
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DANK 
 

Heel hartelijk bedankt voor alle felicitaties in 
de vorm van bloemen en vele kaarten die wij 
ontvangen hebben ter gelegenheid van ons 

50 jarig huwelijk.                                               
Voor ons een onvergetelijke dag. 

Hartverwarmend, 
Jan en Geertje van der Linde 

 

E-MEETING - 10 APRIL 
 

Thema: Brood 
10.00 uur Gereformeerde kerk Nijeveen 

 
Voor deze e-meeting hebben we een 
programma in elkaar gezet rondom het 
thema brood. Al pratend over de oorlog in 
Oekraïne, daar moeten we toch bij stilstaan?! 
Pratend over alles wat we nodig hebben. 
Over alles wat duurder wordt en toch 
allemaal zo broodnodig is. Voor iedereen op 
de wereld! 
 
We gaan het hebben over het noodzakelijke 
in ons leven, maar ook over de dankbaarheid 
van het kunnen delen. 
De gemeenteband zal ons begeleiden deze 
morgen. Ds. René Kok is de voorganger in 
deze dienst.  
Voor de kinderen is er een activiteit tijdens 
de kinderkerk. Daarna zullen zij een 
Palmpasenoptocht lopen door de kerk. De 
kinderen mogen zich vooraf opgeven. Wij 
zullen ervoor zorgen dat er een palmstok 
voor ze klaar ligt. Opgeven kan bij Irna: 
i.oosterhuis@trefonderwijs.nl 
 
Brood! Daar zit wat in!  
En dat telt ook voor deze e-meeting. 
We hopen elkaar de 10e te mogen 
ontmoeten. 

VOOR ALLE BASISSCHOOLKINDEREN          
UIT NIJEVEEN – 17 APRIL 

 
Hoi allemaal, 
Op eerste paasdag willen we graag samen 
met jullie weer een leuke activiteit doen, net 
als vorig jaar.  
‘s Ochtends zijn jullie om 10:00 uur welkom 
bij de Gereformeerde Kerk om samen met 
ons iets leuks te maken voor het paasontbijt 
en natuurlijk om eieren te zoeken! Het duurt 
tot ongeveer 11:00 uur. 
 
Tot dan! 
Groetjes, 
De leiding van de zondagscholen en 
kindernevendienst 
 

AFSCHEID –  DS. JAN STAP 
 

Op 17 april 2022 – Paasmorgen – neem ik 
afscheid als predikant van de Hervormde 
Gemeente Kolderveen-Dinxterveen en 
daarmee ook van de Gereformeerde Kerk 
Nijeveen en enigszins ook van de Hervormde 
Gemeente Nijeveen. Dat laatste klinkt 
misschien wat vreemd, maar in de afgelopen 
acht jaar mocht ik verschillende keren 
waarnemen voor de collega’s van Hervormd 
Nijeveen. Daarnaast werkten we als drie 
gemeenten samen in het verband van de 
Protestantse Kerken in Nijeveen (PKiN) en 
mocht in diverse PKiN-diensten voorgaan.  

Mijn bevestiging als predikant van de 
Hervormde Gemeente Kolderveen-
Dinxterveen vond plaats op zondag  
24 augustus 2014. Ik ging met emeritaat op 
zondag 7 juni 2020, nadat ik op 9 februari van 
dat jaar mijn 25 jarig jubileum had mogen 
vieren. Ondanks Corona-maatregelen was ik 
op 7 juni niet alleen in de kerk, maar tot mijn 
verrassing waren de kerkenraad en Arja in de 

mailto:i.oosterhuis@trefonderwijs.nl
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dienst aanwezig. Dat was toch anders dan 
voor een lege kerk. 
En nu ……… afscheid nemen. Afscheid omdat 
Dominee Johan Prosman op 1 mei bevestigd 
wordt als predikant van de Gereformeerde 
Kerk Nijeveen en de Hervormde Gemeente 
Kolderveen-Dinxterveen. (Ik heb diverse 
gaten in mijn preekrooster gekregen. 
Gelukkig maar!) Aan mijn werkzaamheden als 
gemeentepredikant komt dan een einde. Ik 
hoop in februari 2023 70 jaar te worden en 
heb besloten dat ik mij daarna niet meer 
beschikbaar stel als consulent / bijstand in 
het pastoraat. Henk Huisman schreef dat ik 
dan van mijn ambt wordt losgemaakt, dat 
klopt gelukkig niet, maar wel dat ik 
losgemaakt wordt van de gemeente. Een 
predikant blijft het ambt van predikant, met 
de daarbij horende bevoegdheden, dragen 
tot aan de dood.  

Arja en ik hebben acht mooie jaren gekend 
als predikantsechtpaar in uw midden. Nog 
steeds voelen we die verbondenheid. We 
zullen ook zeker menige zondag in uw 
midden zijn, hetzij als gastvoorganger hetzij 
als gemeentelid. Zolang de gezondheid het 
toelaat wil ik nog wel blijven voorgaan in een 
aantal gemeenten.  

Wat mij bijstaat in de afgelopen acht jaar zijn 
de vele goede gesprekken die er gevoerd zijn. 
Daarnaast de vele vreugdevolle momenten 
zoals huwelijksinzegeningen, 
huwelijksjubileums en doopdiensten. De 
ambtsdragers die ik heb mogen bevestigen 
(wat is het fijn dat er dit jaar zoveel 
gemeenteleden waren die het ambt wilden 
gaan dragen). Maar ook de vele momenten 
van afscheid nemen van geliefden. De vele 
diensten waarin ik mocht voorgaan om het 
Woord van God en het Evangelie van onze 
Heer Jezus Christus uit te leggen en te 
verkondigen. Daarbij geldt vast en zeker dat 
de ene dienst u meer aangesproken heeft 
dan de andere, dat is heel menselijk, maar ik 
heb altijd geprobeerd het Woord van God 
recht te doen en mij te laten leiden door de 
heilige Geest. 

Ik ben dankbaar dat we een nog steeds 
lopende Alpha-gespreks-groep hebben en 
daarnaast ook een Gemeente-Groei-Groep.  

Wat mij wel van het hart moet: indien u een 
pastor nodig hebt, laat het weten! Te vaak 
kwam het voor dat ik achteraf moest horen 
dat er zorgen waren bij gemeenteleden waar 
pastorale bijstand misschien had kunnen 
helpen. Bedenk daarbij ook dat uw nieuwe 
predikant zijn aandacht moet gaan verdelen 
over twee gemeenten! 

Was het allemaal koek en ei of beter gezegd 
“Halleluja en Hossanna”? Dat zou mooi zijn, 
maar ‘dominees zijn net mensen’ ze hebben 
hun goede en minder goede dingen en ze 
maken fouten. Gemeenteleden en 
medemensen die ik op één of andere wijze 
pijn of tekort gedaan heb, wil ik daarvoor 
mijn excuses aanbieden en om vergeving 
vragen. Het is nooit mijn opzet geweest 
anderen pijn te doen. Echter het komt wel in 
de beste families voor! 

Tot slot: mede namens Arja, dank voor alle 
mooie jaren die we in uw midden mochten 
doorbrengen als predikantsechtpaar. Fijn dat 
Dominee Johan Prosman mij gaat opvolgen. 
Wij wensen hem, zijn vrouw en zoon een 
goede en gezegende tijd toe in het midden 
van onze gemeenten.  

Tot ziens!  
Ds. Jan Stap 
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KENNISMAKING MET DS. JOHAN PROSMAN 

 
‘Het is net als verliefd worden’ 
 
De kennismaking met de Nijeveners en 
Kolderveners was kort. Eigenlijk té kort, vindt 
dominee Johan Prosman. „Ik had graag 
uitgebreider met iedereen gesproken voor 
het beroep werd aangenomen, maar dat was 
door corona niet 
mogelijk. Eén 
gemeenteavond 
was wel heel 
weinig, zeker voor 
jullie als 
gemeente.” Maar 
heeft hij zich goed 
kunnen laten zien 
op die ene 
avond? „Ja, ik 
denk dat ik mezelf 
goed heb kunnen 
neerzetten, maar 
desondanks 
zullen er veel 
vragen 
overgebleven zijn 
bij de gemeente.” 
Hij is zelf vooral 
nieuwsgierig naar de leden van de 
Gereformeerde kerk van Nijeveen en de 
Hervormde kerk van Kolderveen. „Zo 
benieuwd wie en hoe jullie zijn.”  
Hij was tijdens die gemeenteavond in januari 
wel enigszins verrast door de vraag of hij 
goed kan luisteren. Daar wil hij toch wel 
graag op reageren. „Ik kan heel goed 
luisteren, maar de 
mensen zien dat niet 
altijd direct. Tijdens 
die gemeenteavond 
moest ik mezelf 
presenteren en dat kan ik het beste doen 
door te praten.” Hij omschrijft zichzelf als een 
pratende luisteraar. „Ik ben heel open. Juist 
door dat te laten zien, hoop ik mensen over 

te halen over zichzelf te vertellen. Ik wil hen 
het gevoel geven dat ik te vertrouwen ben en 
dat ze daarom hun verhaal bij mij kwijt 
kunnen.”  
En ja, ook de vraag van de oudere Nijevener 
is hem bijgebleven. „Deze man vroeg zó 
expliciet naar het pastoraat en hoe ik daar in 
sta, dat is in mijn hoofd blijven hangen. Ik 
denk dat hij één van de eerste mensen is die 

ik ga bezoeken na mijn bevestiging.” 
Prosman en zijn vrouw Janneke 
gingen na de gemeenteavond met 
een goed gevoel terug naar 
Hoevelaken. Als was hij in een warm 
bad gestapt. „Ja, ik was blij. Ik voelde 
belangstelling, warmte, 
ingetogenheid, vriendelijkheid.” 
Hij praat gemakkelijk. De 56-jarige 
predikant zit ontspannen in de stoel, 
bril in het grijze haar. Regelmatig gaat 
hij wat verzitten, en de ene na de 
andere anekdote vliegt zijn mond uit. 
Over zijn jeugd, zijn opleiding, of één 
van zijn vorige gemeentes. 
 
Elektrotechniek 
De goedlachse Prosman is geboren in 
het Zuid-Hollandse Driebruggen, een 
dorpje tussen Gouda en Woerden. Op 

zijn zestiende verhuisde het gezin naar de 
provincie Zeeland, waar Johan na de MTS aan 
de slag ging als onderhouds- en 
storingsmonteur en later als tekenaar / 
constructeur in de elektrotechniek. Maar 
toch, diep van binnen, sluimerde er al heel 
lang de gedachte om theologie te gaan 
studeren. Met een brede lach: „Vanaf mijn 

vierde had ik al 
het idee om 
predikant te 
worden.” Dat 
kwam 

waarschijnlijk doordat hij zijn oudere broer 
recht in het gezicht van de strenge predikant 
uit zijn jeugd hoorde zeggen dat hij vooral 
géén dominee wilde worden.  

„Het is voor mij helder: Je kunt volledig op 
God vertrouwen” 
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Als puber ‘moest’ hij de Bijbel lezen, de oude 
Statenvertaling wel te verstaan. Vooral zijn 
moeder stimuleerde dat. Toen hij veertien 
was, stuitte bij op een zin uit Johannes 1:12: 
‘Wie hem wel ontvingen en in zijn naam 
geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om 
kinderen van God te worden.’ Die zin bleef 
hangen, sterker nog, heeft hem nooit meer 
losgelaten. „Die tekst heeft eigenlijk de basis 
gelegd voor mijn keuze voor de studie 
theologie.” De betekenis van deze tekst werd 
namelijk een zoektocht, eentje waarop hij 
het antwoord maar niet kon vinden. En op 
het moment dat hij stopte met zoeken…. was 
het er opeens. Hij is er nog steeds 
verwonderd over. „Wat het is, weet ik niet 
precies, vind ik lastig om te omschrijven. 
Maar ik heb er nooit meer aan getwijfeld. Het 
is voor mij helder: Je kunt volledig op God 
vertrouwen.” 
 
Wedergeboorte 
En dan was er nog een tekst uit Johannes 3, 
over het gesprek tussen Jezus en Nikodemus 
over de wedergeboorte. Ook een lastige 
tekst, weet hij. Maar toch werd het zijn 
levensmotto, zij het in een moderner jasje: 
‘Je snapt het pas als je het voelt. „Mensen 
zijn vaak te veel gericht op het leven vanuit 
het verstand. We zouden echter veel meer 
naar ons gevoel moeten luisteren.” Hij gaat 
weer verzitten. „Je snapt het pas als je het 
voelt, die tekst stond in ons huis in 
Hoevelaken op een whiteboard. Vanwege de 
verhuizing heb ik ‘m net deze week gewist.” 
En weer verschijnt die brede lach op zijn 
gezicht. 
„Geloven begint met gevoel, het is net als 
verliefd worden”, zegt hij, terwijl hij zijn hand 
op zijn buik legt. „En daarna ga je pas 
denken.” Net als de tekst ‘God liefhebben 
boven alles en je naaste als jezelf’, het ‘grote 
gebod’ dat Jezus ons leerde. „Ook dat gebod 
begint met gevoel, en pas daarna het 
verstand.” 
Er is nog iets wat Prosman belangrijk vindt: er 
zijn voor de ander. Maar, zegt hij 
nadrukkelijk, „je moet jezelf altijd vragen: 

doe ik het uit barmhartigheid of om te scoren 
bij mezelf?” Ja, die vraag houdt hij zichzelf 

ook voor. En nee, het antwoord is niet altijd 
zoals hij het eigenlijk zou wensen. Dat wil 
echter niet zeggen dat je het werk voor de 
ander niet meer moet doen. „Maar het doel 
zou moeten zijn dat je het écht voor de ander 
doet.” Want dan reageer je op je gevoel. „Als 
barmhartig zijn moeite kost, moet je je 
afvragen of het wel werkelijk barmhartigheid 
is.” 
 
Jiujitsu 
Prosman heeft vijf kinderen met zijn eerste 
vrouw en één kind bij zijn huidige echtgenote 
Janneke. De 4-jarige Bram is de enige van de 
kinderen die meeverhuist naar Nijeveen. „De 
anderen zijn inmiddels uitgevlogen”, zegt hij 
trots. Eén van zijn kinderen woont in Italië. 
„Daar ligt een nieuwe uitdaging: Italiaans 
leren om met mijn toekomstige kleinkinderen 
te kunnen praten.” 
Zijn grootste hobby, al sinds jaar en dag, is 
jiujitsu. En dat doet hij niet onverdienstelijk; 
hij heeft inmiddels de bruine band. „Ik heb 
tot nu toe in elke gemeente waar ik heb 
gestaan deze sport kunnen beoefenen. 
Hopelijk kan ik het straks ook in de omgeving 

Dominee Prosman met zijn zoon Bram. 
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van Nijeveen weer oppakken.” Jiujitsu was 
een jongensdroom, na het lezen van het boek 
‘Reis door de nacht’ van Anne de Vries. Die 
droom werd pas werkelijkheid toen twee van 
zijn zoons op judo gingen. „Ik zat langs de 
kant en ik vond het zó leuk om te zien. Ik 
dacht: dit wil ik ook!”  
Met deze kennis geeft hij af en toe 
valbreeklessen aan oudere mensen; leren 
hoe je je val moet opvangen om zo mogelijk 
een botbreuk te voorkomen. „Ik doe het wel 
eens bij oudere mensen thuis.” Een idee voor 
een bijeenkomst van Kerkcafé of Sjops? 
Lachend: „Nou, wie weet.”  
 
Griftestuk 
Het predikantsgezin heeft een woning 
gekocht aan het Griftestuk. Ze willen voor de 
verhuizing nog wat klussen in hun nieuwe 
huis en hopen begin mei hier te wonen. En 
op 1 mei wordt Prosman bevestigd tot 
predikant van de Gereformeerde kerk van 
Nijeveen en de Hervormde kerk van 
Kolderveen. Hij heeft er echt zin in, zegt hij 
enthousiast. „Ik wil graag wonen tussen de 
mensen waar ik werk. Vanwege de praatjes 
over de heg. Ik vind het práchtig, die 
openheid.” 
Dat is hoe 
hij predikant 
in het dorp 
wil zijn: 
Geen ivoren toren, maar laagdrempelig en 
benaderbaar, tussen de mensen. Een plan 
om in te burgeren heeft hij niet. „We gaan 
hier gewoon wonen en ik zie wel hoe het 
loopt. En ja, dat is soms heel eng, maar ook 
heel mooi.” Op deze manier hoopt hij ook het 
jeugdwerk aan te kunnen vliegen. „Ik ben 
nieuwsgierig naar hen, en ga graag een open 
gesprek aan met hen.” 
Tijdens de gesprekken met de beroepings-
commissie en ook door het lezen van de 
profielschets van onze gemeenten heeft hij 
wel geproefd dat er verschillen bestaan 
tussen de Kolderveense en de Nijeveense 
kerk. „De inhoudelijke verschillen zijn klein, 
maar de cultuurverschillen daarentegen zijn 

groot”, is zijn conclusie. Hij ziet het als een 
mooie kans om samen met beide 
kerkgemeenschappen door te groeien naar 
één gemeente. Zijn visie daarin: de kerk in 
het midden laten. „Zorg dat er ruimte is voor 

alle vieringen. Ik ben in Oman geweest. Daar 
hadden ze één protestantse gemeente, twee 
predikanten en drie typen kerkdiensten.” Zo  
ziet hij dat hier ook voor zich: de 
traditionelere dienst houden voor wie dat wil 
en de  e-meeting of iets soortgelijks voor wie 
wat anders wil. „Ik ben liturgisch niet zo vast, 

ik kan alle groepen 
aan, al wil ik 
daarmee niet 
zeggen dat ik het 
ook altijd goed 

doe. Maar ik zie dat al helemaal voor me: een 
meer traditionele dienst in de ochtend en 
een uitslaapdienst in de middag. Héérlijk 
toch? Ik vind het veel te leuk om met al die 
verschillende mensen bezig te zijn.”  
 
Interactie 
En interactie, ook daar wordt hij blij van. 
„Dan gebeurt er wat.” Het liefst ook tijdens 
de kerkdiensten. „Graag zelfs.” Want ja, zijn 
diensten bereidt hij echt voor, ook de preek. 
„Maar vaak gaat het dan toch weer anders 
dan ik van te voren had bedacht. „Ik ben 
daarin een beetje ADHD-erig, denk ik, ik kan 
het niet tegenhouden.”  FW 
  

„Als barmhartig zijn moeite kost, moet je je 
afvragen of het wel werkelijk barmhartigheid is” 

 
 

Een doopviering in de kerk in Maasdam. 
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”PASEN IS (G)EEN EITJE 

  
Stille zaterdag 19.30 uur in de Geref.Kerk 
 

Samen stil staan bij het Paasverhaal op een 
bijzondere manier. In maart 2020 stond dit 
programma al in de steigers en net voor dat 
dit spektakel opgevoerd zou worden, werden 
de kerkdiensten afgeblazen door de corana 
maatregelen. Het jaar daarop weer en nu 
alles weer losgelaten is zijn Anja Winters en 
Henk Locht weer begonnen met het 
repeteren van de teksten. Her en der nog wat 
bijgeschaafd, nog meer de actualiteiten erin 
verwerkt en dan hopen ze dat het stuk in 
april staat als een huis en klaar is om 
opgevoerd te worden. 
 

De recente coronacrisis heeft bij veel mensen 
angst veroorzaakt en de kijk op de wereld 
sterk beïnvloed. We oordelen en veroor-
delen. Er zijn grote tegenstellingen in de 
maatschappij ontstaan en de liefde lijkt 
verder weg dan ooit. In hoeverre heeft het 
ons geloof aangetast? In de paaswake komt 
de persoonlijke vraag centraal te staan: 
“Waar is God in jouw persoonlijke situatie 
van verdriet en pijn? 
“Pasen is (g)een eitje” neemt je mee in de 
stilte, de wens naar herstel van gebrokenheid 
op weg naar genezing. Een weg voorbij het 
kruis van Pasen. 
Op Stille Zaterdag 16 april om 19.30 uur in de 
Gerf. Kerk, zal dan in een speciale E-meeting 
de twee-akter “Pasen is (g)een eitje” 
opgevoerd worden door Anja en Henk met 
muzikale ondersteuning van Hans van 
Dongen op piano. Mede door de effecten van 
licht, beeld en geluid belooft het een 
indrukwekkende ontmoeting te worden 
waarin we het paasverhaal gaan ‘beleven’ en 
aan het denken worden gezet over de  
betekenis die Pasen heeft voor onszelf. Pasen 
is (g)een eitje is geïnspireerd door de film The 
Shack naar een roman van de in Canada 
geboren W. Paul Young. Hij leefde het 
grootste gedeelte van zijn leven alleen en 
leefde in angst voor de afwijzing, God en zijn 
jeugd. 

“NIEUWS VAN DE SAGE-WERKGROEP 
 

Samengaan van de kerken: 
De stip op de horizon 

 
Beste gemeenteleden, 
U bent allemaal bekend met het streven van 
de drie kerken in onze dorpen om nog meer 
te gaan samenwerken dan we al doen. Het 
streven is om in 2026 samen één gemeente 
te zijn. We noemen dat de stip op de horizon. 
 
Zoals hiervoor al gezegd, doen we al heel veel 
samen. We zijn echter nog niet één 
gemeente. Daarvoor moet er vooral op 
organisatorisch gebied nog het één en ander 
gebeuren. We denken niet dat het makkelijk 
is, maar we zijn er van overtuigd dat het 
haalbaar is. 
Om dit te bereiken is er een plan opgezet 
met een tijdschema van wat er moet 
gebeuren. Dat plan is goedgekeurd door de 
drie kerkenraden en is besproken en heeft 
instemming gekregen op alle drie 
afzonderlijke gemeente avonden van de drie 
kerken. 
Om alle gemeenteleden op de hoogte te 
houden, zullen we regelmatig iets in het 
kerkenblad plaatsen. Mochten er besluiten 
moeten worden genomen waarvoor het 
wenselijk of noodzakelijk is om de gemeentes 
te raadplegen dan  zal dat worden gedaan. 
 
Concreet staan voor de komende periode de 
volgende activiteiten in het plan: 
 
2022: Bijzondere aandacht zal er zijn voor de 
volgende onderwerpen: 
-Gezamenlijke diensten en vieringen, nadruk 
op gemeentezijn; 
-Ontmoeting en communicatie van de 
kerkenraden; 
-Intensieve samenwerking van en met de 
predikanten; 
-De uitvoering van het doelgroepenpastoraat 
willen wij monitoren; 
-Communicatie: gemeenteleden op de 
hoogte houden; 
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-Onderzoek mogelijkheden kerkgebouwen 
buiten de fusie te houden. 
 
De Sage-werkgroep gaat de komende 
periode aan de slag met het in kaart brengen 
van de huidige financiële situatie per kerk en 
wat de prognoses zijn op lange termijn (10 
jaar). Als dit van elke kerk duidelijk is, zullen 
de cijfers samen worden gevoegd om te zien 
wat de gezamenlijke financiële situatie zal 
zijn op lange termijn. Parallel hieraan zal 
worden onderzocht welke mogelijkheden er 
zijn om kerkgebouwen, vermogen en andere 
eigendommen geheel of deels buiten een 
fusie te houden en bijvoorbeeld onder te 
brengen in een “stichting”. 
 
De Sage-werkgroep informeert het “PKiN 
moderamen”  
De drie voorzitters hebben zitting in de Sage-
werkgroep en zij informeren of bespreken 
zaken met hun eigen kerkenraad. 
 
Goed om te weten, wij hebben een eerste 
deel van de aangevraagde subsidie verkregen 
en zullen hiermee Jenneke Span inhuren, zij 
is specialist in fusies en begeleid de Sage-
werkgroep. 
 
Met vriendelijke groet, 
De Sagewerkgroep 
 

NIJEVEEN HELPT OEKRAINE  
 

We zijn met een brede 
steungroep gestart met 
‘Nijeveen helpt 
Oekraïne’. U heeft er vast 
al wel van gehoord. 
Tegelijkertijd, op het 
moment van schrijven, is 

er nog weinig ‘zichtbaar’ van wat we doen, 
maar gaan de verhalen wel rond. Daarom 
hier wat duidelijkheid. Met het voorbehoud 
dat als u dit onder ogen krijgt de situatie al 
weer volstrekt anders kan zijn!  

In het begin van de oorlog kwam er een grote 
vluchtelingenstroom op gang uit Oekraïne. Er 
waren grote zorgen, tot op de dag van 
vandaag, waar deze mensen op te vangen. In 
Nijeveen hebben we toen een steungroep 
opgezet, vanuit de kerken en vanuit andere 
geledingen uit het dorp: dorps-breed dus!  

We zijn in overleg gegaan met de gemeente. 
Zij zijn immers de eerste die hiermee worden 
geconfronteerd. We hebben afgesproken 
samen te werken en hebben voortdurend 
contact. We gaan daarom niet zelf ‘mensen 
ophalen’. Dat is ook niet zonder risico. Alles 
wat we op eigen initiatief doen, moeten we 
ook zelf regelen en bekostigen en verzekeren, 
etc. Dat kan allemaal wel voor een korte 
periode van bijvoorbeeld 2 weken. Maar wat 
als het allemaal veel langer gaat duren? Stel 
dat we een groep opvangen voor een half 
jaar, dan moeten we hen ook voor dat half 
jaar voorzien in kost en inwoning en zorg, 
enz. U begrijpt dat wordt onbetaalbaar en 
onhaalbaar. Door samen te werken met de 
gemeente komen die zorgen bij de gemeente. 
En dan kan er wel veel.  

Noodopvang 
We functioneren in de eerste plaats als 
noodopvang als het nodig is. Noodopvang, 
dat is voor korte tijd. U begrijpt we willen 
mensen niet maandenlang onder brengen in 
een zaal. Het is echt voor nood. We hebben 
in Kolderveen en in de Gereformeerde Kerk 
locaties beschikbaar voor noodopvang. Ook 
dat ging niet vanzelf. De kerkenraden gingen 
van harte akkoord, dat was geen enkel 
probleem. Maar de gebouwen moesten wel 
voldoen aan veiligheidseisen en 
verzekeringseisen en er moeten ook 
voldoende voorzieningen zijn. Dat was een 
heel geregel, maar dat is gelukt. Het is 
hartverwarmend hoeveel mensen daarbij 
willen helpen! Moet je de zalen dan al 
inrichten? Nee, want je weet niet of, en 
indien wel wanneer er mensen komen. Maar 
je moet wel voorsorteren. Dat hebben we 
gedaan. Onverwacht kwam er een telefoontje 
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met een verzoek. Een bus met vluchtelingen 
was onderweg, maar op de opvangplek was 
corona opgedoken. Konden wij als het nodig 
was de mensen opvangen? Ja, zeiden we en 
in twee dagen stonden de bedden klaar. Het 
bleek op het laatste moment toch niet nodig. 
Je zou kunnen zeggen ‘jammer’ maar daar 
gaat het ons niet om. Als het wel nodig was 
geweest, was het geregeld en hadden deze 
mensen een onderdak gehad. En dat is al veel 
meer dan wat ze in hun moederland hebben 
achtergelaten. Kortom we zijn dan vliegende 
keep. 

Tegelijkertijd hebben we wel al een grote 
hoeveelheid hulpgoederen ontvangen. Die 
zijn opgeslagen en worden ook al verdeeld 
onder aanwezige vluchtelingen. En we 
hebben overal contacten, dus we zijn ook 
een beetje de raad en daad voor 
ondersteuning. Kortom u ziet het niet, maar 
er gebeurt al van alles. De steungroep ziet 
haar taak om er te zijn als het nodig is en hoe 
het nodig is. Dat doen we in nauwe 
samenspraak met de gemeente zodat we de 
mensen ook op een zorgvuldige manier 
kunnen opvangen. Maar nogmaals: we weten 
niet hoe het loopt. Misschien is als u dit leest 
de situatie al weer heel anders. Zeker is dat 
de acties die in het dorp gehouden worden 
ook goed terecht komen. Zoals gezegd: 
spullen worden al gedeeld aan wie nodig 
heeft. Het geld wordt apart vastgezet en 
verantwoord ingezet waar nodig. 
Middels mails en natuurlijk via de website 
kunt u alle informatie vinden. Kijk daarvoor 
op https://www.nijeveenhelpt.nl/ En als we 
mensen nodig hebben: dan weten we u te 
vragen en vertrouwen er op dat we als dorp 
er zijn met elkaar en voor elkaar en voor de 
mensen die het zo hard nodig hebben. 
Ds. René Kok 
 

PAS OP DE PLAATS 
 

We hebben in de afgelopen twee jaren 
meerdere keren geprobeerd de gesprekskring 
en Kerkcafé De Ontmoeting weer op te  

starten. Maar helaas, ook afgelopen weken 
moesten we de bijeenkomsten weer afblazen 
vanwege te veel afmeldingen. Ook al is de 
pandemie meer naar de achtergrond, het 
houdt ons nog aardig in de greep. Ik maak 
daarom maar even pas op de plaats, anders 
blijven we aan het afmelden. Maar u weet 
het: wat in het vat zit, verzuurt niet. We 
starten weer zodra we meer ruimte hebben. 
Ds. René Kok 
 

VAN DE EVANGELISATIE COMMISSIE 
 

Als evangelisatiecommissie verspreiden wij al 
jaren de Elisabethbode in Nijeveen e.o. onder 
onze abonnees. Ook gaan er een paar naar 
Het kerspel en De Perelaar en naar de 
huisartsenpraktijk in Nijeveen. Ook in de drie 
kerken liggen er een paar om in te zien of 
mee te nemen. Wij kunnen nog wel wat meer 
lezers / abonnees gebruiken om het 
verspreiden tegen een gereduceerde prijs 
voort te zetten. De abonnementsprijs voor  
het jaar 2022 is € 28. Heeft u belangstelling 
en wilt u een paar proefnummers ontvangen, 
of weet u iemand, geef het door aan dhr. B. 
Hoorn, Veneweg 34 tel. 281474 of aan één 
van de bezorgers:  
Mevr. Hoekman, N.B.B. 28   
Mevr. Kroes, K.B.B. 43  
Mevr. Oppenhuis, A. Keijzerlaan  32  
Mevr. Spijkerman, Scheerweide 18    
Dhr. Voerman  Gorthoek 8  
Dhr. G. Huisman De Wilgen 20   
Het abonnementsgeld wordt in verband met 
de Coronacrisis niet opgehaald. De kwitantie 
komt met de volgende Elisabethbode in de 
bus met het verzoek het abonnementsgeld  
over te maken op bankrekeningnr. 
NL56RABO03418.25.980  t.n.v. gez. 
Evangeliesatiecommissie te Nijeveen.  

Namens de commissie en bezorgers veel 
leesplezier toegewenst, 
Bertus Hoorn  
 
 
 
 

https://www.nijeveenhelpt.nl/
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ZANGDIENST 01 MEI 

 
 
 

 
Op 1 mei om 19.00 uur is er weer een 
zangdienst in de Gereformeerde kerk. 
De zangdienstcommissie heeft het 
mannenensemble Nijeveen gevraagd om 
haar medewerking te verlenen. Dit ensemble 
heeft een aantal gospelsongs ingestudeerd 
en zal deze ten gehore brengen. Ze worden 
begeleid door een combo bestaande uit Ruth 
Pos (piano), Egbert Knorren (gitaar) en Guus 
Altena (basgitaar). Egbert Knorren en Fred 
Zweistra zullen ook als solisten optreden. 
 
Verder werkt aan deze dienst mee het 
Christelijk Mannenkoor Meppel (CMM). 
Het mannenkoor en het mannenensemble 
zullen ook samen een paar liederen zingen. 
Er is veel samenzang dat wordt begeleid door 
Ruth Pos. Het geheel staat onder leiding van 
Johan Rodenhuis. 
We hopen, evenals de vorige keer, op een 
grote opkomst. 
De zangdienstcommissie 
 

JUBILEUM CONCERT CHRISTELIJK 
MANNENKOOR STEENWIJK 

 

 

Jubileumconcert 
Het Chr. Mannenkoor Steenwijk opgericht 6 
februari 1946 geeft op 14 mei a.s. haar 75 
jarig jubileumconcert. Dit concert is vanwege 
corona al twee keer uitgesteld. Het 65 leden 
tellend koor brengt u een gevarieerd 
programma van Gospel, religieuze en 
populaire muziek. Dit alles met medewerking 
van de veelzijdige zangeres Karin Bloemen. 

Tijdens dit unieke concert zal Karin zingen uit 
eigen werk. Daarnaast zal ze ook een aantal 
liederen zingen met het Chr. Mannenkoor. 
Voor deze gelegenheid is er een speciaal 
combo samengesteld met Maurice van Dijk, 
Mark Dekkers, Arjan Kroes, Peter Doest en 
Jaap Kramer. Het geheel staat onder de 
bezielende leiding van Marco Hoorn . 
Op het programma staan uitvoeringen van 
o.a. Benny Anderson, Oscar Hammerstein, 
Tom Parkeren Leonard Cohen. Dit concert zal 
plaats vinden op zaterdag 14 mei om  
20.00 uur in Theater ”De Meenthe”, te 
Steenwijk. Laat u verassen en kom naar dit 
unieke concert ”Gif me my Song” 
Namens het bestuur, Harm Kroes. 
 

HOE ZIET DE KERKELIJKE KAART IN 
OEKRAINE ERUIT? 

 

 

Geloof speelt al eeuwenlang een grote rol in 
Oekraïne. Ongeveer zeventig procent van de 
bevolking noemt zichzelf christelijk, 
daarnaast is er een brede schakering van 
andere religies in het land. Een kijkje op de 
kerkelijke kaart in deze verdrietige dagen 
van oorlog en strijd. 
 
Orthodoxe traditie 
Naast een christelijke meerderheid in 
Oekraïne is er een joodse gemeenschap, 
neemt de islam een plek in en is er ook een 
zeer kleine vertegenwoordiging van het 
hindoeïsme, het boeddhisme en andere 
religies. Het christendom kent er een brede 
schakering van kerken. De orthodoxe traditie 
neemt verreweg de grootste plaats in.  
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Oekraïne kent verschillende 
kerkgemeenschappen. Er zijn meerdere 
protestantse en evangelische 
kerkgemeenschappen, diverse kerken die 
met de Rooms-Katholieke Kerk verbonden 
zijn - waarvan de Grieks-Katholieke Kerk de 
grootste is - en er zijn verschillende 
Oekraïens-Orthodoxe Kerken. Lange tijd was 
de Oekraïens-Orthodoxe Kerk (Moskou-
Patriarchaat) de grootste kerk van Oekraïne. 
  
Wereldwijde familie 
In het afgelopen decennium heeft een groot 
deel van de Oekraïens-Orthodoxe Kerk zich - 
mede als gevolg van de steeds verder 
toenemende spanningen met Rusland - 
afgescheiden van dit Moskou-Patriarchaat en 
is de Oekraïens-Orthodoxe Kerk Kiev-
Patriarchaat ontstaan. Sinds 2018 is deze 
laatste kerk binnen de wereldwijde familie 
van orthodoxe kerken ook erkend door het 
oecumenisch-patriarchaat van 
Constantinopel. Die kerkgangers en 
kerkleiders die tot de Oekraïens-Orthodoxe 
Kerk Moskou-Patriarchaat behoren hebben 
vaak het gevoel dat ze in een spagaat zitten, 
en tegelijkertijd dat ze een kans hebben om 
aan verzoening en vrede bij te dragen. De 
patriarch van deze kerk, Onufry, spreekt zich 
onomwonden uit voor de territoriale 
integriteit en de soevereiniteit van de staat 
Oekraïne. Tegelijkertijd wordt het lijntje met 
de zusterkerk in Moskou niet doorgesneden. 
Voor de Russisch-Orthodoxe Kerk is de 
hoofdstad Kiev een ongelooflijk belangrijke 
plek. Eeuwenlang was daar het patriarchaat 
gevestigd. Hoewel dat patriarchaat inmiddels 
verplaatst is naar Moskou, is in de beleving 
van veel Russische gelovigen de band met 
Kiev nog altijd sterk. 
 
Band van de Protestantse Kerk in Nederland 
met Oekraïne 
De Protestantse Kerk in Nederland heeft 
langs heel verschillende lijnen contact met de 
kerken in Oekraïne. Kerk in Actie heeft 
diverse samenwerkingspartners in Oekraïne. 
Via partnerorganisatie LvivEducation 

Foundation (LEF), jongerenorganisatie van de 
Grieks-Katholieke Kerk), versterken we al 
jaren lokale kerken in het ontwikkelen van 
sociale initiatieven ten bate van lokale 
gemeenschappen. Tijdens de eerste week 
van de oorlog bleek LEF al direct een 
belangrijk kanaal om informatie te krijgen en 
om noodhulp te kunnen bieden.  
 
Meeleven met Oekraïne 
Via de gemeenschap van protestantse kerken 
in Europa is in de afgelopen weken intensief 
contact geweest om te kijken op welke wijze 
er meegeleefd kon worden in de oplopende 
spanningen in Europa. Aanvankelijk 
betekende dat dat er videogesprekken 
gehouden werden. Inmiddels is het meeleven 
in pastorale zin aangevuld met substantiële 
concrete hulp: noodhulp in Oekraïne en hulp 
aan vluchtelingen onderweg, zowel binnen 
Oekraïne als in de omringende landen.  
Voor alle noodhulp die nu nodig is, werkt 
Kerk in Actie samen met het wereldwijde 
kerkelijke netwerk van ACT Alliance (Action 
byChurchesTogether) en met partner 
LvivEducation Foundation (LEF), die meer dan 
honderd kerken in Oekraïne ondersteunt.  
 
Toon van verbondenheid 
In de Wereldraad van Kerken komen de 
verschillende kerken, ook uit Rusland, samen. 
Daar wordt de toon gezocht van luisteren 
naar elkaar in dagen van oorlog. Het is helder 
dat de Wereldraad van Kerken het geweld 
van het Poetin-regime veroordeelt en de 
patriarch vraagt om zijn invloed te gebruiken 
om deze oorlog te stoppen. Daarnaast wordt 
gezocht naar mogelijkheden tot gesprek, om 
een toon van verbondenheid te vinden. Daar 
hoort het gebed bij dat de vijandschap niet 
uitvergroot wordt en dat de 
gemeenschappelijke grond van vrede en 
recht hervonden wordt. 
 
Karin van de Broeke 
Programmaleider Kerk in Actie 
(dit artikel is overgenomen van de website 
van PKN) 



15 DRIELUIK - Vrijwilligerswerk 

 

Vrijwilligerswerk 

voor de kerk 

 

 
Anja Winters: „Ik sta altijd aan” 

Eindelijk! De opluchting is van het gezicht van 
Anja Winters af te lezen. Eindelijk kunnen zij 
en oud-Nijevener Henk Locht hun 
voorstelling ‘Pasen is (g)een eitje’ opvoeren 
in de Gereformeerde kerk. De tweeakter 
stond al heel lang op de agenda van de 
Nijeveense kerken, maar tot twee maal toe 
gooide corona roet in het eten. Maar nu gaat 
het dan toch echt gebeuren, op zaterdag 16 
april (om 19.30 uur GK).  

‘Pasen is (g)een eitje’ is een dialoog tussen 
een man die het leven niet meer ziet zitten, 
hij is God kwijtgeraakt door alles wat hij heeft 
meegemaakt. Dan ontmoet hij in zijn droom 
Gods wijsheid en raken ze in gesprek. Het 
paasverhaal naar de actualiteit van nu is 
geschreven door Henk. „Hij is het creatieve 
brein en ik maak het af”, zegt Anja lachend. 
„Zo vullen we elkaar goed aan.” 

Toneelspelen 
Anja houdt van toneelspelen. „Ach, zoveel 
toneelervaring heb ik helemaal niet. Maar ik 
vind het niet erg om voor een grote groep te 
staan of te spelen. Liever voor een volle zaal 
dan wanneer er slechts een handjevol 
mensen zit.” In het verleden heeft ze 
meegedaan aan de musical ‘Een man 
genaamd Judas’ die vanuit de drie kerken 
werd georganiseerd. „Ik was toen Leah. Henk 
speelde daar 
ook in mee.”  

Ze is geen 
stilzitter, ze is 
graag bezig 
met veel verschillende dingen. „Ik zeg niet 
gauw nee, maar als het dingen zijn die bij je 
passen gaat het snel goed.” Vooral vanwege 
haar talenten op het creatieve vlak wordt ze 
regelmatig gevraagd om ergens een bijdrage 

te leveren. Zo wordt ze meerdere keren per 
jaar gevraagd een ontwerp te maken voor 
het voorblad van Drieluik, en ook het 
voorblad van deze editie is door haar 
ontworpen. „Deze keer was het niet zo heel 
moeilijk”, duidend op de verwijzing naar haar 
voorstelling. 

Lookz Design 
Dat creatieve is al van jongs af aan haar 
hobby, en sinds juli vorig jaar heeft ze van die 

hobby haar werk kunnen maken. „Dat is toch 
geweldig”, zegt ze enthousiast. Met haar 
bedrijf Lookz Design, gevestigd in de 
zolderkamer van hun tuinhuis, maakt ze 
ontwerpen voor klanten. De opdrachten zijn 

heel divers: Eén 
van haar meest 
recente 
opdrachten is 

het ontwerpen van wandborden met een 
gepersonaliseerde skyline van karakteristieke 
gebouwen uit een bepaald dorp of stad. Wat 
ze precies doet, vindt ze lastig te 
omschrijven. „Het zit tussen grafisch 
ontwerper en illustrator in.” Alles gaat in 

„Ik houd niet van flauwekul, het moet wel ergens 
om gaan. En dan bijt ik me er ook in vast.” 

 



16 DRIELUIK - Vrijwilligerswerk 

 

overleg met de opdrachtgever, maar wel met 
een duidelijke inbreng van de kunstenaar. „Je 
moet me niet zeggen hoe ik iets moet 
tekenen, ik wil er echt mijn eigen ding in 
kunnen leggen.” Vorige maand bedacht ze 
tussen neus en lippen door het logo van de 
Stichting Nijeveen helpt Oekraïne: twee 
harten, met daarin de vlaggen van Oekraïne 
en Nijeveen. „Daar denk ik niet eens over na, 
dat is er gewoon heel snel.” 

Oekraïne 
Anja zit ook in de stuurgroep van de Stichting 
Nijeveen helpt Oekraïne. Ze is blij dat ze op 
deze manier een steentje kan bijdragen aan 
de hulpverlening voor de grote stroom 
vluchtelingen die naar Nederland komt. „Hoe 
zou het zijn als je zelf in zo’n situatie zit. Je 
kunt je er bijna geen voorstelling van maken, 
maar als je in zulke grote problemen zit, wil 
je geholpen worden. Ik hoop dat iemand dat 
ook voor mij zou doen.” 

Om diezelfde reden is ze enkele jaren 
geleden in de hulpgroep rond Perry Brand 
gestapt. „Ik kende hem eigenlijk helemaal 
niet, ja, alleen van gezicht. Maar toen kwam 
op een zondag de oproep van Vijko Top om 
Perry te helpen. Dat was een noodkreet die 
écht binnenkwam.” Het was een bijzondere 
tijd, zegt ze terugkijkend. „Dat je zo dicht bij 
iemand mag staan in de laatste periode van 
zijn leven, iemand die je een half jaar 
daarvoor nog niet kende. Dat heeft me diep 

geraakt.” En niet alleen haar, maar eigenlijk 
alle mensen die in Perry’s hulpgroep zaten. 
„De band met de mensen die heel dicht bij 
Perry stonden is heel close geworden. We 
spreken regelmatig met elkaar af en gaan 
binnenkort een weekend naar Vijko Top in 
Sneek.” Het is juist de intensiteit van dit soort 
gebeurtenissen die haar raakt. „Ik houd niet 
van flauwekul, het moet wel ergens om gaan. 
En dan bijt ik me er ook in vast.” 
Kerkelijk actief is en was Anja daarnaast op 
meerdere vlakken. Het begon allemaal met 
de kindernevendienst. „Dat was ook altijd 
leuk.” Meerdere jaren zat ze in de 
gospelgroepen van Nijeveen en 
Wanneperveen, later volgden de beamer- 
commissie in de Gereformeerde kerk en de 
zangdienstcommissie. „Voor die beide 
commissies geldt: Dat heb ik gedaan, en ik 
kom daar nu weer in.” En ook bij het Feest 
van de Geest was ze meerdere keren 
betrokken. Daarnaast speelt ze vol passie op 

haar sopraan-saxofoon bij 
muziekvereniging De Bazuin in 
Meppel. 
 
Kleinkinderen 
De 58-jarige Anja en haar man Bert 
hebben vier kinderen, maar hebben 
het rijk inmiddels weer alleen in 
hun honderd jaar oude woning aan 
de Dorpsstraat. Hun kinderen 
wonen op zichzelf en twee van hen 
hebben zelf kinderen gekregen. 
Anja en Bert passen regelmatig op 
de drie kleinkinderen. „Dat is zo 
mooi om te doen, je krijgt zo echt 
een band met hen.” 

Om tot rust te komen en tegelijkertijd 
nieuwe energie te tanken, mogen Anja en 
Bert graag op vakantie gaan. Bij voorkeur 
naar verre of exotische oorden. „Dan zijn we 
even helemaal weg. Dan kan ik ook echt niks 
doen en de tijd nemen om boeken te lezen”, 
zegt ze. Om daar lachend aan toe te voegen: 
„Dat is best een omschakeling voor iemand 
die altijd aan staat.”   FW 
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BLOEMEN 
 

De bloemen zijn met een groet van ons alle 
gegaan naar: 
Fam. M. Bouwknegt 
Mevr.  F. Winters-Zwart 
Fam. C. Hoekman 
Mevr. E. van Hilten 
Dhr. J. Vink 
 

BIJ DE KERKDIENSTEN 
 

 

Zondag 10 april is er een E-meeting in de 
Geref. kerk en is er een 2e dienst om  
10.00 uur in de HGKD. Het is de 6e zondag in 
de 40 dagen tijd.  
Witte donderdag 14 april is er ’s avonds om 
19.30 uur een dienst in de Geref. Kerk, 
gezamenlijk met Hervormde Gemeente 
Nijeveen. Wij vieren het avondmaal aan 
tafels. Voorganger is ds. Wim Smit uit Smilde. 
Goede vrijdag 15 april is er ’s avonds om 
19.30 een dienst in de Hervormde Kerk te 
Nijeveen, gezamenlijk met de Geref. Kerk. 
Voorganger is ds. René Kok. 
Stille zaterdag 16 april is er om 19.30 uur 
“Pasen is (g)een eitje in de Geref. Kerk. 
Samen kunnen wij gaan genieten van het 
Paasverhaal. Wij laten ons verrassen door 
Anja Winters en Henk Locht. 
Zondag 17 april Pasen, is er om 10.00 uur 
een dienst in de Geref. Kerk, voorganger is 
ds. Klaas Dirks van der Hout uit Woudrichem, 
bij de meesten van ons wel bekend. Het 
Meppeler Christelijk Koor komt bij ons 
optreden. Wij vieren de opstanding van 
Christus.  
Zondag 24 april wij kunnen ons nu de 
komende 2 weken richten op een tweetal 
gewone diensten. De voorganger is  
dhr. Sjoerd Bakker uit Urk. 

Zondag 1 mei is er een gezamenlijk dienst om 
10.00 uur van de Geref. Kerk, de Hervormde 
Kerk Nijeveen en de Hervormde kerk 
Kolderveen in de Geref. Kerk. In deze dienst 
wordt Ds. J. Prosman bevestigd, de 
voorganger in deze dienst is Ds. J. Stap 
Zondag 8 mei is er een gezamenlijk dienst om 
10.00 uur van de Hervormde Kerk Nijeveen 
en de Geref. kerk in de Hervormde kerk te 
Nijeveen. 
 

MEELEVEN 
 

Ds. P. van Heiningen is opgenomen geweest 
in het ziekenhuis en inmiddels weer thuis. 
Mevr. E. van Hilten is ontslagen uit het 
revalidatiecentrum te Assen en is ook weer 
thuis. Opgenomen in het ziekenhuis is 
mevr. G. Smit-Everts. 
We wensen allen die nog ziek zijn Gods 
zegenende nabijheid toe en kracht om te 
herstellen. 
 

PASEN 
 

Als Jezus niet was opgestaan…. 
Als Jezus niet was opgestaan, had ons geloof 

geen zin ! 
Dan zetten wij ons tevergeefs voor ’t komend 

Godsrijk in. 
Dan had zijn Woord in ons bestaan geen 

enk’le zeggingskracht. 
Omdat zijn stem toch door de dood tot 

zwijgen werd gebracht. 
 

Als Jezus niet was opgestaan, zou God 
onvindbaar zijn. 

Dan stonden wij totaal alleen in onze angst 
en pijn. 

Dan was er voor de mens in nood geen enk’le 
 reddingskans. 
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Dan bleek de boodschap van het heil ontdaan 
van alle glans. 

 
Als Jezus niet was opgestaan, dan liep ons 

leven stuk. 
Omdat er geen herstel meer was, geen hoop 

op nieuw geluk. 
Dan was er wel een kruis geweest maar ’t 

had zijn doel gemist. 
God had zijn kunnen overschat, zich in zijn 

plan vergist. 
 

Als Jezus niet was opgestaan…. 
Maar….Jezus is dat wel !! 

De dood werd op de derde dag onttroond op 
Gods bevel. 

Zijn daad tot redding en behoud werd daar 
een tastbaar feit. 

Het leven kreeg opnieuw een kans. 
En …dit keer voor altijd !! 

 
Het is bijna Pasen. Dan denken we aan de 
kruisiging en aan de opstanding van Jezus. 

Hij Leeft !! 
  

HUWELIJK 
 

Op vrijdag 18 maart zijn Adriaan Jans 
Timmerman en Annemijn van Garderen 
getrouwd  in Amerongen. 

 
Namens de gemeente van 
harte gefeliciteerd met 
deze dag en veel geluk 
voor de toekomst 
 

OVERLEDEN 
 

Op dinsdag 29 maart is De heer J. Vink op 84 
jarige leeftijd overleden. De afscheidsdienst 
heeft op vrijdagmorgen 1 april om 11.00 uur 
in de Geref. kerk plaats gevonden. 
Ds. Jan Stap heeft de dienst geleid. 
  
 
 
 
 
 

IN MEMORIAM  JAN VINK 
 

Op 29 maart 2022 overleed ons gemeentelid 
Jan Vink in de leeftijd van 84 jaar. Jan was al 
enkele weken ernstig ziek, waarin hij tot 
tweemaal toe in het ziekenhuis werd 
opgenomen. Uiteindelijk mocht hij het 
ziekenhuis verlaten om thuis verpleegd te 
worden en in aanwezigheid van zijn geliefden 
te sterven.  

Jan werd geboren op 31 juli 1937. Zijn ouders 
hadden een boerenbedrijf in Nijeveen. Hij 
had drie broers en twee zussen. Jan was het 
derde kind van het gezin. Na de christelijke 
basisschool ging hij naar de LTS om voor 
timmerman te leren. Hij kwam in de bouw te 
werken. In 1975 kreeg hij een hersenbloeding 
en na volharding kon hij uiteindelijk weer 
voor halve dagen aan het werk. Toen het 
bedrijf waar hij werkte moest inkrimpen 
kreeg Jan ontslag. Al snel kreeg hij een 
nieuwe baan als conciërge/onderhoudsman 
wat hij tot zijn pensioen is blijven doen.  

Tijdens een regionale ontmoeting van de 
christelijke plattelandsjongeren leerde hij 
Anny Timmerman kennen. Ze trouwden op 
4 februari 1965, hun huwelijk werd 
ingezegend in de Gereformeerde kerk van 
Diever. Voor die tijd heeft Jan samen met 
broers, zwagers en vrienden het huis 
gebouwd aan de Wilhelminastraat. Dat 
gebeurde in de avonduren en de vrije 
zaterdagen vanaf juli tot aan februari hebben 
ze hard gewerkt. Toen ze trouwden was 
boven nog niet alles klaar, maar dat kwam 
ook goed. Ze kregen twee dochters en een 
zoon. Er kwamen zes kleinkinderen en één 
achterkleinkind. Met alle partners meegeteld 
groeide het gezin van Jan en Annie van twee 
personen uit naar 17 (zijzelf plus kinderen/ 
partners/ kleinkinderen/ achterkleinkind.) 
Zijn kinderen, kleinkinderen en 
achterkleinkind waren zijn trots waar hij veel 
aandacht voor had en enthousiast over kon 
vertellen. 
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Jan heeft een hele ziektegeschiedenis. De 
hersenbloeding, longkanker (waarbij een long 
werd weggehaald), blaaskanker (diverse 
behandelingen) en uiteindelijk werden een 
longontsteking en een bacterie hem fataal.  

Toen ik de kinderen en de aangetrouwden 
vroeg wie Jan voor hen was kreeg ik een heel 
scala van antwoorden die je kunt 
samenvatten met ‘behulpzaam’ en ‘een 
harde werker’. Als er wat gedaan moest 
worden bij de kinderen dan stond Jan klaar. 
Daarnaast was hij altijd in huis bezig. Jan had 
daarbij wel een probleem: hij was 
perfectionist. Was het niet goed in zijn ogen 
dan moest het over en opnieuw. Eén van de 
aangetrouwden zei: “Ik heb van Jan leren 
klussen”. De ander vertelt dat hij veel met 
Jan over techniek kon praten. Jan had ook 
een wereld aan gereedschap, dat kon je altijd 
lenen.  

De rommelmarkten en kringloopwinkels 
waren voor Jan belangrijk. Daar kon hij mooie 
spullen kopen. Ook ging hij graag naar de oud 
ijzerboer om tussen het oude ijzer naar iets 
te zoeken wat zijn interesse had. Het huis 
was één en al verzameling.  Eén van de 
kinderen zei: “Pa was wat dat betreft, net 
Malle Pietje”.  Tijdens de donderdag 
Meppeldagen was er altijd iets waarvan 
mensen konden raden wat het was en waar 
het voor gebruikt werd (het kwam bij Jan 
vandaan!). Samen vissen vond hij ook fijn, 
met name op forel. Later vond hij het vissen 
op steur ook prettig, alleen die kon je niet 
eten vanwege alle graat.  

Jan en Anny gingen ook graag op vakantie. 
Vlak voor de Corona-periode hadden ze een 
reis geboekt om o.a. Auschwitz te bezoeken. 
Die ging tot hun spijt niet door. Verder 
hebben ze vaak iets gehuurd voor de 

vakanties. Op een bepaald moment kwam er 
een vouwwagen en later een caravan. Een 
enkele keer gingen ze naar het buitenland 
maar meestal bleven ze in Nederland. Fietsen 
was een belangrijk onderdeel van hun 
vakantie. Zag Jan ergens een bordje 
‘brocante’ dan moest hij daar toch wel even 
neuzen. In gezelschap was Jan iemand die 
niet op de voorgrond stond. Hij was rustig en 
luisterde naar wat anderen te vertellen had. 
Hij trok de aandacht niet naar zich toe. Op 
verjaardagen kon hij stilletjes genieten van 
de drukte om hem heen.  

Op 1 april 2022 hebben we afscheid 
genomen van Jan Vink in de Gereformeerde 
kerk. Hij was een echte familieman en hield 
van zijn kinderen, kleinkinderen en 
achterkleinkind. Zijn geloof in God en in de 
Here Jezus hebben hem de kracht gegeven 
om het leven los te laten en naar z’n hemelse 
Vader te gaan.Tijdens de dienst hebben we 
liederen gezongen die Jan samen met zijn 
Anny had uitgekozen. Als schriftlezing 
hebben we gelezen Johannes 14: 1-7 met als 
kerntekst “in het huis van Mijn Vader zijn 
vele woningen”. Na de afscheidsdienst 
hebben we Jan naar zijn graf gebracht op de 
Algemene Begraafplaats van Nijeveen. 
Aansluitend hebben we samen nog een kopje 
koffie gedronken en nagepraat, waarna ieder 
zijns/ haars weegs ging.  

Ds. Jan Stap 

KERKELIJKE STAND MAART 2022 
 

Verhuisd:      

A.J. Timmerman van Jan Th. Tooroplaan 167 

EDE naar Binnenweg 26.                                                     

A.M. Winters van Scheerweide 12 naar De 

Wilgen 11a, Giethoorn (blijft lid) 
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BLOEMENGROET 
 

De bloemen gingen met een groet en 
bemoediging naar: 
Mevr. Hopman 
Dhr. Bennink 
Dhr. E. Huisman 
Mevr. de Groot 
 
 

BIJ DE DIENSTEN 
 

Bij de diensten van de afgelopen periode 
Op zondag 13 maart ging Ds. Johannes 
Bakker uit Stiens voor in de dienst. Op 
zondag 20 maart was er een E-meeting in de 
Gereformeerde kerk en GEEN dienst in de 
kerk van Kolderveen. Op zondag 27 maart 
ging Ds. W. Smit uit Smilde voor in de dienst. 
Op zondag 3 april ging Ds. W. Smit uit Smilde 
opnieuw voor in de dienst. Hoe bijzonder de 
dienst was, die dit keer in het ‘Drents’ werd 
gehouden, zal ik in het volgende kerkblad 
vertellen. 
 
Komende zondagen 
Op zondag 10 april zal er in de 
Gereformeerde kerk een e-meeting worden 
gehouden, waarover u via Facebook kunt 
worden geïnformeerd. In de kerk op 
Kolderveen zal Sjoerd Bakker uit Urk 
voorgaan. 
Op Goede Vrijdag 15 april zal Ds. Jan Stap uit 
Wanneperveen de dienst leiden. In die dienst 
zal het Heilig Avondmaal worden gehouden. 
Op 1e Paasdag 17 april zal Ds. Jan Stap 
nogmaals voorgaan, maar in deze dienst zal 
er formeel, en enigszins vertraagd door 
corona, afscheid van hem genomen worden 
als predikant van onze gemeente. Helaas is er  
 

ook nu nog weer een onzekere factor in het 
programma, want we willen na afloop van de 
dienst graag gezamenlijk koffie drinken en 
hopen dat het weer daaraan meewerkt, 
zodat dat buiten bij de kerk kan plaatsvinden. 
Op zondag 24 april zal  
Ds. H. de Kok- Mellema uit Wilsum voorgaan. 
Op zondag 1 mei zal in de Gereformeerde 
kerk Ds. J. Prosman worden bevestigd als 
predikant van de Hervormde gemeente 
Kolderveen-Dinxterveen en de 
Gereformeerde Kerk Nijeveen, Havelte, 
Wanneperveen. 
Op zondag 8 mei zal Ds. Johan Prosman dan 
voor het eerst in de kerk van Kolderveen-
Dinxterveen  voorgaan in de dienst en 
meteen goed inzetten met een doopdienst 
 

PASTORAAT 
 

Na een val is mevr. Voerman (Kerspel) 
geopereerd aan haar heup. De revalidatie is 
vertraagd door complicaties die optraden na 
de operatie. Nu de ziekenhuizen weer 
langzaam hun oude routines kunnen 
oppakken, kon Cobi de Groot gelukkig 
worden geopereerd aan haar heup. Het laat 
zich aanzien dat de ingreep is gelukt. Wat nu 
rest is oefenen met lopen. We wensen beide 
dames sterkte toe en geduld tijdens het 
herstel. Dat geldt ook voor de anderen, die 
recentelijk waren opgenomen en nu 
langzaam aan het herstellen zijn. Zoals de 
heer Eissen (Berghorst) en de heer 
Schoemaker (Bovenboer), de heer Alberts 
(Rembrandtstraat) en de heer Kamphof 
(Zomerdijk). Voor allen geldt dat het herstel 
waarschijnlijk veel langer zal duren dan het 
verblijf in het ziekenhuis. Misschien een 
bezoekje waard voor een praatje? 
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Er gebeuren gelukkig ook mooie dingen. Zo is 
bij Bart Hemme en Marcella Wobben op  
10 maart een dochtertje geboren dat de 
naam Isa heeft gekregen. Op het 
geboortekaartje staat:  
 
‘Keer je gezichtje naar de zon 
voel Gods liefde om je heen. 
Pak onze uitgestrekte handen 
je bent nooit alleen.’ 
 
Isa zal op 8 mei worden gedoopt door  
ds. Johan Prosman in de kerk van 
Kolderveen-Dinxterveen. 
 
Bij zo’n gebeurtenis past een lied van Huub 
Oosterhuis dat ik onlangs las op de website 
van Petrus 
(https://petrus.protestantsekerk.nl): 
 
Houd elkander vast, 
blus de geest niet uit, 
maak elkaar niet klein. 
Die ons maakte uit niets, 
laat niet varen 
het werk van Zijn handen. 
Van Hem is de toekomst, 
kome wat komt, 
licht dat niet dooft, 
liefde die blijft. 
Houd elkander vast,  
blus de geest niet uit, 
maak elkaar niet klein. 
Hoor een stem: 
"Ik maak alle dingen nieuw, 
ik zal de tranen uit je ogen wissen 
en de dood zal niet meer zijn." 
Van Hem is de toekomst, 
kome wat komt, 
licht dat niet dooft, 
liefde die blijft. 

In een zorgcentrum wonen: 

• 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) 

• Dhr. G. Bouwknegt (’t Vonder) 
 
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, 
EbbingeWubbenlaan 186, 7951 LB Staphorst. 
Zorgcentrum ’t Vonder, Molenbergh 1, 
7961 AV Ruinerwold. 
 

HUWELIJKSJUBILEA 
 

Op 25 april mogen Harm en Jennie Alten- 
Bakker, Kolderveen 78, vieren dat ze 60 jaar 
zijn getrouwd. En op 26 april mogen Jaap en 
Minie Alberts-Krikke, Rembrandtstraat 53, 
gedenken dat ze 55 jaar zijn getrouwd. Wij 
wensen beide bruidsparen een fijne dag en 
nog veel  goede jaren samen met hun 
kinderen en kleinkinderen 
 

H.V.G. KOLDERVEEN-DINXTERVEEN 
 

Het seizoen 2021 -2022 is voorbij. Het was 
een seizoen met vallen en opstaan. Nadat we 
een hele periode niet bij elkaar konden 
komen, begonnen we in september vol 
goede moed. Het bestuur had besloten om 
toch weer door te gaan. Er waren enkele 
veranderingen. We zouden niet meer om de  
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2 weken bij elkaar komen, maar 1 keer per 
maand. En dan niet meer ’s avonds maar ’s 
middags. We zijn in 2021 nog 3 keer bij elkaar 
geweest. Toen ging het mis. De corona-
besmettingen liepen weer op en door de 
maatregelen van de regering, hebben we 
besloten om de Kerstviering maar niet door 
te laten gaan. Ook in januari nog geen 
verenigingsmiddag. In februari begonnen we 
weer en we hoopten dat we ook de rest van 
het seizoen af konden maken. Helaas, nu 
waren er andere omstandigheden die ons 
parten speelden. Door de verschrikkingen in 
Oekraïne werd besloten het jeugdgebouw in 
te richten als opvang voor de slachtoffers van 
dit geweld. Dus geen ruimte meer voor ons 
om bij elkaar te komen. We hebben nog 
gekeken of we ergens anders misschien 
terecht konden, maar gezien het programma 
was dat eigenlijk geen optie. We zouden nog 
ons 75-jarig jubileum vieren en dat wilden we 
het liefst in het jeugdgebouw doen. Dat hoort 
toch eigenlijk bij elkaar: het gebouw en de 
vrouwenvereniging. Bovendien was het al 
een paar keer uitgesteld. Het eigenlijke 
jubileum was al in november 2020. Dus nog 
maar een keer doorschuiven. En dan zou er 
nog de Paasmaaltijd en Paasviering zijn. Ook 
al niet iets wat je zo maar even ergens anders 
doet. Daarom heeft het bestuur besloten om 
er voor dit seizoen een eind aan te breien. 
Maar we gaan in september vol goede moed 
weer beginnen aan een nieuw seizoen. 
Hopelijk zien we jullie dan weer allemaal. 
Het Bestuur 
 

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. 
Hieronder de gegevens van de 
wijkouderlingen: 
Han-Olof Gerrits: 06-1470 6472 
Gert Westenbrink: 06-3856 6333 
Lourens Schipper: 06-5103 1603 

Ploni Beker: 06-4854 9872 
Ouderling Henk Huisman: 06-5174 3607 
Wij zullen op de hoogte zijn van de 
beschikbaarheid van een predikant. 
 
Onlangs is er vanwege enkele verhuizingen 
een kleine verschuiving in de wijken 2 en 3 
gemaakt. Hieronder de nieuwe indeling. 
Wijk 2: Wijkouderling: Lourens Schipper 
Deze wijk omvat Kolderveen, Spijkerserve, 
Binnenweg, Kolderveense Bovenboer, 
Bramenweg, Gorthoek, De Klosse, Havelte en 
Wapse. 
Wijk 3: Wijkouderling: Gert Westenbrink 
Deze wijk omvat Wanneperveen, Roekebos, 
Matenweg, Zomerdijk, Gasthuisdijk, De Kolk, 
Nieuwveense Landen, Staphorst en 
verpleeghuis De Schiphorst 
 
De ouderlingen, Lourens Schipper 
 

VAN HET COLLEGE KERKRENTMEESTERS 
 

Paascollecte 
Binnenkort wordt de Paascollecte bij u 
bezorgd. U ontvangt hierbij ook de 
Elisabethbode.  

Collecten en giften 06-02 t/m 27-02-2022 
Collecten in de dienst:    
CvK  € 208,00 
Diaconie € 108,20 
Bijz. collecten €   91,10 
Via de contactpersonen zijn er verschillende 
giften binnengekomen: 
Voor de bloemenpot: 
Dhr. G. Westenbrink €15 
Dhr. L. Schipper  €50, €10 en €10 
Voor het orgelfonds: 
Dhr. L. Schipper € 50 
 
Collectemunten verkrijgbaar bij  
Dhr. M. Brouwer, De Wilgen 7 Nijeveen,  
Tel. 492659 / 0651969698 
 
Allen die gaven in geld, goed of arbeid: 
hartelijk dank 
De kerkrentmeesters 
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VEILING PAASKAARS VOOR OEKRAINE 
 

Hallo beste gemeenteleden van de 
Hervormde Gemeente Kolderveen-
Dinxterveen, 

Het is bijna Pasen en dat betekent dat 
Paaszondag weer een nieuwe Paaskaars de 
kerk in wordt gedragen. De Paaskaars van 
afgelopen jaar wordt ook dit jaar aan de 
hoogste bieder verkocht en de opbrengst 
gaat naar de slachtoffers uit Oekraïne. Door 
de corona heeft de kaars minder gebrand dan 
normaal en is dus groter. Het geld is ook hard 
nodig dus bied gul. 

Biedingen mailen naar Frens Westenbrink,  
mailadres: f_westenbrink@hotmail.com of 
schriftelijk in de bus op Kolderveen 54A tot 
uiterlijk 23 April. 

Namens de diaconie 

 

OPHEFFEN BANKREKENING ZENDING 
 

 
BELANGRIJK BELANGRIJK BELANGRIJK
 BELANGRIJK BELANGRIJK 
 
Beste allemaal, 
Vanwege de oplopende onkosten van onze 
bankrekening voor de zending 
hebben we in overleg besloten deze samen 
te voegen met de rekening van de diaconie. 
Dit betekent dat het nummer van de zending 
per 28 maart is opgeheven en u voortaan  
het  nummer van de diaconie voor uw 
bijdrage mag gebruiken. Dit is 
NL91RABO0367101416 
Wel vragen we u duidelijk te vermelden dat 
uw bijdrage voor de ZENDING bestemd 
is, zodat het in “het juiste potje“ terecht 
komt.  
De opbrengst van de zendingsbussen van de 
diensten in de maand februari 
bedraagt  € 42,- 
 
Met vriendelijke groet, namens de 
zendingscommissie, Wolly, Alie en Femmie 

KIDSKERK/OPPAS KOLDERVEEN 

 
Pasen staat voor de deur, dit jaar hebben we 
nog geen Paasontbijt omdat we 1e Paasdag 
de afscheidsdienst van ds. Jan Stap hebben. 
Ook is er in het jeugdgebouw plaats gemaakt 
voor vluchtelingen uit de Oekraïne. Wellicht 
volgend jaar een ontbijt of dat we iets anders 
gezamenlijks organiseren.  

1e Paasdag om 10.00 uur zijn alle kinderen 
welkom in de Geref. Kerk, daar wordt voor 
hun van alles georganiseerd.  

Zondag 1 mei is de bevestiging van de nieuwe 
dominee. De week daarna, zondag 8 mei is er 
een doopdienst, Isa wordt dan gedoopt.         
Het zou mooi zijn als alle kinderen aanwezig 
kunnen zijn bij deze feestelijke diensten. 

Hartelijke groet vanuit het oppasgebouw! 
 

BERICHT VAN OVERLIJDEN 

 
Op 5 maart 2022 overleed mevrouw Annie 
Holterman, geboren op 19 september 1927. 
Annie Holterman is geboren in 
Wanneperveen. Na een huwelijk met 
Lambertus van der Vegt, en na diens 
overlijden, met Albert Grootjans, is ze als 
weduwe enkele jaren woonachtig geweest in 
het Kerspel. Eind vorig jaar werd haar 
gezondheid zodanig slechter, dat ze naar een 
verzorgingshuis in Diever moest verhuizen, 
waar ze 3 maanden later overleed. 
Op donderdag 10 maart was er gelegenheid 
om de nabestaanden te condoleren na de 
begrafenis in de koffiekamer van 
Crematorium Reestborgh te Meppel. Op de 
kaart stond geschreven: 
‘Na een rijk en voltooid leven hebben we 
afscheid genomen van onze moeder, 
grootmoeder en overgrootmoeder.’ 
Annie Holterman is begraven op de 
begraafplaats in Meppel bij haar man Albert 
Grootjans. 
  

mailto:f_westenbrink@hotmail.com
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BLOEMENGROET 
 

De bloemen gingen met een groet van ons 
allen naar: 
Mevr. J. de Groot-Wijnstra 
Mevr. J. de Weerd-Velthuis 
Mevr.  H. van Elp-Heukers 
Fam. J. Sleurink 
 

BIJ DE DIENSTEN 
 

Het is bijna Pasen, maar eerst gaan we nog 
door de stille of goede week heen. Dat is een 
bijzondere week waarin de haat naar Jezus 
toe een climax bereikt op Goede Vrijdag. 
Maar zonder het wrange van de dood te 
proeven, kunnen we het nieuwe Paasleven 
niet begroeten.      
10 april: het is Palmpasen, het begin van de 
goede week. Er is in onze kerk geen dienst, 
wel in Kolderveen, er is een E-meeting in de 
Geref. kerk waarin ds. René Kok voorgaat. De 
kinderen gaan aan de gang met de 
palmstokken en de broodhanen. Met de 
volwassenen staat we stil bij de betekenis 
van brood. 
14 april: het is Witte Donderdag, in de avond 
delen we dan brood en wijn, omdat Jezus dat 
ook deelde met zijn vrienden de avond 
voordat hij gevangen werd genomen. Het is 
altijd een intiem gebeuren. Dit jaar voor het 
eerst houden we de dienst samen met de 
Geref. kerk.  De dienst zal ook in de Geref. 
kerk worden gehouden. 
15 april: De Goede Vrijdag vieren we 
gezamenlijk met de Gereformeerde Kerk in 
onze kerk. Het wordt een wat beschouwende 
dienst rond het lijdensverhaal van Jezus in 
samenspraak met ons eigen levensverhaal. 
Deze weken wordt het nieuws grotendeels 
bepaald door de oorlog in Oekraïne en wat 
dat met zich mee brengt. We ervaren meer 
dan voorheen hoe kostbaar onze vrijheid en 

onze vrede is. En het doet ons beseffen dat 
leven en lijden niet van elkaar te scheiden 
zijn. Een viering in woord, gebed, verstilling, 
zang en mogelijk wat beelden. 
16 april: we hebben normaal  geen dienst 
meer op Stille Zaterdag maar dit jaar wordt  
de tweeacter ''Pasen is (g)een eitje'' 
uitgevoerd.  
17 april: het is Pasen! We vieren de 
overwinning van het leven op de dood. We 
beginnen traditiegetrouw op het kerkhof 
waar we ''U zij de glorie'' zullen zingen en een 
roos bij een graf kunnen leggen. Daarna 
zetten we de dienst in de kerk voort. Ook 
zullen we afscheid  nemen van Jan van der 
Vegt en Helen Bijker en Jan van der Woerdt 
en Mark Logchies bevestigen als 
kerkenraadslid.                                                                   
24 april: ds. Haanstra uit Steenwijk gaat voor.       
1 mei: vanwege de meivakantie is er een 
dienst in de Geref. kerk waarin de nieuwe 
predikant Johan Prosman wordt bevestigd.                                           
8 mei: er is een dienst in onze kerk, samen 
met de Geref. kerk vanwege de meivakantie. 
Ds. René Kok gaat voor. 
 

WEL EN WEE 
 

Ik hoop dat de ontluikende lente ons energie 
geeft en vrolijkheid. Mocht u met ziekte of 
zorgen worstelen, wensen we u veel moed en 
draagkracht toe en de zegen van de Eeuwige. 
 
Dat je de weg mag gaan die je goed doet, 
dat je opstaat wanneer je valt, 
dat je mens mag worden in Gods ogen 
en die van anderen. 
Weet dat de aarde je draagt, 
dat je gaat in het licht 
en de wind je omgeeft. 
Dat je de vruchten van je leven proeft 
en gaat in vrede. 
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De mensen die in de tehuizen verblijven: 
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. 
 

VERSLAG KERKENRAADVERGADERING 1-3 

 
Na de opening door de voorzitter begint ds. 
René Kok met een stukje bijbelgeschiedenis 
over Jezus als vluchteling en verder spreken 
we over: de vreemdeling, de vluchteling en 
de wees. 
Het Feest van de Geest gaat dit jaar weer 
door. Vanaf Hemelvaartsdag tot en met 
Pinksteren zullen de kunstwerken van René 
Maagdenberg en Marjan Hetterschij in onze 
kerk te zien zijn. Voor het ontvangen van de 
bezoekers zullen vrijwilligers worden 
gevraagd. 
We bespreken de verdeling van taken van de 
kerkenraadsleden. Ds. Marjan van Hal heeft 
met de ouderlingen een lijst gemaakt wie 
bezoek zou willen ontvangen. Er wordt 
onderzocht wie als bezoekmedewerker zou 
willen functioneren. Er wordt een voorstel 
nader uitgewerkt. Daarna neemt Jan de 
punten door van de laatste PKiN vergadering. 
Voor het overleg over de verdere samen-
werking komen er twee vertegenwoordigers 
per kerk. De aangevraagde subsidie ‘Plan 
voor samenwerking gemeenten’ is deels 
toegezegd voor 2022 en 2023. 
Drie jeugdgroepen van de Sjops! hebben 
gedraaid, maar zijn door corona ook weer 
gestopt. De groepen die er zijn starten weer. 
Er zal worden onderzocht of er een nieuwe 
groep kan worden gestart in september. Het 
aantal deelnemers en leiding neemt steeds 
verder af. Er wordt gekeken/contact gelegd 
met omliggende gemeentes om bv jeugd-
events aan te bieden. 
De drie kerkenraden staan positief tegenover 
het samenwerken bij het aanbieden van de 
paasattentie. 

De kosterswoning en het jeugdgebouw 
hebben (lek)schade opgelopen van de storm. 
Ook het kerkhof heeft schade geleden, er zijn 
wat grafstenen omgewaaid. Er is een 
inspectie gedaan en er wordt een 
schadeclaim ingediend bij de verzekering. 
Er is actie ondernomen door onze kerken om 
vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. Er 
wordt contact gelegd om met zoveel mogelijk 
partijen samen te werken zoals de gemeente 
en sportverenigingen. Jan Zondag heeft al 
een draaiboek liggen. Hij heeft zich ook 
ingezet voor kindervakanties voor kinderen 
vanuit Wit Rusland. 
Om besmettingen te voorkomen zullen de 
kerkbanken nog op de oude plek blijven 
staan en zal er voorlopig nog worden 
gecollecteerd met mandjes bij de uitgang. 
Jan is geïnterviewd door iemand van de 
Protestantse Kerk Nederland voor het 
magazine #protestant over de toekomst van 
de kerk en de samenwerking van onze drie 
kerken. Voor de sluiting leest Jan een gebed 
voor: God van Vrede. 
 

DIACONIE 

 
Zondag 7 maart hebben we gecollecteerd 
voor de slachtoffers van het oorlogsgeweld in 
Oekraïne. Met uw bijdrage aan de collecte 
steunt u de noodhulp van Kerk in Actie en 
krijgen vluchtelingen een slaapplaats en een 
noodpakket met voedsel, zeep, handdoek en 
een slaapzak. Deze collecte is door de 
diaconie verdubbeld. Het heeft een super 
mooi bedrag opgeleverd, €2202,80. Dit 
prachtige bedrag is inmiddels overgemaakt 
naar Kerk in Actie voor noodhulp in Oekraïne. 
Hartelijk dank voor uw gaven. 
 

VAKANTIE 
 

Van 20 tot 29 april houden we even vakantie. 
Ds. Jan Stap kan waarnemen, als het nodig is. 
Met een hartelijke groet, 
Ds. Marjan van Hal en ds. René Kok 
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KERKDIENSTEN:  

* De derde collecte in de Gereformeerde kerk (uitgangscollecte) is voor de kerk. 

datum locatie aanvang voorganger organist eerste collecte  tweede collecte 

Zondag 10 april Geref.Kerk 10:00 E-meeting met Ds. R. Kok Dhr. J. Lopers Doel e-commissie  
 

Herv.Kerk Nijeveen 10:00 Geen dienst    

 Herv.Kerk Kolderveen 10:00 Dhr. S. Bakker Mevr. A. Westenbrink PKiN PKiN 

Donderdag 14 april Geref.Kerk 19:30 Dhr. W. Smit (Smilde) Avondmaal Dhr. A. Kroes Diaconie Diaconie 

Witte donderdag Herv.Kerk Nijeveen  Geen dienst     

 Herv.Kerk Kolderveen  Geen dienst     

Vrijdag 15 april Geref.Kerk  Geen dienst     

Goede vrijdag Herv.Kerk Nijeveen 19:30 Ds. R. Kok Mevr. M. Withaar Diaconie Kerkrentm.beheer 

 Herv.Kerk Kolderveen 19:30 Ds. J. Stap (Avondmaal) Dhr. R. Westra Voedselbank Kerkrentm. beheer 

Zaterdag 16 april Geref.Kerk 19:30 Pasen is (g)een eitje)    

Zondag 17 april Geref.Kerk 10:00 Ds. K.D. vd Hout (Woudrichem) Mevr. M. Lopers Kerk  Diaconie 

1e paasdag Herv.Kerk Nijeveen 10:00 Ds. M. van Hal (bev. en afscheid) Dhr. H. Visser Wereld diaconaat Kerkrentm.beheer 

 Herv.Kerk Kolderveen 10:00 Ds J. Stap (afscheidsdienst J.Stap) Mevr. A. Westenbrink Kerkrentm.beheer diaconie 

Zondag 24 april Geref.Kerk 10:00 Dhr. S. Bakker (Urk) Dhr. J. Lopers Kerk diaconie 

 Herv.Kerk Nijeveen 10:00 Ds. B. Haanstra (Steenwijk) Dhr. S. Huismans Diaconie Kerkrentm.beheer 

 Herv.Kerk Kolderveen 10:00 Ds. H. de Kok-Mellema (Wilsum) Dhr. J. Buiter Kerkrentm.beheer bloemendienst 

Zondag 01 mei  
Geref.Kerk 
Geref.Kerk 

10:00 
19:00 

Ds. J. Stap (bev. ds. J. Prosman) 
Zangdienst mmv Mannenensemble 

Mevr. M. Lopers  
   

Zondag 08 mei Geref.Kerk  Geen dienst    

 Herv.Kerk Nijeveen 10:00 Ds. R. Kok Mevr. J. Stukker Diaconie  Kerkrentm.beheer 

 Herv.Kerk Kolderveen 10:00 Ds. J. Prosman (doopdienst) Mevr. A. Westenbrink Kerkrentm.beheer Diaconie 


