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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 
Predikanten ds. J. Prosman (40%), Griftestuk 19, tel. 06-12711603, dominee@gereformeerdekerknijeveen.nl 
 ds. R. Kok en ds. M. W. van Hal (deeltijd 20%) e-mail: kokhal@xs4all.nl / 0522-491221 
Contactpersoon diensten mevr. J. van Gijssel, tel. 06-15400837, preekvoorziening@gereformeerdekerknijeveen.nl.  
Contactpersoon pastoraat mevr. S. Zuidema, Het Nieveen 20, 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. N. Hoekman, tel 06-15341315 
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 
Jeugd contact team email: jeugdct@outlook.com (Esther Kroes, Inge westenbrink, Judith Faber, Dinet Kreeft) 

HERVORMDE GEMEENTE KOLDERVEEN/DINXTERVEEN 
Kerkgebouw Kolderveen 47, tel. 491727  
Website en e-mailadres www.hgkd.nl  / info@hgkd.nl 
Predikant ds. J. Prosman (deeltijd 60%), Griftestuk 19, tel. 06-12711603 
Scriba postadres: Kolderveen 47,email: scriba@hgkd.nl 
Orgelfonds NL04RABO3418292496 t.n.v. Orgelfonds 
Ledenadministratie mevr. M. Bakker, Bramenweg 2, tel. 06-22329526, ledenadministratie@hgkd.nl 
Penningmeester CvK dhr. T. Boerkamp, Schuurmansweg 21, penningmeestercvk@hgkd.nl 
Bankreknr NL77RABO0341811149. Actie Kerkbalans: NL33RABO0373708548 
Diaconie NL91RABO0367101416 
Kerkhof dhr. K.J. Bakker, Tussenboersweg 1, tel. 491305 
Zending NL91RABO0367101416 o.v.v. Zending 
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. G. Huisman, De Wilgen 20, tel. 06-20171533, jghuisma@home.nl  
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 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. M. Logchies, De Veurdele 31, tel. 0650598522, mark@kabootje.nl  
Bankrekening kerk NL33RABO0373742207 t.n.v. Herv. Gem. Nijeveen 
Ledenadministratie  dhr. E. Vos, Het Nieveen 56, tel. 707807, ledenadministratie@hervormdegemeentenijeveen.nl 
Kerkhofbeheer mevr. W. de Jonge, tel. 492093, email: kerkhofbeheer@hervormdegemeentenijeveen.nl 
Adm. Diaken dhr. J. Slijkhuis, Weidelint 42, tel. 0626014913 
Bankrekening Diaconie NL96RABO0371802334 
Koster fam. T. Bos, Dorpsstraat 56, tel. 475783 
Collectemunten verkrijgbaar bij  dhr. T. Kikkert, Lijsterstraat 20, tel 490620 
Auto-ophaaldienst mevr. M. Buitenhuis, Scheerweide 16, tel. 06-12865433 
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 woensdag 28 december - 12.00 uur 
Inleveradressen: Ritza Kroeze, Scheerweide 39, of mailen naar: kopijkerkendrieluik@hotmail.com (voorkeur) 

Contactpersoon redactie: Han Karsten, tel 06-15646457 

http://www.gereformeerdekerknijeveen.nl/
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Advent: ontvankelijk worden voor de geboorte van God in ons 
 
Het is weer december geworden. De tijd van advent en kerst. Een hele mooie tijd, omdat we uitzien naar 
het Licht, naar de geboorte van het Christuskind. 
De geboorte van het Christuskind in ons zou je ook kunnen zeggen. 
In het christelijk geloof wordt het Licht gekoppeld aan dat bijzondere kind van Godswege, Jezus van 
Nazareth. God werd vlees en bloed in hem, maar niet alleen in hem. Ook in ons wil God woning maken. Hij 
zoekt een plek, een onderkomen. We worden uitgenodigd om onze ziel als een babykamer voor hem in 
gereedheid te brengen. 
Mystici hebben het vaak over de geboorte van God in ons. Een mysticus is iemand die heeft ervaren dat je 
ziel zich kan verenigen met God, dat God in je komt wonen en dat er geen scheiding meer is tussen de 
mens, tussen jou, en God. Dat is iets heel bijzonders, als je dat diep van binnen gaat verstaan. 
Meister Eckhart was zo'n mysticus. Eckhart leefde van 1260-1327 en wordt tegenwoordig als één van de 
grootste mystici van de westerse geschiedenis beschouwd. Ik noem hem hier omdat hij vaak beelden en 
woorden gebruikt die met geboorte te maken hebben. 
Zo zegt hij dat God zichzelf onophoudelijk in de ziel ‘baart’ en dat de ziel ‘zwanger’ is van God. Hij spreekt 
over de ‘Godsgeboorte in de grond van de ziel.’ Dat past mooi bij Kerst. 
Wat is dat en hoe gaat dat dan in zijn werk, die geboorte van God in de ziel van een mens? 
Niet zozeer door iets te doen, zegt Eckhart, maar juist door iets te laten, door volkomen leeg en 
ontvankelijk te zijn. Dat woordje ontvankelijkheid is bij Eckhart heel belangrijk. 
Het betekent dat je openstaat voor het onvoorziene, het nieuwe, dat wat groter is dan jijzelf bent. 
Die ontvankelijkheid vinden we bij uitstek bij Maria terug, die op de aankondiging van de engel, dat ze het 
Christuskind zou baren, zei: Mij geschiede naar uw woord. 
Maria is het prototype van ontvankelijkheid geworden. Zij vertrouwt zich toe aan God; zij stemt in met zijn 
plan. Dan kan God gebeuren, dan kan God inwoning vinden in haar. 
Zo groeit zij in totale beschikbaarheid. In haar lofzang spreekt ze uit: Nu mag ik mij voortaan gelukkig 
prijzen omdat Hij grote dingen aan mij deed. 
Daarom is ze een rolmodel geworden voor alle gelovigen, en prijzen haar alle geslachten: omdat ze open is 
gegaan, zich ontvankelijk heeft gemaakt, voor de stem van God. Omdat ze geluisterd heeft, toen haar eigen 
plannen werden opengebroken. 
Zij laat zien hoe wij allen, net als zij, voor een tijd een plaats van God kunnen zijn. 
Maria’s ontvankelijkheid voor dit kind wordt ook een diepe karaktertrek van Jezus zelf. Hij heeft het van 
geen vreemde. 
Misschien kunnen we ons in deze adventstijd oefenen in ontvankelijk leven. 
 
Hoe zal ik U ontvangen, 
wat wordt mijn eerste groet? 
U, ieders hartsverlangen, 
vervult ook mij met gloed! 
O Jezus, licht der wereld, 
verlicht mij, dat ik weet 
waarmee ik U moet eren 
U waardig welkom heet. 
(Lied 441, 1) 
 
Een goede voorbereiding op het kerstfeest gewenst! 
Ds. Marjan van Hal 
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HET KERSPEL: 
Gespreksgroep: ‘Koffie met…..’ 
 Dinsdag 13 december 
 o.l.v. Ds. J. Prosman 
 
Maandsluiting: Heilig Avondmaal 
 Vrijdag 16 december 19.00 uur 
  o.l.v. Ds. J. Prosman  
 

AGENDA 
 

2 dec GKN  Gezamenlijke maaltijd,  inloop vanaf 18.30 uur  
17 dec GKN  Uitvoering door projectkoor, thema“Kerst in Europa” 20:00 uur 
18.dec GKN  Top 2000 event m.m.v diverse bands 15:00 uur 

‘ 
 

DE REDACTIE FELICITEERT GEMEENTELEDEN VAN 80 JAAR EN OUDER 
 

   
06-12 
11-12 
19-12 
21-12 
28-12 

Mevr. H. Rodermond – Doornbos, Rembrandtstraat 43 
Dhr. E van der Linde, de Berken 2 
Dhr. K. Pool, Veneweg 50  
Mevr. J. Dijkhuis - Seijdell, Griftestuk 22 
Mevr. H. Mulder-Hadders, Gorthoek 9  

82 jaar 
85 jaar 
87 jaar 
85 jaar 
89 jaar 

02-01 Dhr. H. Schrotenboer, Kolderveen 55B 81 jaar 
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DANK 
 

Meer dan tien jaar mochten wij als gastlid 
deel uitmaken van de Gereformeerde Kerk 
Nijeveen. 
Vanwege de leeftijd en lichamelijke 
beperkingen van Lammert, hebben wij het 
besluit genomen om het gastlidmaatschap te 
beëindigen en terug te keren naar de PKN 
kerk in Steenwijk, waarvan wij nog steeds 
officieel lid zijn.  
Hartelijk dank voor de prettige contacten die 
wij binnen uw gemeenschap mochten 
ervaren. 
Voor de toekomst wensen wij u alle goeds en 
Gods Zegen toe. 
 
Met vriendelijk groet, 
Lammert en Hannie Logtmeijer 
 

VOORBLAD KERKBLAD 
 

De tekening op het voorblad is gemaakt door 
de 10-jarige Sofia Stepanchuk. Zij verblijft 
met haar familie in het jeugdgebouw van 
Kolderveen. Sofia heeft een typisch 
winterlandschap in een Oekraïens dorp 
getekend. De heilige kerstavond is 
aangebroken: Gods engel daalt af naar de 
aarde en wijst naar een heldere ster aan de 
hemel. Het is een teken van God dat Jezus 
Christus is geboren. 
 

DE ONTMOETING 
 

Uitnodiging Kerkcafé ‘De Ontmoeting’ – 
Kerststuk maken 
Dinsdag 13 december – 20.00 uur 
Plaats: een van de zalen van de 
Gereformeerde kerk  
  

De kersttijd nadert met rasse schreden en om 
alvast in de kerststemming te komen, gaan 
we 13 december samen een mooi kerststuk 
maken. Voor alvast een stukje kerstsfeer in 
eigen huis of bij iemand anders als je het 
cadeau wilt geven. 
We gaan dit doen onder begeleiding van de 
‘bloemendames’. 
De eigen bijdrage is € 15,00 inclusief alle 
materialen, koffie/thee met iets lekkers erbij. 
Maximaal aantal deelnemers is 20 personen. 
Doe je mee? Geef je dan z.s.m. op door een 
mail te sturen naar: 
Geertje de Boer – deboery@kpnmail.nl. 
Na aanmelding ontvang je een bevestiging 
met verdere instructies. Tot ziens! 
 

GGG 
 

Gemeente Groei Groep (GGG): Leef je 
geloof! 
Wie wil er niet meer weten / meedenken 
over hoe je je geloof leeft? Je weet maar 
nooit wat voor praktische dingen je op het 
spoor komt, al pratend over de Bijbel. Twee 
weten meer dan één immers. En al pratend 
komt er soms iets op. Het helpt daarbij 
ongetwijfeld ook dat de brief die Jezus’ broer 
Jakobus schreef, precies daarover gaat: laat 
je geloof maar zien door je daden. 1 
december komen we om 10.00 weer bij 
elkaar in de gereformeerde kerk. U leest dit 
waarschijnlijk net te laat omdat Drieluik dan 
net (niet) bij u op de mat valt… Maar dan 
kunt u natuurlijk altijd de volgende keer 
meedoen! Meld je aan bij Lourens Schippers 
(06-51031603) of bij ds. Johan Prosman (06-
12711603) 
 
 
 
 

mailto:deboery@kpnmail.nl
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JONGERENGESPREKGROEP  
 

We zijn alweer een keer verder! 
Zondagavond 13 november waren we bij 
Marcel Dekker. We aten pannenkoeken 
(goed idee Marcel!) en speelden ‘kaarten op 
tafel’. Dat gaf heel wat leuke gesprekjes! Zo 
kom je nog eens iets te weten over elkaar. De 
volgende keer is ook alweer gepland: 27 
november bij Laura en Frank Klok. Te laat… 
weer gemist… Niet erg: we komen om de 
week bij elkaar. Dus de volgende keer is dan 
11 december (als je beter kunt op een ander 
moment dan zondagavond, horen we het ook 
graag). Steeds om 18.00 uur samen eten en 
daarna gezellig aan de praat en op tijd weer 
naar huis. Kijk in je app of op facebook, of bel 
of app Ruth Oosterhuis (06-21484681), 
Thomas Kolsters (06-43754371) of ds. Johan 
Prosman (06-12711603). 
 

TOP 2000 
 

TOP 2000 EVENT NIJEVEEN  
18 december 2022  
Perry Brand editie  
 
Je bent zondagmiddag 18 december van 
harte welkom om dit muzikale evenement 
mee te beleven in de Gereformeerde Kerk 
aan de 
Dorpsstraat 7 in 
Nijeveen. Het 
begint om 15.00 
uur tot ongeveer 
17.30 uur. Je 
kunt vrij in en 
uitlopen en 
ondertussen een drankje nemen in het TOP 
2000 Café. Gezellig!  
Graag presenteren we de namen van 
Nijeveense bands en muziekgroepen die 
meedoen tijdens het TOP 2000 EVENT 
Nijeveen. Maar liefst negen acts betreden het 
podium en spelen bekende pophits. Zo 
komen 'Twilight Zone' van Golden Earring en 
‘Angels' van Robbie Williams voorbij.  
 
 

• Bruun Brood  
• Welnootjes  
• Dick Rosewater Band  
• Bram en Michelle  
• Peat  
• Gemeenteband  
• Always Sunday  
• Bertin, Thomas en René 
• Gentlemen 
 
Nog even op een rijtje:  
• Datum: zondag 18 december  
• Tijd: vanaf 15.00 uur tot 17.30 uur 
• Locatie: Gereformeerde Kerk Nijeveen  
• Toegang GRATIS (vrije gift)  
 
Organisatie  
TOP 2000 Event Nijeveen  
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PROJECTKOOR BRENGT ‘KERST IN EUROPA’ 
 

Het projectkoor Kolderveen heeft dit jaar 
gekozen voor het thema “Kerst in Europa” 
Noteert u alvast: zaterdag 17 december 2022 
om 20.00 uur in de Gereformeerde kerk in 
Nijeveen. 
Het koor heeft Europese kerstliederen 
ingestudeerd en probeert in deze donkere 
dagen toch wat licht te brengen. 
Het koor weet zich versterkt door 2 
Oekraïense zussen die een paar Oekraïense 
kerstliederen gaan zingen en ook samen met 
het koor en de gemeente het ‘Stille nacht’. 
De zussen zingen het in hun moedertaal. 
Het koor bestaat dit jaar uit 30 personen, 
allen afkomstig uit Nijeveen, Kolderveen en 
Wanneperveen. 
Omdat het jeugdgebouw in Kolderveen niet 
beschikbaar is werd er gerepeteerd in de 
Gereformeerde kerk. 
Het koor staat onder leiding van Johan 
Rodenhuis en wordt op het orgel en de piano 
begeleid door Ruth Pos. 
Naast de kerstliederen van het koor is er ook 
veel samenzang van Nederlandstalige 
bekende kerstliederen. 
De kerk zal in kerstsfeer worden versierd met 
o.a. een kerststal. Na afloop is er warme 
chocolademelk en glühwein terwijl de 
schapen en hun herders zijn aangekomen. 
Het geheel belooft een geweldige belevenis 
te worden. Er worden veel bezoekers 
verwacht, dus kom op tijd! 
De entree is gratis, aan het eind van de avond 
wordt een collecte gehouden. 
 

KERSTSAMENZANG 
 

Het Christelijk Mannenkoor Meppel heeft 
door de corona pandemie al een 
paar jaar het jaarlijkse concert in de Advents 
periode van de agenda moeten 
schrappen. 
 

 
 
Dit jaar wil het koor in de Advents tijd een 
Kerstsamenzang houden op 18 december 
2022 in De Samenstroom in Meppel om 
15.00 uur. 
Dit betekent dat behalve de koorzang er ook 
veel ruimte is voor samenzang. 
Toegang is gratis maar bij de uitgang is een 
collecte voor de gemaakte onkosten. 
Iedereen is van harte welkom. 
 

KERST IN DE GEREFORMEERDE KERK 
 

Op 1e Kerstdag wordt om 10.00 uur een 
feestelijke dienst gehouden, waarin Ds. Johan 
Prosman voorgaat.  
Er wordt medewerking verleend door de High 
Moore Brass uit Hoogeveen o.l.v. Martin 
Oosterwijk. Dit is een koperkwartet 
Bestaande uit 2 trompetten en 2 trombones 
en voor deze gelegenheid aangevuld met een 
pauk.  
Ook werkt het kerkkoor uit Havelte mee. Dit 
koor staat o.l.v. Johan Rodenhuis. 
Ruth Pos begeleidt het koor en de 
Samenzang. 
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Voor de dienst is er vanaf 09.45 uur 
samenzang van bekende kerstliederen. 
Komt u dus op tijd zodat we samen zingend 
in de kerstsfeer komen. 
Het koor zal enkele delen zingen uit het 
bekende kerstoratorium ‘Een Nieuw Begin’ 
van Johan Bredewout. Dit wordt samen met 
de muzikanten uitgevoerd. 
De brassband zal ook solistisch spelen en 
Ruth Pos verzorgt op het orgel een 
kerstimprovisatie.  
 

PROGRAMMA’S VOOR MANNEN 
 

Soms wil je meer dan mogelijk is. Het lijkt wel 
of iedereen overloopt van de verplichtingen. 
Ik heb in augustus een informatiemail 
gestuurd wie interesse heeft in weer een 
programma voor mannen. Ik heb een aantal 
aanmeldingen binnen gekregen maar merk 
praktisch dat het werk elke week weer 
overloopt in uren. Het is niet anders. Ik moet 
daarom even zien wat wanneer mogelijk is. 
Ds. René Kok 
 

NIJEVEEN GEEFT WARMTE! 
 

Deze winter zullen er naar verwachting bijna 
1 miljoen mensen in zwaar weer 
terechtkomen ondanks de tegemoetkoming 
van de overheid. Hun bestaanszekerheid 
staat enorm onder druk door de stijgende 
kosten voor dagelijkse boodschappen en 
energie. Ook in Nijeveen zou deze situatie 
zich voor kunnen doen. Dit mogen we niet 
laten gebeuren! Vanuit de gezamenlijke 
diaconie Nijeveen/Wanneperveen willen we 

hierin graag het voortouw nemen. Hebt 
u/heb jij de energiecompensatie (of een deel 
daarvan) komende maanden zelf niet nodig? 
Help elkaar de winter door! Niemand mag 
deze winter in de kou zitten! We gaan niet 
over de overwegingen van een ander, maar 
we hopen dat we als samenleving wel een 
verantwoordelijkheid voelen om voor elkaar 
te zorgen. Uw/jouw bijdrage kan gestort 
worden op de rekening van SOW kerken 
Nijeveen/Wanneperveen: 
NL51RABO0371835445 o.v.v. bijdrage 
energie.  
Bent u/ben jij inwoner van 
Nijeveen/Wanneperveen en kunt u/kun jij 
door de energiecrisis de eindjes niet meer 
aan elkaar knopen? Juist dan zijn wij er om te 
helpen! Schroom niet, neem dan contact op 
met één van onderstaande personen zodat 
we samen kunnen kijken naar een oplossing. 
Wij hechten veel waarde aan uw privacy en 
zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig 
omgaan met uw gegevens.  
 
Wolly Brand 06-38285103  
Marian Buitenhuis 06-12865433  
Nico Hoekman 06-15341315  
De gezamenlijke diaconie 
 

NIJEVEEN HELPT OEKRAÏNE  
 

In Nijeveen vinden op meerdere adressen 
vluchtelingen uit Oekraïne onderdak. 
Hartverwarmend. De verslagen die ik hier 
met u deel gaan voornamelijk over onze 
gasten in het jeugdgebouw van Kolderveen 
omdat ik van hen de contactpersoon ben 
naar de kerken. We hebben als steungroep 
een uitgebreid gesprek met de bewoners 
gehad. Doorgepraat over hoe het voor hen 
nu is. Of het wat gaat en natuurlijk ook de 
praktische zaken. We horen de dagelijkse 
berichten hoe Rusland met niets ontziende 
wreedheid maar één doel lijkt te hebben: 
zoveel mogelijk te vernietigen en zoveel 
mogelijk mensen in de ellende te storten. Het 
zijn misdaden tegen de menselijkheid.  
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Een goddeloos regime gesteund door een 
goddeloze kerk.  
Onze gasten hebben er direct mee te maken. 
De zorgen om de mensen thuis. De kinderen 
kunnen niet naar school en iedereen zit soms 
grote delen van de dag in schuilkelders 
vanwege het luchtalarm. Wat het extra 
moeilijk maakt is dat grote delen van de dag 
er geen elektriciteit is. Dat heeft grote 
gevolgen. Niet alleen in de praktische dingen. 
(Denk maar eens in waar je zonder stroom 
tegenaan loopt.) Het maakt ook het telefoon- 
en internetcontact bijzonder moeilijk. Een 
kind dat nu al maanden hier veilig zit met 
haar grootmoeder maar die nu niet meer 
dagelijks even contact kan maken met haar 
ouders. Het grijpt diep in in hun levens. We 
hebben ook de praktische zaken besproken. 
We maken ons zorgen over de 
energiekosten. Het jeugdgebouw is niet 
gebouwd voor permanente bewoning en is 
gedateerd. We zijn aan het kijken hoe we 
zoveel mogelijk op betaalbare wijze kunnen 
isoleren om de energiekosten binnen de 
perken te houden.  
 
En onze gasten doen hun best om zo bewust 
mogelijk met energie om te gaan. Dan nog: 
het is één energie-adres waar wel drie 
gezinnen wonen en dan redt je het straks 
niet met het prijsplafond.. Een andere zorg is 
en blijft alle geregel voor documenten.  
 
Paspoorten die niet kunnen worden 
verlengd, rijbewijzen. registraties, 
uitkeringen.  
De bekende doolhof waarbij vooral ook 
speelt dat de nodige gegevens uit Oekraïne 
niet kunnen worden geleverd omdat alle 
instanties daar ook worden verwoest. Nu u 
leest het: zorgen genoeg. Tegelijkertijd in 
zo’n overleg is het contact hartverwarmend. 

We lachen samen en overleggen en gaan stap 
voor stap voor stap verder om zo ver we 
kunnen alle hindernissen uit de weg te 
ruimen zodat we een goede en leefbare 
schuilplaats kunnen bieden.  
 
En onze gasten zitten niet stil. Met de 
jeugdkerken-dag in november in de Schalle 
hebben zij met de jongeren gekookt en ze 
doen meer vrijwilligerswerk in ons dorp. 
Mooi is ook dat het andersom gebeurt. Toen 
ik het gebouw binnenkwam begonnen de 
dochter te zingen: ‘Sint Maarten, Sint 
Maarten. De koeien hebben staarten.’ 
Kinderen uit het dorp hadden haar 
meegenomen op de snoeptocht langs de 
deuren. De massaliteit van het kwaad kunnen 
wij niet keren. We kunnen wel op menselijke 
maat elkaar tot naaste zijn. Dat biedt troost. 
De tekening op de voorkant van ons kerkblad 
is daar een beeld van: laten we engelen zijn 
voor elkaar. 
Ds. René Kok 
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Vol verwachting klopt ons hart….. 
 
Voor mij staat de maand december bol van 
de verwachting. Eigenlijk begint het eind 
november al. Allereerst is daar het 
Sinterklaasjournaal, met Dieuwertje Blok, 
waar zowel kinderen als volwassenen van 
kunnen genieten. Ik heb hoge verwachten, 
want op welke manier zullen de schrijvers 
achter het Sinterklaasjournaal de actuele 
onderwerpen van het afgelopen jaar, dit keer 
flink op de hak nemen? Het hele 
Sinterklaasgebeuren gaat gepaard met 
verwachtingen. Vol verwachting klopt ons 
hart……. Als Sinterklaas eenmaal in het land 
is, beginnen ook de kerstkriebels hun werk te 
doen. In de week voor eerste Advent, haal ik 
de kerstboom tevoorschijn. Vol verwachting, 
voorzichtig en met zorg, haal ik tevoorschijn 
wat ik een jaar geleden zorgvuldig heb 
ingepakt. Als een kind in de speelgoedwinkel 
bewonder ik ieder ornament aandachtig en 
verdwaal ik in de verhalen. Herinneringen 
aan al die kerstfeesten die geweest zijn. De 
kerstmarkten, kerstliedjes, het Kerstfeest van 
de zondagschool, al die keren dat we met het 
hele gezin, inclusief onze Belarussen, aan de 
lange tafel zaten. De houten engel brengt mij 
terug bij het laatste kerstfeest van mijn 
moeder, maar ook bij de kersttoneelstukken 
die we als clubleiding opvoerden. Blije en 
verdrietige emoties die zich met elkaar 
vermengen. Voorbij waren al die dagen 
gegaan en voorbij zouden nog vele dagen 
gaan. En al die dagen zouden veel van die 
verwachtingen onvervuld blijven en veel 
verlangens onbevredigd. Want zijn het niet 
de verwachtingen die het leven beheersen en 
de verlangens die we constant nastreven op 
weg naar geluk? Verlangens creëren een 
emotionele chaos, maar het verlangen is ook 
een krachtige drijfveer voor het verrichten  

 
van daden. Ik verlang naar sneeuw, de 
warmte, de gezelligheid, al is daar ook de 
stilte, de leegte, het gemis.  
Als ik mijn mooie, houten kerststal 
tevoorschijn haal en het kindje in de kribbe 
voorzichtig op zijn plek leg, schiet er een 
liedje in mijn hoofd: 
Kerstmis is meer dan een boom vol met 
ballen, liedjes en slingers en sfeer overal. 
Kerstmis is het verhaal van een kindje, ergens 
ver weg in een simpele stal. 
Kerstmis is meer dan die brandende kaarsen. 
Knus bij elkaar, de gordijnen goed dicht. 
Kerstmis is juist het licht voor de wereld. Dat 
is de droom van een wereld vol licht. 
Het verlangen als krachtige drijfveer voor het 
verrichten van daden. Als we die kracht 
allemaal in zouden zetten om te werken aan 
het licht voor de wereld, komt er misschien 
wel een einde aan al die haat, al dat onrecht, 
al die honger en de pijn. Verlangen we dat 
niet allemaal een beetje? Hoge 
verwachtingen koesteren is tot op zekere 
hoogte zinvol. Op school spreken we van het 
‘Pygmalion-effect’. Dit is het verschijnsel 
waarbij mensen gaan presteren naar wat er 
door gezaghebbende anderen van hen 
verwacht wordt. God, als gezaghebbende 
ander heeft deze verwachting van ons. Hij 
verlangt dat wij ons inzetten voor een wereld 
vol licht. Een wereld van verdraagzaamheid. 
Een wereld waarin naastenliefde topprioriteit 
heeft. Dit gebod wordt niet voor niets het 
belangrijkste gebod genoemd. 
Toeleven naar kerst. Vol verwachting ons 
hart klaar maken om het licht van de wereld 
opnieuw binnen te laten. Opnieuw, omdat 
het ons nog niet lukt het er vast te blijven 
houden. Daarom mogen we blijven oefenen. 
Ieder jaar opnieuw.                                                                                                          
                                                                          FK  
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Pieter en Ineke Oppewal: ‘Van half werk houden 
we niet’ 
 
Ze werken weliswaar niet geheel pro-deo, maar 
ze zijn qua inzet onmisbaar voor de kerken: de 
kosters. In Drieluik de komende maanden een 
interview met de kostersparen. Deze maand: 
Pieter en Ineke Oppewal van de hervormde kerk 
in Kolderveen. 
 
In februari van dit jaar 
waren ze al weer 26 jaar 
koster in Kolderveen. In 
die jaren hebben ze een 
aardig aantal predikanten 
de revue zien passeren. 
„Dominee Van Veen was 
voor ons de eerste 
predikant”, vertelt Ineke. 
Op hun vingers beginnen 
ze te tellen wie er na hem 
kwamen. „Jan Stap was 
de vierde, en Johan 
Prosman nu dus de 
vijfde.” Bijna 27 jaar, dat is best een lange tijd, 
realiseren ze zich. „We hebben mensen gedoopt 
zien worden die nu hier getrouwd zijn.” 
Eigenlijk zijn ze door omstandigheden in 
Kolderveen beland. De Friese Pieter kreeg als 
twintiger een ongeluk op zijn werk. Dat liep 
uiteindelijk uit op een hernia, waardoor hij in het 
ziekenhuis belandde en werd geopereerd. En 
dat was het begin van een lange weg met 
hersteloperaties, revalidatie en pijn. Een weg 
waarop ze tot op de dag van vandaag nog 
lopen. „Pieter bleef pijn houden, ondanks de 
hersteloperaties en de pijnbehandeling”, vertelt 
Ineke. 
Hij werd afgekeurd en vervolgens weer deels 
goedgekeurd, maar met zijn dagelijkse pijn kon 
hij geen fulltime baan meer aan. Na lang 
revalideren en weer een operatie kan Pieter weer 
fietsen. En daar is hij heel blij mee, vertelt zijn 
vrouw. „Er ging weer een wereld voor hem 
open.” 
Zijn zus in Havelte wees hem destijds op de 
vacature voor koster in Kolderveen. Omdat dit 

een baan was voor op papier tien tot twaalf uur 
moest er een tweede baan bij. Pieter werd onder 
meer chauffeur bij Arriva, waarbij hij voor 
Rabobank pakketjes moest bezorgen. Toen deze 
baan onverwacht in 2007 wegviel, schoolde 
Pieter zich om tot vrachtwagenchauffeur. Maar 
ook dat was van tijdelijke aard. 
 
Eigen tijd en tempo 
Het mooie van het kosterschap is dat hij het werk 
voor een groot deel zelf kan indelen. En dat is 
gezien zijn gezondheid een groot goed. „Een klus 
verdeel ik over enkele dagen, ik kan het in mijn 
eigen tijd en tempo doen.” En als het werk even 
te zwaar is, helpen zijn vrouw en hun twee zoons 

hem graag. 
Ineke werkt ook naast 
het kosterschap; zij is 
actief in de zorg en in de 
huishoudelijke hulp bij 
mensen die tijdelijk niet 
goed voor zichzelf 
kunnen zorgen. Het is 
lastig om een vaste baan 
te combineren met het 
kosterschap, vindt zij. 
„Als er bijvoorbeeld een 
begrafenis is, moeten we 
wel hier zijn.” 

Ze houden er van als alles netjes en op tijd klaar 
te hebben staan voor een dienst of een 
vergadering. Of ze perfectionistisch zijn? Daar 
hoeven ze niet lang over nadenken. „Zeker met 
bijzondere diensten moet het goed zijn”, zegt 
Ineke stellig. Ze noemt als voorbeeld de dienst op 
de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Pieter: 

„Het moet niet zo zijn dat je op het laatste 
moment nog de kaarsen ergens achter uit de kerk 
moet halen. Nee, dat moet klaar staan voordat de 
eerste mensen binnenkomen. Daarin stellen we 
hoge eisen aan onszelf.” 
Van half werk houden ze niet, helemaal niet als 
het om belangrijke diensten gaat. „Bij een 
begrafenis moet alles goed zijn, alles moet getest 
zijn van te voren. Zo’n dienst is het laatste wat je 
voor iemand kunt doen, dan moet het gewoon 
goed zijn.”  

Vrijwilligerswerk 

voor de kerk 

„Het hoort bij het leven; hoe je doet,  

hoe je met je medemens omgaat.” 
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Dat betekent ook dat een begrafenisondernemer 
wordt gevraagd vooraf langs te komen om de 
kerk te bekijken. „Dan heeft hij of zij een goed 
beeld van hoe de situatie hier is.” 
Het geloof is voor hen een 
belangrijke pijler. Ineke: 
„Het hoort bij het leven; 
hoe je doet, hoe je met je 
medemens omgaat.” Voor 
Pieter, van huis uit 
gereformeerd, hoort het 
er ook echt bij, omdat hij 
in die traditie is 
opgegroeid. Bij Ineke 
stond vroeger de 
praktische kant van het 
geloof centraal: „We 
moesten als kind al veel 
voor anderen doen. Dat 
heeft me gevormd.” Bij 
Pieter was kerkgang een 
vast gegeven. „We gingen 
in ieder geval één keer per 
zondag naar de kerk.” En 
vanuit die twee stromen 
hebben ze ook hun eigen 
zoons opgevoed. „Ze 
gingen naar club en de 
kerk, maar uiteindelijk 
maken ze hun eigen keuzes daarin.” 
 
Bladeren opruimen 
Pieter en Ineke zitten in de oppasruimte naast de 
kerk. De kachel brandt, bekers met thee staan op 
tafel. Ineke vertelt volop, Pieter kijkt instemmend 
toe, zegt regelmatig ja en waar nodig vult hij aan. 
Ze doen het werk in en rond de kerk met veel 
plezier, geeft Ineke aan. Dat heeft vooral ook te 
maken met het feit dat deze baan veel contact 
met de gemeenteleden met zich mee brengt. Niet 
alleen in en rond de kerkdiensten maar vooral 
ook in het vele werk er omheen. 
Zo is er één keer in het jaar gezamenlijk bladeren 
opruimen rond het kerkgebouw. Daar komen veel 
gemeenteleden op af, er wordt gezamenlijk koffie 
gedronken en na afloop is er snert voor de 
vrijwilligers. Pieter lachend: „Tegenwoordig zijn 
er meer mensen met bladblazers, dus zijn we een 
stuk sneller klaar.”  
 
 

En ook tijdens de koffieochtenden of het 
onderhoud van het kerkhof zijn ze er bij, en werkt 
Pieter mee, voor zover zijn lichaam dat toelaat. 
Tot dit jaar verzorgden ze ook het jeugdgebouw, 

maar nu dit is omgebouwd tot een 
opvang voor Oekraïense 
vluchtelingen is die taak 
weggevallen. Eigenlijk is hij blij dat 
dit niet meer hoeft, zegt hij eerlijk. 
„Nu mijn gezondheid wat minder 
is, geeft me dat wel meer rust.” Ze 
waren vaak ’s avonds in het 
jeugdgebouw te vinden: koffie 
zetten, stoelen klaarzetten en na 
afloop weer opruimen. „Zeker in de 
wintermaanden gaf dat best veel 
werk. Maar als het weer in gebruik 
genomen wordt, zetten we ons er 
weer 100 procent voor in.” 
 
Achterin de kerk 
Een favoriete plek in de kerk 
hebben ze niet direct. Of het moet 
hun eigen vaste plek achterin zijn. 
Vanaf die plek kunnen ze alles goed 
overzien en als het nodig is tijdig 
ingrijpen. Maar het zegt 
tegelijkertijd ook iets over het 
echtpaar. „Wij hebben een heel 

goede band met dominee Stap. Toen hij afscheid 
nam, heb ik een lang gedicht voor hem 
geschreven en dat voorgelezen voor in de kerk. Ik 
was doodzenuwachtig, want ja, ik ben altijd het 
liefst achterin de kerk.” Zijn vrouw reageert: „Ja, 
jij bent geen man van de voorgrond.” 
Beide zijn geboren in Friesland. Ze hebben nog 
veel vrienden en familie in deze provincie, en 
komen er dan ook nog regelmatig. Of ze na hun 
pensioen weer terug willen naar Friesland? 
Misschien, ze sluiten het niet uit. Bepalende 
factor worden de nog thuis wonende kinderen: 
waar gaan zij wonen? Pieter en Ineke willen 
namelijk graag bij hen in de buurt wonen. En als 
dat Kolderveen zou worden, zou dat zeker mooi 
zijn. „Hier heb je de bossen waar ik heerlijk kan 
fietsen”, zegt Pieter, „En zeker nu met al die 
herfstkleuren, dat is prachtig mooi. Ik kan 
kilometers door het bos fietsen, daar geniet ik 
echt van.”     FW 
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BLOEMENGROET 
 

De bloemen zijn met een groet van ons allen 
gegaan naar: 
Mevr. H. Bijker-Rodermond 
Evelien Oudshoorn-Dekker 
Sita Zuidema-Zuidersma 
Dhr. W. Wamsteeker 
 

BIJ DE KERKDIENSTEN 
 

Als het nieuwe kerkblad in de brievenbus 
komt, dan is de eerstvolgende zondag al de 
2e adventzondag. 
De komende weken zijn de onderstaande  
predikanten onze voorgangers: 
Zondag 4 december 2e advent, is Ds. René  
Kok onze voorganger, deze morgen is er ook 
Kindernevendienst. Het zou fijn zijn als er 
veel kinderen in de kerk aanwezig zijn. 
Zondag 11 december 3e advent, is dhr. Harm 
Feijen uit Meppel onze voorganger. Harm 
heeft aangegeven dat hij wil stoppen met zijn 
preekwerk. Dus is het waarschijnlijk dat hij bij 
ons voor de laatste keer komt preken. Wij 
bedanken hem voor het werk wat hij voor 
onze kerk af en toe heeft gedaan. Ook deze 
morgen is kindernevendienst 
Zondag 18 december 4e advent, ‘s ochtends 
geen dienst, maar u bent van harte welkom 
deze ochtend in HGN of de HGKD.                   
In de middag is er, eindelijk na 3 jaar, weer 
een top 2000 dienst. 
Zaterdag 24 december Kerstnachtdienst, is 
Ds. Johan Prosman onze voorganger. Er 
wordt nog met een aantal mensen, samen 
met ds. John Prosman, gewerkt om een mooi 
en fijn programma voor de Kerstnachtdienst 
te maken. 
Zondag 25 december 1e Kerstdag is ook Ds. 
Johan Prosman onze voorganger. Voor de 

dienst is er vanaf 09.45 uur samenzang van 
bekende kerstliederen. 
Komt u dus op tijd zodat we samen zingend 
in de kerstsfeer komen. 
Ook is het Kerkkoor van Havelte aanwezig, en 
er is wederom kindernevendienst 
Zondag 1 januari 2023 geen dienst in de 
Geref. Kerk. 
Namens de dienstencommissie 
Jenny van Gijssel-Wever 
 

 
 

MEELEVEN 
 

Enkele gemeenteleden hebben 
een  teleurstellend bericht gekregen na een 
borstonderzoek. 
Er volgen onderzoeken, behandelingen, een 
operatie en chemo. 
We wensen hen veel sterkte en Gods 
zegenende nabijheid toe . 
  
Enkele gemeenteleden die elders vertoeven 
zijn: 
Mevr. J. Kroes-Mondria, Oyershoeve 
1,afd.Tjalk 3, 8331 XR Steenwijk. 
Dhr. W. Smit, het Irenehuis, kamer 306, 
Prinses Irenelaan 4, 7941 ES Meppel. 
Dhr. G. Pors, de Meentehof 6-8, 8332 AZ 
Steenwijk. 
Mevr. F.J. de Boer-Wilting, Zorginstelling 
Kaailanden kamer B3, Heerengracht 21, 7941 
JJ Meppel. 
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ADVENT 
 

Advent is wachten. Wachten en verlangen 
totdat het eindelijk gebeuren gaat, 
wat werd voorspeld in de profetenzang; 
wachten, tot God het woord vervult in daad. 
  
Advent is luist’ren. Luist’ren en verlangen 
totdat de hemel lichtend opengaat, 
en je omspoeld wordt door de eng’lenzangen; 
luisteren, totdat je hart méézingen gaat. 
  
Advent is komen. Komen met verlangen 
naar Bethlehem, waar God vlak bij ons staat 
en onze mond vervult met nieuwe zangen 
en waar geloof verandert in de daad. 
  
Advent is bidden. Bidden vol verlangen 
opdat Gods rijk van vrede komen gaat; 
en Hij ons op de nieuwe aarde zal ontvangen 
waar ons verlangen in aanbidding overgaat. 
 

GEMEENTEVERGADERING 06-11-2022 
 

De vergadering vindt plaats meteen na de 
ochtenddienst. Na afloop van de dienst 
worden de notulen van de vorige vergadering 
uitgedeeld. Klaas Neutel heet iedereen van 
harte welkom en opent de vergadering. 
Extra agenda punt: Beperken aantal diensten 
ivm energiekosten. 
De notulen van de vorige vergadering 
worden goedgekeurd met de opmerking dat 
de leden de notulen in het vervolg graag wat 
eerder willen ontvangen. Klaas N meldt dat 
er af en toe technische problemen zijn 
richting de classis. Hierdoor loopt er wel eens 
wat mis, lost zich ook steeds wel weer op, 
maar hij wil dit toch even vermelden. 
De Stip op de horizon: 
Er wordt hard gewerkt. We hadden de keus 
tussen enerzijds het steeds melden van wat 
we doen, en anderzijds te wachten tot er 
echt vorderingen te melden vallen. De keus is 
op het eerste gevallen. De commissie 
bestaande uit de voorzitters van de 
kerkenraden en de voorzitters van de 
colleges van kerkrentmeesters zijn een aantal 
keren bij elkaar geweest en hebben de 

financiën in kaart gebracht en elkaar 
duidelijkheid verschaft. HGKD heeft 
landerijen, die worden verpacht, daardoor 
meer/andere inkomsten. Dit is wel een 
punt/ding waar goed naar gekeken moet 
worden, wat nog wel een pijnpunt kan 
zijn/worden. 
Klaas Drost doet verslag van een 
gezamenlijke vergadering van de ouderlingen 
van de drie kerken; Betsy Wamsteeker doet 
verslag van een gezamenlijke vergadering van 
de diakenen en Klaas N doet verslag van een 
gezamenlijke vergadering van de drie 
kerkenraden. 
Gezamenlijke kerkdiensten:  
Het plan is om jaarlijks meer diensten 
gezamenlijk te doen. De GKN en de HGN zijn 
voor het plan om in 2024 iedere week 
maximaal 2 kerken open te hebben. Bij de 
HGKD is hier nog aarzeling over. Naar 
aanleiding hiervan reageert Klaas N dat 
financiën een belangrijk gesprekspunt zijn, 
maar dat het natuurlijk gaat om gezamenlijk 
kerk te zijn, waarbij pastoraat en diaconaat 
minstens even belangrijke aspecten zijn. Er 
zijn nogal wat vrijwilligers nodig om het 
kerkzijn in de benen te houden en dat gaan 
we elk apart niet redden. Het tijdpad naar de 
stip op de horizon (1 januari 2026) wordt nog 
eens toegelicht. 
Extra punt: Verminderen aantal diensten 
i.v.m. energiekosten. 
Het energie contract is afgelopen, nu dus 
duidelijk meer betalen: van € 500 naar  
€ 1200. Het voorstel is om in de koude 
maanden 1 dienst per zondag te houden (dus 
net zoals de zomerdiensten). De HGKD gaat 
hier nog niet in mee. HGN en GKN gaan dit 
wel samen doen. November en December 
lukt niet meer zo gauw, al teveel 
afspraken/diensten staan, dat is niet meer te 
regelen. Voor januari, februari en maart is er 
inmiddels een planning gemaakt. Meer info 
via het mededelingenblaadje en Drieluik. 
Begroting 2023 
Onze boekhouder, Jan van Gijssel, geeft aan 
de hand van de sheets uitleg. 
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- Inkomsten lager aangehouden ivm 
overlijden/vertrek van gemeenteleden, 
minder VVB 
- Energie kosten duidelijk hoger, gedeeltelijk 
op te lossen door gezamenlijke diensten. 
- Pastorie schilderen uit fonds onderhoud 
- Financiën pastoraat gewijzigd nu we weer 
eigen predikant hebben 
- Afdrachten (o.a. solidariteitskas) lager 
omdat we minder leden hebben 
Er is een vraag over de kascontrole. De CvK 
gaat dit regelen. 
Opmerkingen in de rondvraag: 
Het verzoek dat bij onbekende liederen ook 
de notenbalk wordt geprojecteerd, wordt 
meegenomen naar de beamercommissie 
Wordt er gebruik gemaakt van energie-
subsidies? Kan nog niet, maar als dat is open 
gesteld, gaat dat zeker gebeuren. Is er 
voldoende isolatie/zonnepanelen. Bij het 
vernieuwen van het dak is maximaal 
geïsoleerd. Zonne-energie kan op dit moment 
nog niet uit. Deze vragen gelden ook voor de 
pastorie 
Voorstel: de € 190,= die iedereen krijgt van 
de overheid, kan daar niet een fonds voor 
opgericht worden, zodat mensen die dit geld 
niet echt nodig hebben, dat daarin kunnen 
storten voor de mensen die wel in de 
problemen zitten? 
Nico Hoekman (namens de diaconie): Hier 
hebben we al over gesproken (inmiddels is 
het fonds van start). 
Kan er niet vaker gecollecteerd worden voor 
de voedselbank? Ook dit neemt de diaconie 
mee. 
Collecteren tegenwoordig door 1 diaken en 1 
gemeentelid. Waarom niet elke zondag 2 
diakenen dienst? 
Antw.: er zijn momenteel 6 diakenen, dan 
zouden ze elke 3 weken dienst hebben. Voor 
vele diakenen is dat wel veel gevraagd, en zij 
zijn blij met deze oplossing.  
Veel mensen doen het zonder contant geld. 
Suggestie: collecteren via QR-code. 
Diaconie: Wordt over nagedacht, maar is nog 
te duur en de collectemunten zijn nog steeds 
een goede vervanger. 

Klaas Neutel bedankt iedereen voor zijn/haar 
bijdrage en sluit vervolgens af met gebed. 
Wie de uitgebreide notulen graag wil 
ontvangen kan zich melden bij de scriba. 
Volgende gemeentevergadering 5 februari 
2023, na de kerkdienst. Hiervoor nodigen we 
ook de gemeenteleden van HGN en HGKD 
uit. Iedereen is welkom. 
 

ACTIE KERKBALANS 2023 
 

Begin 2023 komen enkele gemeenteleden 
weer bij u langs de deur voor de actie 
kerkbalans. De landelijke actie start op 14 
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. 
Bedankt voor uw begrip en medewerking! 
Namens College van Kerkrentmeesters en 
met vriendelijke groet,  
Johanna van der Linde 
 

KINDERNEVENDIENST 
 

Zondag 27 november begon de adventstijd. 
We tellen nu iedere week af tot kerst en 
wachten op het levenslicht. In de 
Gereformeerde Kerk willen we samen met 
alle kinderen dit vieren door posters voorin 
de kerk te onthullen en iedere 
adventszondag naar de kindernevendienst te 
gaan! Daarnaast is er op eerste kerstdag ook 
kindernevendienst in de kerk. Luister je met 
ons mee naar de verhalen over de 
‘voormoeders’ van Jezus? Je bent van harte 
welkom in de kerk en bij de 
kindernevendienst! 
Groetjes van de leiding van de 
kindernevendienst! 
 

KERKELIJKE STAND NOVEMBER 2022 
 

Belijdenis afgelegd op 30 oktober: 
Rianne Brouwer 
 
Gedoopt 30 oktober: 
Yara Lynn Lankhorst, geboren 19-11-21 
Madée Barbera Boldewijn, geboren 09-07-22
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BLOEMENGROET 
 

De bloemen gingen met een groet en 
bemoediging naar: 
30-10   Mevr. Stap 
13-11   Mevr. Lutke 
20-11   Fam. de Jong 
 

BIJ DE DIENSTEN 
 

Zondag 30 oktober vierden we het Heilig 
Avondmaal. Ds. Jan Stap ging voor in deze 
dienst. We zien terug op een goedbezochte 
dienst en een zegenrijke viering. We lazen 
het evangelie uit Mattheus 6 over het Onze 
Vader. Het ging om het komen van Gods rijk 
(vs. 10): Jezus is de belichaming van Gods 
Koninkrijk. Hem te ontmoeten, dáár bidden 
we om. Daar verlangen we naar. Hoe 
ontmoeten we Hem? Niet alleen in het 
Avondmaal ontmoeten we Hem, maar ook in 
elkaar. 
Zondag 6 november hadden we de jaarlijkse 
oogstdienst. Ds. Johan Prosman ging voor. 
We hadden de kerk vol gedragen met 
vruchten van het land. En ook werkkleding 
was er omdat we niet alleen dankten voor de 
oogst, maar ook voor het werk dat we 
mochten doen. We hoorden David danken 
(1Kronieken 29: 10-20) voor alle spullen die 
hij verzameld had voor de tempelbouw. Alles 
zag hij als schatten die God gegeven had: de 
dingen en ook het werk dat er gedaan mocht 
worden. En hij bood het allemaal aan aan 
God. 
Wij zien de oogst en het werk natuurlijk ook 
als schatten. Altijd wel. Maar om ze nu eens 
als schatten uit de hemel te zien... Cadeautjes 
die God ons geeft omdat Hij ons liefheeft. Dat 
maakt alles nog mooier! Dan word je nog 
dankbaarder. 
 

Zondag 13 november was er, naast de e-
meeting in de gereformeerde kerk, dienst in 
onze kerk. Ds. Johan Prosman ging voor. We 
hoorden en overdachten het evangelie uit 
Lukas 20: 27-40, het verhaal van de 
sadduceeën die Jezus een strikvraag stelden 
over iets wat ze zich niet konden voorstellen: 
‘hoe kan er nu een opstanding zijn?’ Het ging 
over een kinderloos echtpaar. Die man stierf 
en de vrouw hertrouwde. Maar ook die man 
stierf zonder dat er kinderen waren geboren. 
Enzovoort. Zeven maal. Wiens vrouw zal ze 
dan in de opstanding zijn? Maar ja, of iets er 
is, hangt er dan wel van af of wij ons dat 
kunnen voorstellen? Is dit leven hier niet al 
onvoorstelbaar en onbegrijpelijk, terwijl je 
het echt meemaakt? Jezus’ 
antwoord/oplossing is ontwapenend: er is 
dan geen huwelijk meer, maar 
onvoorstelbare zaligheid: Gods kinderen zijn 
we dan allemaal, aan engelen gelijk. De 
gemeenschappelijkheid ‘daar’ is 
onschuldiger, intenser en zaliger dan we ons 
kunnen voorstellen. Dat geloof je graag! 
Zondag 20 november was de 
gedachtenisdienst voor de overledenen van 
het afgelopen kerkelijke jaar. Ds. Jan Stap 
ging voor. We overdachten Gods woord uit 
Openbaring 22: 1-5. Een visioen: we keken 
met Johannes op Patmos zomaar even de 
hemel in. Dat is wonderlijk mooi. Maar nog 
mooier: dat je zomaar God van aangezicht tot 
aangezicht mag zien. Als kinderen bij God 
mag wonen. Thuis. 
Op de weg naar dat hemels Jeruzalem gingen 
ons voor: 
Hendrik Seegers *17-05-1945      †18-12-2021 
Aaltje Pals            *14-03-1953     †17-01-2022 
Annigje Grootjans-Holterman *19-09-1927  
†05-03-2022 
Berend Jan Bakker *25-05-1941  †28-04-2022 
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Laura Carril Brouwer *05-12-2006  †01-09-
2022 
Woltertje Hoorn-Koppers *23-11-1924 †04-
10-2022 
 
We herdachten hen. Ze gingen ons voor door 
het leven. In geloof en hoop. Soms hoopvol, 
soms misschien wanhopig. Wij geloven en 
hopen dat zij nu thuis zijn. 
 
Komende zondagen 
Voor de volgende zondagen, zie het rooster 
op de achterkant van deze Drieluik. 
 

OMZIEN NAAR ELKAAR 
 

Pastoraat: 
Sanne de Jong wordt dezer dagen weer 
geopereerd. Er was toch weer een plekje 
gevonden. Wat een zorgen. We blijven 
bidden voor je. Voor jullie! 
Mw. C.G.A. (Lies) Vuursteen, de vrouw van 
Menno Brouwer, is alweer met een volgende 
serie chemo’s begonnen. Het gaat nog steeds 
goed. Het lijkt aan te slaan. Daar zijn we 
dankbaar voor. Maar we blijven ook voor 
jullie bidden in deze zorgelijke tijd. Moge God 
jullie nabij zijn. 
Menno Brouwer werd intussen ook een 
poosje in het ziekenhuis opgenomen. Ruim 
een week was hij daar. Maar gelukkig ben je 
nu weer thuis bij Lies. Dat jullie samen zijn is 
nu Lies ziek is nog belangrijker! We bidden 
voor jullie. 
 
Ten slotte 
Ben je dankbaar? Dat is in deze tijd dat we 
Dankdag vieren en oogstdiensten houden 
iets om eens goed over door te peinzen. 
Dankbaarheid is misschien wel de 
belangrijkste emotie die er is. In elk geval is 
het een heel belangrijk gevoel. Dankbaarheid 
heeft met verwondering te maken. 
Verwondering voor moois dat je overkomt of 
ontvangt. Dankbare mensen zijn gelukkige 
mensen. Dankbaarheid kan je zelfs uittillen 
boven moeite en verdriet. 
 

Daarom: Waarvoor zou je ‘s morgens als je 
opstaat God willen danken? En als je ‘s 
avonds gaat slapen? Er is toch altijd wel iets 
waar je blij mee bent? Het doet een mens 
goed om zegeningen te tellen. 
 
Van U zijn alle dingen, 
van U, o God en Heer, 
van U de zegeningen 
die 'k biddende begeer. 
Gij wilt mijn weg omringen 
met liefde wijs en teer. 
Wat wij ooit goeds ontvingen, 
het is van U, o Heer.  
(Gezang 465: 1, LvK) 
 
In een zorgcentrum wonen: 
- Mevr. H. Pinxterhuis-Rumph, (De 
Schiphorst) 
- Mevr. P. Buitenhuis-Veneboer, (Nijenstede) 
- 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 (De Schiphorst) 
- Mevr. A. Tuut-Oort (Reestoord) 
- Mevr. L. Voerman – Bouwknegt (’t Vonder) 
- Mevr. K. Santing–Hoeve (Reestdal 
Revalidatie) 
 
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 
Reestdal Revalidatie, Reggersweg 2a, 7943 KC 
Meppel 
Isala Meppel, Reggersweg 2, 7943 KC Meppel 
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Meldingen 
Mocht er iets bijzonders zijn, ernstige ziekte 
of wanneer u of een naaste geestelijke 
bijstand nodig heeft, dan kunt u contact 
opnemen met uw wijkouderling. Ook 
wanneer er iets moois is voorgevallen, dat u 
graag wilt delen, dan horen we dat graag. 
Wijkouderling Han-Olof Gerrits: 06-1470 
6472 
Wijkouderling Gert Westenbrink: 06-3856 
6333 
Wijkouderling Lourens Schipper: 06-5103 
1603 
Wijkouderling Ploni Beker: 06-4854 9872 
Ouderling Henk Huisman: 06-5174 3607 
Voor spoedeisende kwesties kunt u natuurlijk 
rechtstreeks bellen met ds. Johan Prosman: 
06-1271 1603 
ds. Johan Prosman 
 

PERSOONLIJK 
 

Er werd me gevraagd om een rubriekje uit 
het verleden weer nieuw leven in te blazen. 
Het heette ‘uit de pastorie’ begreep ik. Bij 
deze (ik ben overigens nog op zoek naar een 
leuk kopje hiervoor). Om te beginnen een 
update over Griftestuk 19. Er is nog steeds 
heel veel te klussen hier. Helaas en gelukkig. 
Gelukkig omdat klussen best leuk is en 
ontspant. En helaas omdat het ook de nodige 
tijd vergt. Maar ja, het is wat het is. Er was dit 
voorjaar gewoon geen andere geschikte 
woning te koop. En het is toch maar een fijn 
huis op een mooie plek. En nogmaals, we 
beleven er het nodige plezier aan om het 
stap voor stap te zien opknappen. 
Ook verder is er het nodige gebeurd de 
afgelopen tijd. Zo is mijn vader is op zondag 9 
oktober overleden. Hij was 93 jaar en het lag 
in de verwachting. Maar het afscheid heeft 
toch veel meer impact dan je van te voren 
denkt. Van omkijken en naar beneden kijken 
word je niet altijd blij: dan zie je wat er was, 
wat je kwijt bent en wat misschien anders 
had gemogen. 
Maar als je omhoog kijkt, zie je een open 
toekomst. Dat is dan toch wat het geloof je 
leert: omhoog kijken en vooruit kijken. 

Geloof en hoop gaan hand in hand. Je hoopt 
elkaar weer te ontmoeten in een 
werkelijkheid die zo totaal anders is dan we 
ons kunnen voorstellen. Iets om naar uit te 
kijken en over te fantaseren. Daar word je 
dan weer heel blij van! 
 

ZENDINGSCOMMISSIE 
 

De zendingsbussen hebben van 28 augustus 
tot en met 13 november € 170,90 
opgebracht. 
De najaarszendingszakjes hebben het bedrag 
van € 870,26 opgebracht. Hartelijk dank aan 
een ieder die heeft meegewerkt aan dit 
mooie resultaat wat betreft inzet en/ of gift. 
Hartelijke groet, Wolly, Alie en Femmie 
 

VAN HET COLLEGE KERKRENTMEESTERS 
 

Ja, u hebt in het kerkblad al een tijdje geen 
nieuws gelezen van de kerkrentmeesters. Het 
betekent echter niet, dat er niets gebeurt. 
Zoals u hebt kunnen horen op de 
gemeenteavond, werken we aan een 
aanpassing in de kerk. Om de kerk beter 
geschikt te maken voor andere activiteiten, 
naast de erediensten. Voor zolang we nog 
geen vervangend gebouw bij de kerk ter 
beschikking hebben. Van het jeugdgebouw 
kunnen we nu geen gebruik maken. 
Voorlopig verblijven de Oekraïense gasten in 
het jeugdgebouw. Water, elektra en gas 
worden vergoed vanuit de Stichting Nijeveen 
Helpt. 
Ook de kosterswoning vraagt aandacht. 
Daarnaast zijn er veel besprekingen met de 
andere 2 gemeenten. En missen we toch 
kerkrentmeesters in ons college, dus als u er 
iets voor voelt….. 
Gelukkig knapt Gerdie op, maar heeft ze wel 
aangegeven haar functie neer te leggen in 
januari. 
 
Bladharken: 
Zaterdagmorgen 10 december willen we de 
begraafplaats en de parkeerplaats weer blad 
vrij maken. 
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Komt u ook helpen? Aanvang 9.00 uur. Neem 
een bladhark/bladblazer, e.d. materiaal mee. 
Ook de jeugd is van harte welkom. 
Koffie en thee met wat lekkers wordt 
verzorgd en na tijd is er een warme hap! 
 
Collectemunten: 
Als u toe bent aan nieuwe collectemunten, 
kunt u vanaf heden contact opnemen met 
Gerard Huisman, tel.nr. 06-20171533 of 
491429 of via de mail: jghuisma@home.nl. 
 
Collecten: 
Onlangs heeft u de solidariteitskas 
ontvangen, het zal fijn zijn als u die over wilt 
maken. Een bijdrage van gemeenten voor 
gemeenten. Doormiddel van deze bijdrage 
helpen we elkaar op weg. 
Eind deze maand komt de eindejaarscollecte 
er weer aan. Een mogelijkheid voor een extra 
vrijwillige bijdrage voor de eigen gemeente. 
Als u twijfelt of u Aktie Kerkbalans 2022 al 
hebt voldaan, zou u dat willen checken? En 
dan overmaken als hij nog niet betaald is. 
Mocht u vragen hebben over de Aktie 
kerkbalans of collecten dan kunt u bij Jacob 
Bakker terecht. Tel.nr.: 06-10238646 of 
jacob@bakker-nijeveen.nl. 
Een hartelijke groet, namens: 
Gerdie, Klaas, Ton en Jacob 
 

ZONDAGSSCHOOL/OPPASDIENST 
 

Dankdag en oogstdienst hebben we met 
elkaar mogen vieren. We zijn dankbaar dat 
we genoeg te eten en te drinken hebben. 
Ook al wordt dat voor sommigen steeds 
moeilijker en minder vanzelfsprekend. We 
willen dan ook iedereen bedanken voor het 
fruit wat gebracht is en de goed gevulde 
schoenendozen. We kunnen weer ongeveer 
30 kinderen blij maken met een 
schoenendoos. Er zijn na de dienst nog 47 
fruitbakjes en 10 plantjes weggebracht, 
bedankt iedereen die daaraan mee geholpen 
heeft! Het zijn dure tijden voor iedereen. 
Maar mocht u het jongerenwerk een warm 
hart toedragen in onze gemeente dan kunt u 
een gift overmaken op rek.nr.: 

NL35RABO0367104849 tnv NH Gem. Kolder- 
en Dinxterveen. Wij kunnen dan weer mooie 
dingen organiseren en spullen aanschaffen. 
Wij gaan nu richting de Kerst, de tijd van 
warmte en gezelligheid. Zaterdag 17 
december vieren we de Kerst met de jeugd. 
De uitnodiging staat in deze Drieluik. 
Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een 
gezond en gelukkig 2023! 
 

ENQUÊTE WINTERSEIZOEN 
 

U kunt hieronder lezen wat er komend 
winterseizoen zoal te doen is. Er staan overal 
telefoonnummers bij of mailadressen dus 
neemt gerust contact op als u vragen heeft. U 
kunt op het antwoordformulier aangeven 
waar u zich voor op wilt geven of waaraan u 
uw medewerking wilt verlenen. Leden van 
alle kerken zijn welkom. 
*Graag het antwoordformulier, dat los in 
deze Drieluik is mee bezorgd, voorzien van 
uw naam, adres en telefoonnummer, 
inleveren in de kerk op Kolderveen of bij een 
van de kerkenraadsleden. 
Bij voorbaat dank! 
 
Zondagsschool (4-12 jaar) 
Eén keer in de maand, op de eerste zondag, 
is er Kidskerk in het oppashokje. Op deze 
zondag zijn alle kinderen van 0 tot 12 jaar van 
harte welkom om samen naar een 
Bijbelverhaal te luisteren, te zingen, te 
knutselen of een opdracht/spel te doen. Alle 
andere activiteiten vanuit de 
zondag/kindernevendienst zijn gezamenlijk 
met de andere kerken. 
 
Clubwerk  
De club (Christelijk Jeugdwerk Nijeveen) is 
verdeeld in twee leeftijdscategorieën.  
- “De kleine club” van groep 6 t/m groep 8. 
Leeftijd 8/9 jaar t/m 11/12 jaar.  
- “De grote club”. Leeftijd van de 1e klas 
middelbare school t/m 16 jaar.  
Doordat het jeugdgebouw in Kolderveen 
onderdak biedt aan vluchtelingen uit 
Oekraïne zijn we dit jaar uitgeweken naar de 
Gereformeerde kerk in Nijeveen. Hier vindt 

mailto:jghuisma@home.nl


20 DRIELUIK - Hervormd Kolder- Dinxterveen 

 

om de week voor zowel de kleine als grote 
club (op dezelfde avond) de clubavond 
plaats. De kleine club begint om 19:15 tot 
20:45 en de grote club van 19:45 tot 21:30. 
Aan het eind van het seizoen gaan we samen 
(grote en kleine club) op clubkamp. We 
verblijven dan twee nachten in een 
kampeerboerderij. 
Uiteraard is iedereen van harte welkom. Voor 
vragen kun je terecht bij “De Kleine club”: 
Bart Hemme, 0650204708 “De Grote club”: 
Ruth Oosterhuis, 0621484681 
 
Catechisaties (12-17-jaar) 
Alle catechisaties worden in PKiN-verband 
gegeven (zgn. Sjops). Alle jongeren in onze 
gemeente in deze leeftijdsgroep krijgen een 
persoonlijke uitnodiging om hieraan deel te 
nemen. Op dit moment wordt gewerkt aan 
een nieuwe opzet. Alle jongeren en hun 
ouders ontvangen binnenkort een 
uitnodiging voor de startbijeenkomst. Daarna 
komen we op woensdagavonden weer bij 
elkaar in de gereformeerde kerk. Als iemand 
interesse heeft om mee te helpen, graag! 
Meld je aan. Voor informatie: ds. Johan 
Prosman, tel. 06-12711603 
 
Gespreksgroep 
We beginnen met een heerlijke maaltijd bij 
iemand thuis. Na gezellig bijkletsen gaan we 
de verdieping in. Soms behandelen we een 
Bijbelboek, soms een specifiek onderwerp, 
soms volgen we een boekje of bespreken we 
een artikel. Maar altijd gaat het over ons 
geloof. We zoeken verdieping, proberen 
elkaar te begrijpen en te bemoedigen. De 
groep bestaat nu uit dertigers tot 70 plus (en 
alles er tussenin), maar iedereen is welkom. 
Kun je een (paar) keer niet, dan sluit je 
gewoon aan als je wel weer kunt. Via de app-
groep kun je zien wanneer en bij wie het is. 
We zijn al een aantal jaar bezig en we merken 
dat deelnemers dichter naar elkaar toe 
groeien en ook naar God toe. En die ervaring 
willen we graag delen! Dus als je behoefte 
hebt aan gesprekken over geloven en je wilt 
flexibel aan kunnen sluiten, kom dan een 

keer meedoen en kennis maken. Misschien 
vind je er wat je nodig hebt! Neem even 
contact op met Tanja Kolsters (06 216 152 
04), zodat er genoeg eten is. 
 
Belijdenis doen 
Ook komend jaar is er gelegenheid om 
belijdenis te doen (“aangenomen te worden 
als lidmaat van de gemeente”). Wil je 
belijdenis doen, dan ben je van harte welkom 
in de gespreksgroep, ook wanneer je niet 
meer erg jong bent ben je welkom om 
belijdenis te doen. Het is namelijk nooit te 
laat om belijdenis te doen. Aanmelden via 
het antwoordformulier of bij ds. Johan 
Prosman, tel. 06-12711603 
 
Doopkring (jonge ouders) 
Er is al eerder een doopkring geweest in de 
gemeente. Een doopkring is bedoeld voor 
alle ouders die in de afgelopen jaren een (of 
meer) kind(eren) hebben laten dopen. De 
afgelopen jaren zijn er verschillende kinderen 
gedoopt. Het is goed om je samen te 
bezinnen op wat de doop betekent. En we 
kunnen elkaar helpen met ideeën hoe we 
onze kinderen kunnen opvoeden met het 
geloof. Dat wil je immers en dat beloofde je 
daarom immers toen je zoon of dochter 
gedoopt werd. Ook is deze kring een mooie 
plaats om weer eens samen te ontdekken 
wat je gelooft, wat wij geloven. In gesprek 
kun je daarover veel van elkaar leren en 
nieuwe dingen ontdekken. Wil je hieraan 
mee gaan doen meld je dan aan via het 
antwoordformulier. Of rechtstreeks bij ds. 
Johan Prosman, tel. 06-12711603 
 
Pastoraat (alle leeftijden) 
Het pastoraat is de gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van de ouderlingen en 
de predikant. Zij worden hierbij geholpen 
door bezoekdames en -heren. U kunt zich 
opgeven om een persoonlijk huisbezoek te 
ontvangen. Pastoraat is er in onze gemeente 
voor alle gemeenteleden en niet alleen bij 
ziekte en rouw. Er kunnen immers in een 
mensenleven nog veel meer dingen 
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gebeuren: huwelijksproblemen, spanningen 
op het werk of in relaties, armoede, 
eenzaamheid, uitgezonden worden, een grief 
tegen de kerk - ook dit kunnen situaties zijn 
waarin een pastoraal gesprek goed zou 
kunnen doen. Schroom niet om contact met 
ons op te nemen! Dat hoeft niet via het 
antwoordformulier, maar kan op elk gewenst 
moment, door een ouderling of een 
predikant te bellen of aan te spreken. 
 
Ontmoetingsavonden (alle leeftijden) 
Er worden vanaf januari weer 
ontmoetingsavonden (voorheen: 
groothuisbezoek) gehouden. Het doel van de 
ontmoetingsavonden is heel eenvoudig: 
elkaar ontmoeten en het gesprek met elkaar 
aangaan over wat je bezig houdt. U kunt zich 
hiervoor opgeven: voor een avond met 
gemeenteleden alleen van onze eigen 
gemeente van Kolderveen-Dinxterveen. U 
kunt zich via deze enquête opgeven. 
Als er gezamenlijke ontmoetingsavonden 
door de drie kerken worden georganiseerd, 
dan zal dat apart worden aangekondigd in 
Drieluik. 
 
Gemeenteavond (volwassenen) 
In het komende jaar zullen er weer 
gemeenteavonden belegd worden door de 
kerkenraad. Op deze avond willen wij met 
elkaar spreken over een thema dat het 
gemeenteleven aangaat. De 
gemeenteavonden werden aansluitend op de 
diensten van Dankdag en Biddag voor Gewas 
en Arbeid gehouden. Deze winter echter 
zullen ze op een aparte avond worden 
gehouden. U zult per keer informatie 
ontvangen over de datum en de locatie, via 
Drieluik of een brief. 
 
Gemeente Groeigroep 
In 2015 is er een Gemeente Groeigroep 
gestart. Aan deze groep doen diverse 
gemeenteleden mee uit de drie gemeenten 
van PKiN. Elke drie weken komen we bij 
elkaar. Er wordt gestart met een rondje ‘wel 
en wee’ (wordt ook voor gebeden) een stukje 

Bijbellezen, en aan de hand van 
gespreksvragen wordt over het thema van 
het Bijbelgedeelte doorgepraat. Dit seizoen 
wordt er gesproken over het Bijbelboekje de 
brief van Jacobus (Jakobus is een broer van 
Jezus). De huidige groep bestaat uit ongeveer 
10 personen, onder leiding van Ds. Johan 
Prosman. De groep komt ongeveer 1 keer per 
maand op donderdagmorgen bij elkaar in een 
zaal van de gereformeerde kerk. Bij 
voldoende belangstelling kan er eventueel 
een tweede groep gestart worden. Opgeven 
kan bij Lourens Schipper, tel. 06-51031603. 
 
Jongeren gespreksgroep 
We starten met een jongerengesprekgroep 
vanuit uit de drie kerken. De eerste jongeren 
hebben zich al gemeld. Ben je 18 jaar of 
ouder (heel precies komt dat natuurlijk niet! 
Er is ook een groep 30+ers in oprichting), 
meld je dan bij ds. Johan Prosman (06-
12711603), Thomas Kolsters (06-43754371) 
of Ruth Oosterhuis (06-21484681). Of als je 
iemand weet, neem die dan eens mee. Het is 
de bedoeling om eens per paar weken op 
zondagavond bij elkaar te komen bij. We 
zoeken elkaar, gezelligheid en we zoeken 
God natuurlijk. Je zult zien dat er vanzelf 
gesprekken ontstaan over geloof en van alles 
en nog wat (waar je het ook maar wel eens 
over zou willen hebben…) Het wordt heel 
gezellig en zinnig. 
 
50-plus mannen 
Er is ook nog een mannengroep 50+. Deze 
wordt georganiseerd vanuit Hervormd 
Nijeveen en vanuit de Gereformeerde Kerk. 
Als je (een keertje) wilt meedoen, kun je je 
opgeven bij ds. René Kok (06-53136062). 
Mannen kunnen/willen het geloof en het 
leven nog wel eens op een andere manier 
beleven dan vrouwen (dat geldt natuurlijk 
niet voor iedereen). Het gaat in deze kring 
niet zozeer om zingen, stil zitten, stil zijn, 
luisteren, maar meer actief, fysiek, meer 
gericht op mede-delen dan op delen, 
uitgedaagd worden om wat te doen. 
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Als het enigszins kan is het buiten rond een 
vuurkorf, en in ieder geval met ruimte om te 
bewegen. ‘Stevige’ levensthema’s worden 
verbonden aan een bijbels verhaal, een 
bijbels persoon waarmee mannen zich in 
meerdere of mindere mate kunnen 
herkennen (David, Elia, Kaïn, Abel, Petrus, 
etc.). Natuurlijk is er ook een hapje en een 
drankje, bijv. een biertje waarvan de naam 
aansluit bij het thema. 
 
Deze informatie wordt u aangeboden door 
de ouderlingen en de predikant: 
Gert Westenbrink, tel: 06-38566333. 
Binnenveen 31 
Han Olof Gerrits, tel: 06-14706472. Veneweg 
49 

Lourens Schipper, tel: 06-51031603. 
Scheerweide 50 
Ploni Beker-Sterk, tel: 06-48549872. 
Roekebosscheweg 2 
Ds. Johan Prosman, tel: 06-12711603. 
Griftestuk 19 
 
*NB: Sommige activiteiten zijn al van 
gezamenlijke oorsprong, waardoor er al 
leden van alle drie de kerken aan deelnemen. 
Gezien het voornemen om op termijn alle 
activiteiten gezamenlijk te gaan doen, 
kunnen aan de genoemde activiteiten dan 
ook leden van alle drie de kerken meedoen; 
behalve aan de Gemeenteavond. 
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BLOEMENGROET 
 

De bloemen gingen met een groet en 
bemoediging naar: 
30-10  
06-11  
13-11 
20-11  
 

Dhr. M. Kruithof 
Mevr. H. Groen 
Fam. Bos 
Dhr. M. Jongsma 

BIJ DE DIENSTEN 
 

We gaan op naar het kerstfeest! Er is weer 
een symbolisch bloemstuk dat de thema's 
van de zondagen verbeeldt. Elke zondag 
komt er een kaars bij, het licht komt steeds 
dichterbij! 
4 december: het is de 2e zondag van advent 
en ook de gedenkdag van de heilige van onze 
kerk: Barbara! We willen stilstaan bij haar 
levensverhaal en wat zij in onze tijd nog voor 
ons, moderne mensen, kan betekenen. Eén 
van de symbolen die bij haar hoort, krijgt u 
mee naar huis! We vieren deze zondag ook 
het avondmaal. 
11 december: omdat de predikant, ds. 
Lagerweij, die voor zou gaan, onlangs heeft 
afgezegd, zijn we deze zondag welkom in de 
geref. kerk! Het was te kort dag om een 
nieuwe voorganger te vinden. 
18 december: het is de 4e zondag van 
advent. Op het alternatieve rooster staan op 
de adventszondagen de voormoeders van 
Jezus centraal, deze zondag is dat Tamar. 
Haar verhaal vind je in Genesis 38. Het is best 
een ''rode oortjes'' verhaal. Wat kunnen wij 
ermee? 
We hopen op deze zondag Adrie Pouwels te 
bevestigen als diaken. We zijn erg blij dat hij 
bereid is weer diaken te worden. Aansluitend 
aan de dienst willen we een 
gemeenteochtend houden. 

's Middags is er een top 2000 event in de 
geref. kerk. 
24 december: er is een kerstnachtdienst in 
de geref. kerk. 
25 december: Op eerste kerstdag hopen we 
een prachtige viering te hebben. We hebben 
Marloes Hoekman met viool er bij. Dus dat 
wordt veel mooie muziek en we zingen 
natuurlijk ook met de vertrouwde liederen: 
komt allen tezamen 
31 december: er is een oudjaarsdienst in 
Kolderveen. 
1 januari: vanwege nieuwjaarsdag is er deze 
zondag geen dienst. 
 

WEL EN WEE 
 

Mevr. Groen, Leeuwerikstraat 5, heeft twee 
keer in het ziekenhuis gelegen maar is 
inmiddels weer thuis. 
Mevr. Timmerman, Rembrandtstraat 9, is 
momenteel in de Molenhof in Havelte. 
We wensen hen moed en kracht toe en de 
zegen van de Barmhartige. 
De mensen die in de tehuizen verblijven: 
mevr. Bult verblijft in zorgcentrum de 
Menning in Wilhelminaoord. Dhr. Brug woont 
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. 
 

ADVENT 
 

Er was een tijd dat de mensen in deze korte 
dagen bij het schemerlicht en bij het halfopen 
deksel van de kachel niet anders deden dan 
verlangen: een oeroud verlangen naar de 
lente en het lengen van de dagen. 
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Nu scheppen wij iets van dezelfde sfeer  
met schemerlicht en gekleurde kaarsen. Maar 
ons verlangen is zoveel meer, reikt zoveel 
verder dan de lente en het lengen van de 
dagen. 
 
Wij verlangen in de duistere berichten van 
onze dagen naar een land en een leven 
zonder angst en leugen. 
 
Laat morgen al het duister opgehelderd zijn, 
de diepste oorzaken ervan bekend, de juiste 
besluiten gevallen en oordelen geveld, zodat 
ons land gezond, herademen kan. 
 
Er zit in elke duisternis een eigen dynamiek, 
onweerstaanbaar groeit de morgen uit de 
nacht, de lente uit de winter.  
Zo heeft God zijn schepping uitgedacht. 
 
Diezelfde rusteloze dynamiek zit in de 
mensen: onweerstaanbaar groeit bij elke 
ongerechtigheid een onbehagen en een 
weerstand en die wil om eindelijk en 
voorgoed gerechtigheid te maken. 
 
Wij bidden om advent, om licht dat groter is 
dan het licht van de mensen en om liefde uit 
den hoge, mooier dan de lente! 
(Naar Manu Verhulst.) 
 
Met een hartelijke groet en een gezegende 
advents- en kersttijd gewenst, 
Ds. Marjan van Hal en ds. René Kok 
 

VERSLAG KERKENRAADSVERGADERING  
 

Dinsdag 1 november 2022, 
Voorzitter Jan van der Woerdt opent de 
vergadering van onze kerkenraad. 
Ds. Marjan van Hal deelt een verhaal uit met 
de legende van Barbara en leest dit voor. Het 
verhaal staat voor: ga je eigen weg naar 
vrijheid en leven (Uit: Anselm Grün, vijftig 
heiligen voor je leven). Barbara is de heilige 
waarnaar onze kerk is vernoemd. Het is 
vandaag 1 november, Allerheiligen. We 
praten over mensen die een voorbeeld voor 

je zijn. Iemand waar je kracht van krijgt. 
Bijvoorbeeld Maria. 
De datum, 6 november, voor de 
gemeenteochtend is te kort tevoren 
aangekondigd. Het staat ook al in Drieluik, 
dus het gaat wel door. We organiseren 
daarom nog een tweede ochtend op 18 
december. Het financieel overzicht en de 
begroting voor 2023 zullen dan ook worden 
gepresenteerd. 
Het idee van de winterdiensten is na de 
zomer opgekomen vanwege de 
energieprijzen: het verwarmen van de kerk 
kost veel geld en bovendien is er de 
maatschappelijke druk om zoveel mogelijk 
energie te besparen. Ook zijn minder 
gastpredikanten nodig, waarbij minder 
mensen dan bij de eigen predikanten komen. 
Kolderveen vindt het houden van minder 
diensten te snel gaan en zal niet meedoen. 
We gaan de winterdiensten dus samen doen 
met de Gereformeerde Kerk van januari tot 
en met maart. 
Onze jaarlijkse Nieuwjaarsbijeenkomst, dit 
jaar op zondag 8 januari, houden we na de 
dienst in onze kerk, samen met de 
Gereformeerde Kerk. Ook de nieuwe leden 
van de Gereformeerde Kerk zullen worden 
uitgenodigd. 
We kijken terug op een mooie ontroerende 
doopdienst en een prachtige sfeervolle 
Taizéviering, waarbij de kerk mooi was 
versierd door Corrie Jaspers. 
De Oudejaarsdienst van 31 december 2023 
valt op een zondag, daarom zijn we voor om 
de avonddienst te laten vervallen. 
Na haar afscheid als ouderling zal Helen nog 
wel mensen blijven bezoeken. De nieuwe 
gemeenteleden zullen worden bezocht door 
de andere ouderlingen. 
De jaarrekening 2021 is vastgesteld door de 
kerkrentmeesters en door de kerkenraad. 
De stand van zaken met betrekking tot het 
verbeterplan kosterswoning wordt 
toegelicht. Het asbest is vorige week 
verwijderd. De muren zijn bewerkt.  
Er zijn platen op het dak gezet. Volgende 
week komen de pannen erop. 
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De kerk en de hal van het Jeugdgebouw zijn 
geschilderd. Ook tijdens de 
gemeenteochtend zal een update worden 
gegeven over alle werkzaamheden. 
Tijdens de volgende vergadering zal de 
nieuwe conceptversie van de Plaatselijke 
regeling worden besproken. 
We hebben van de Hervormde Gemeente 
Kolderveen een email ontvangen met de 
vraag of we mee willen doen met het plan 
“aanloop naar kerst”. We vinden het een leuk 
idee en doen graag mee met de 
uitnodigingen. 
Jacquelien blijft in het gezamenlijke 
zendingsproject van de diakenen van de drie 
kerken. . De projectgroep is op zoek naar een 
nieuw project. 
Voor de sluiting leest Tinus voor uit het 
boekje “Ik bewaar je” van de Protestantse 
kerk (verhalen bij rouw en verdriet): Ik ben er 
even niet. 
De volgende kerkenraadsvergadering is 
dinsdagavond 6 december. 
 

GEMEENTE-OCHTENDEN  
 

Op zondagmorgen 6 november is er, na de 
dienst, een gemeente ochtend gehouden. De 
kerk was die ochtend goed gevuld en veel 
mensen bleven voor de koffie en het gesprek 
met de kerkenraad. De onderwerpen waren: 
winterdiensten, stand van zaken samengaan 
drie kerken, onderhoud gebouwen en het te 
installeren videosysteem. 
Jan van der Woerdt informeerde de 
aanwezigen over het plan om in de maanden 
januari, februari en maart gezamenlijke 
diensten te houden met de Gereformeerde 
Kerk. Om en om in onze kerk en in de 
gereformeerde kerk. Aanleiding daarvoor zijn 
de sterk gestegen energiekosten. Het is 
zonde om een kerk te verwarmen die niet vol 
is. We kunnen bezuinigen door de diensten 
samen te vieren. Hiermee besparen we geld 
(van onze leden) en geven we invulling aan 
de maatschappelijke verantwoordelijkheid 
om zuinig om te gaan met energie.  
Alle aanwezigen konden zich vinden in het 
plan van de kerkenraad. 

Ook gaf Jan uitleg over waar we staan in het 
proces van het samengaan van de drie 
kerken. We hebben het afgelopen jaar veel 
samen gedaan en dat is goed bevallen. Als 
voorbeeld werden de gezamenlijke 
zomerdiensten genoemd die een groot 
succes waren. Ook zijn er gezamenlijke 
vergaderingen van de diakenen en 
ouderlingen geweest en zijn begin september 
de drie kerkenraden voor het eerst bijeen 
geweest. Op een aantal vlakken is de 
discussie tot nu nog niet goed gevoerd; met 
name over de gebouwen wordt nog een 
beetje om de hete brei heen gedraaid. Het is 
de bedoeling dat daar op korte termijn over 
wordt gesproken. Een aantal aanwezigen gaf 
aan signalen te krijgen dat de Hervormde 
Gemeente Kolderveen/Dinxterveen nog wat 
terughoudend is in het proces. Jan van der 
Woerdt gaf aan dat er goede hoop is dat we 
gezamenlijk met de drie kerken blijven 
optrekken in het proces, maar beaamde dat 
Kolderveen met een aantal punten moeite 
heeft. Zo doen ze niet mee met de 
gezamenlijke winterdiensten en is nog niet 
duidelijk wat ze willen met de diensten in 
2024. Het plan is om in 2024 nog maar 
maximaal twee kerken per week open te 
hebben. Alle keuzes in het fusieproces 
worden voorgelegd aan de gemeenteleden. 
Tinus Kikkert ging in op wat er allemaal is 
gebeurd, en nog gaat gebeuren, op het 
gebied van onderhoud van de gebouwen. Bij 
een storm in het voorjaar is lekkage ontstaan 
in het jeugdgebouw en in de kerk. De lekkage 
en de hierdoor ontstane schade is hersteld 
en er is gepland onderhoud aan de kerk 
uitgevoerd. De werkzaamheden zijn voor een 
deel betaald van subsidies en zijn verhaald op 
de verzekering voor wat betreft de 
waterschade. Bij de kosterswoning is asbest 
in het dak verwijderd en wordt het dak 
vervolgens volledig geïsoleerd. Begin 2023 is 
het de bedoeling het aanwezige enkel glas in 
de woning te vervangen door modern dubbel 
glas. De werkzaamheden werden deze zomer 
urgent door de sterk gestegen energieprijzen. 
De kerkenraad vond het belangrijk de 
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verduurzaming van de kosterswoning zo snel 
mogelijk aan te pakken. 
Tot slot gaf Jan uitleg over het te installeren 
videosysteem in onze kerk. Als laatste van de 
drie kerken wordt dit bij ons geïnstalleerd. 
Uitgelegd is dat de kerkenraad het systeem 
belangrijk vindt om mee te kunnen in de 
ontwikkelingen in de diensten, de 
mogelijkheid te bieden aan mensen om, 
bijvoorbeeld tijdens vakantie of ziekte, de 
dienst via internet te volgen en om als 
gebouw aantrekkelijk te blijven voor 
gezamenlijke diensten. Los van het feit dat 
we het eens waren dat grote schermen in 
onze kerk niet mooi zijn, kon iedereen zich 
vinden in de uitleg van de kerkenraad. 
 
Mede omdat de gemeente ochtend van 6 
november te kort van tevoren was 
aangekondigd, houden we op zondag 18 
december na de dienst opnieuw een 
gemeente ochtend om iedereen in de 
gelegenheid te stellen met de kerkenraad in 
gesprek te gaan. Naast een update van de 
hierboven genoemde onderwerpen zullen de 
kerkrentmeesters een toelichting geven op 
de jaarcijfers en op de begroting van 2023. Ik 
hoop dat velen van u aanwezig zijn. 
 
Jan van der Woerdt, Voorzitter kerkenraad 
 

WERKZAAMHEDEN KERKTOREN 2022 
 

Al gedurende enige tijd was er lekkage in de 
kerktoren. Dit deel van de kerk heeft het 
meest te leiden onder de 
weersomstandigheden. Met een mooi 
uitzicht over de Nijeveens wereld staat hij te 
branden in de hete zon en krijgt de volle 
lading als de wolken openbreken. Bij de 
storm in februari bleek nogmaals de 
kwetsbaarheid van de toren en de urgentie 
hier iets aan te doen.  
Het was erg lastig om goede vakmensen te 
vinden die op een redelijke termijn de 
werkzaamheden zouden kunnen uitvoeren. 
Via via kwamen we terecht bij twee echte 

vakmannen die al jaren oude kerken 
renoveren en “alle kerkdaken” wel hebben 
gezien.  
Een hele specifieke klus die op grote hoogte 
moest worden uitgevoerd. Met een speciale 
hoogwerker zijn de mannen begonnen aan 
de uitdagende klus.  
De volgende werkzaamheden aan de toren 
zijn uitgevoerd. 
Toren kruis 
Het kruis van de spits is verwijderd waarna 
het ijzerwerk door een ambachtelijke smid is 
gerestaureerd (ijzerwerk stralen, schooperen 
en behandelen met een zwarte lak) 
Haan en bol 
Gelijktijdig zijn de haan en de bol verwijderd. 
Deze zijn op opnieuw uitgebalanceerd en 
schades zijn hersteld. De haan en de bol 
moeten nog worden geplaatst.  
Loden Muts 
Op de top van het leiendak is de oude loden 
muts vervangen. 
Herstel lei en loodwerk: 
Van de gehele toren zijn de leien en het 
loodwerk nagelopen en gebreken hersteld. 
Werkzaamheden 4 schoten 
Op de schoten was lekkage geconstateerd. 
Daarom zijn de 4 schoten vernieuwd en zijn 
nieuwe ruiters aangebracht. 
Inmiddels zijn de werkzaamheden (alleen nog 
het plaatsen van de haan) afgerond en kan de 
toren er weer jaren tegen aan.  
Vanuit de kerkrentmeesters was met name 
Tinus Kikkert betrokken bij het organiseren 
van deze klus. Daarnaast willen wij Karel 
Hoekman bedanken voor zijn tomeloze inzet 
om dit werk te begeleiden.  
Praktisch iedere dag waren beide heren 
vroeg aanwezig om de vakmannen te 
ontvangen, werkoverleg te hebben en een 
helpende hand te bieden waar nodig (los van 
de organisatorische werkzaamheden).  
Namens de gemeente spreken wij daarvoor 
onze enorme dank uit! 
 
De kerkrentmeesters 
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KERKDIENSTEN:  

 
 

datum locatie aanvang voorganger organist eerste collecte  tweede collecte 
       
Zondag 4 december Geref.Kerk 10:00 Ds. R. Kok (kindernevendienst)} Dhr. A. Kroes Werelddiaconaat  

2e advent Herv.Kerk Nijeveen 10:00 Ds. M. van Hal Dhr. A. Hoekerswever Diaconie Kerkrent.beheer 

 Herv.Kerk Kolderveen 10:00 Ds. J. Prosman (Heilig Avondmaal) Dhr. R. Westra Kerkrent.beheer Bloemendienst 
       

Zondag 11 december Geref.Kerk 10:00 Dhr. H. Feyen (kindernevendienst)} Dhr. J. Lopers Kerk Diaconie 

3e advent Herv.Kerk Nijeveen 10:00 Geen dienst    

 Herv.Kerk Kolderveen 10:00 Ds. J. Prosman (roept u maar) Mevr. A. Westenbrink Kerkrent.beheer Diaconie 
       

Zondag 18 december Geref.Kerk, 14:30 Dhr. V. Top (Top 2000 event)    

4e advent Herv.Kerk Nijeveen 10:00 Ds. M. van Hal Dhr. A. Hoekerswever Diaconie Kerkrent.beheer 

 Herv.Kerk Kolderveen 10:00 Ds. J. de Kok (Wilsum) Dhr. J. Buiter Kerkrent.beheer Kerkblad 

Zaterdag 24 december 
Kerstnachtdienst  

Geref.Kerk 22:00 Ds. J. Prosman Dhr. A. Kroes Leger des Heils PKiN 

Zondag 25 december Geref.Kerk 10:00 Ds. J. Prosman (kindernevendienst} Mevr. R. Pos Kerk Diaconie 

1e Kerstdag Herv.Kerk Nijeveen 10:00 Ds. R. Kok Mevr. M. Withaar Kinderen in de knel Kerkrent.beheer 

 Herv.Kerk Kolderveen 10:00 Ds. J. Stap Mevr. A. Westenbrink Kerkrent.beheer Kinderen in de Knel 

Zaterdag 31 december 
Oudjaarsavond 

Herv.Kerk Kolderveen 19:30 Ds. J. Prosman Mevr. A. Westenbrink Voedselbank PKiN  

Zondag 1 januari 2023 Geref.Kerk 10:00 Geen dienst    

 Herv.Kerk Nijeveen 10:00 Geen dienst    

 Herv.Kerk Kolderveen 10:00 Geen dienst    


