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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 
Restauratiefonds NL04RABO3418292496 t.n.v. Restauratiefonds 
Ledenadministratie mevr. M. Bakker, Bramenweg 2, tel. 06-22329526ledenadministratie@hgkd.nl 
Penningmeester CvK dhr. A. Voerman, 't Nieveen 52; tel. 06-22924941, penningmeestercvk@hgkd.nl 
Bankreknr NL77RABO0341811149. Actie Kerkbalans: 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. 492659 
Rek.nr. collectemunten NL77RABO0341860425 (verkoop 1e dinsdag oneven maand) 
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, Lijsterstraat 20, tel 490620 
Auto-ophaaldienst mevr. M. Buitenhuis, Scheerweide 16, tel.492415 
Bezorging kerkblad mevr. N. van ’t Hoog, Rembrandtstraat 1, tel. 492328  
 dhr. F. Zweistra, Het Nieveen 17, tel. 492309 

 
Kopij voor het volgende kerkblad inleveren vóór woensdag 2 maart 2022 - 12.00 uur 

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

Twee jaar nadat we in een pandemie duikelden lijkt het er nu wat op dat het ergste voorbij is. De 
maatregelen worden ingetrokken, we mogen er weer op uit! In het begin was de solidariteit 
voelbaar: we zouden met z’n allen elkaar er wel doorheen slepen. Er werd geklapt voor 
zorgmedewerkers, beren werden voor de ramen geplaatst zodat ouders met hun kinderen een 
speurtocht konden houden, en we hebben in slechts enkele dagen tijd in Nijeveen een actie 
opgezet voor beschermbrillen. Solidariteit alom! Wat is er van over? Waar we in het nieuws 
getuige van zijn is schokkend en we kennen ook allemaal de verhalen van dichtbij. Demonstraties 
tegen vrijheidsbeperkingen die worden verziekt door geweldzoekers. Spanningen en ruzies in 
families, gezinnen en tussen vrienden over wel of niet vaccineren waarbij het onmogelijk lijkt om 
nog enig begrip voor elkaar op te brengen. In mijn ogen is het grootste verlies dat we niet meer in 
staat zijn om met elkaar op opbouwende wijze te spreken over onze verschillende overtuigingen. 
Dat waar we altijd zo trots op waren, onze ruimdenkendheid en tolerantie, wat is er nog van over? 
Misschien is het masker wel afgevallen, waren we helemaal niet zo ruimdenkend als we dachten. 
Zeker is dat de mogelijkheden van internet, waar iedereen maar doordacht of ondoordacht zijn of 
haar mening de wereld in kan gooien de zaken op de spits heeft gedreven. En zo kan ik nog wel 
even doorgaan. Bijvoorbeeld over de vraag die in het begin nogal eens opdook of de mensen door 
deze pandemie zouden beseffen wat nu echt kostbaar is in het leven: de ontmoeting, de 
solidariteit, de onderlinge verbondenheid, misschien wel een wat eenvoudiger leven. Ook daar is 
wel wat op af te dingen. Hoe erg is dat allemaal? Ach, ik denk dat onze maatschappij weer snel 
terugvalt in de oude gewoontes. We rennen weer door als vanouds en we overstemmen de stilte 
en de rust met onze zucht naar ervaringen, nieuwe dingen en meer van alles. Klagen kunnen we 
altijd. De vraag is voor mij veel meer wat doe ik? Ga ik mee met de grote stroom of kies ik er voor 
om wat ik heb geleerd ook vorm te geven in mijn dagelijkse leven? Voor mij is dat de betekenis 
van leven met God: dat ik bewust kies hoe ik mijn leven vorm geef, in de kleine dingen in de 
omgang met anderen, mijn tijdsbesteding in werk en vrije tijd, of ik tijd en aandacht besteed aan 
mijn gezondheid, lijfelijk, geestelijk, spiritueel. Kortom hoe zorg ik goed voor mijzelf en voor 
anderen en voor onze schepping. Geloven is veel meer een zaak van wat je doet, dan van wat je 
zegt en denkt over geloofszaken. Wat ik daarin heb geleerd in de pandemie is dat het belangrijkste 
van mijn werk de ontmoeting met de mensen is. En dat al het werk daar omheen daar op gericht 
is. En binnen die ontmoetingen richt ik mij op twee dingen: meeleven en dankbaarheid. 
Dankbaarheid door vooral zichtbaar te maken hoe ongelofelijk goed wij het nog hebben en hoe 
rijk ons leven is. Meeleven, door betrokken te zijn bij de ander door te zoeken oprecht en met 
aandacht bij de ander te zijn in woord en daad. 
 

Ds. René Kok 
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HET KERSPEL: 

Gespreksgroep: 15 februari om 10 uur 
 in de geref. kerk 
 o.l.v. ds. J. Stap 
 

Maandsluiting: 25 februari 19 uur met avondmaal 
 o.l.v. ds. J. Stap 
 organist: mevr. Westenbrink 

 
 
 

DE REDACTIE FELICITEERT GEMEENTELEDEN VAN 80 JAAR EN OUDER 
 

13-02 Mevr. L.H. Bouwman-Fransen, Ds. van Halsemastraat 12 23 94 jaar 
20-02 Mevr. Z. Hoorn- Scheper Veneweg 40 83 jaar 
22-02 Mevr. L. Mol-Nijland, Rembrandtstraat 11 85 jaar 
25-02 Dhr. J. Binnema, Merelstraat 4 A   80 jaar 
25-02 Mevr. A. van der Linde- Mulder, Binnenveen 10 80 jaar 
27-02 Dhr. A. Brug, Heerengracht 21 C 1, Meppel 94 jaar 
03-03 Mevr. N. van 't Hoog-van Schie, Rembrandtstraat 1 86 jaar 
05-03  Mevr. M.J. Bos-van Silfhout, de Wilgen 18 82 jaar 
07-03 Mevr. G. Koster-Smink Scheerweide 4 85 jaar 
08-03 Mevr. B. Smit-Elfring, Ds. van Halsemastraat 12 22 81 jaar 
10-03 Dhr. H. Altena, Kolderveen 78 83 jaar 
13-03 Mevr. H. Poppema-Tissingh, Burg. Van Veenlaan 6 89 jaar 
13-03 Dhr. G. Lutke Burg. Haitsmalaan 24 87 jaar 
   
10-03 Dhr. en mevr. Van der Linde-Kuik, De Veurdele 63 50 jaar getrouwd 
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DANK 
 

Hierbij willen wij iedereen hartelijk bedanken 
voor alle felicitaties 

voor ons 65 jarig huwelijks jubileum !! 
Alie en Gerard Lutke. 

 

- - - - - 
 

Graag willen wij iedereen hartelijk bedanken 
voor de leuke kaarten en felicitaties, ter 

gelegenheid van ons 40 jarig 
huwelijksjubileum. 

 

Met hartelijke groet, 
Otto en Joke Meinen-Hoekman 

 

- - - - - 
 

Langs deze weg willen we iedereen bedanken 
voor de troostende woorden, gesproken of 
geschreven, voor alle gebaren van liefde en 

vriendschap. 
De leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden 

het doet ons goed te weten dat zovelen met 
ons meevoelen, met het verlies van mijn lieve 
vrouw, mem, beppe en oerbeppesizzers  van 

Jelske Laverman Leemburg. 
 

Piet Laverman en de familie. 
 

E-MEETING - THEMA KLOK 
 

We nodigen 
jullie uit om 
op 20 februari 
de  E-meeting 
met ons mee 
te vieren. 
Het thema is 
Klok. 

De klok geeft de tijd aan. Hoe lang heb ik nog 
voor….. ik weg moet, ergens moet zijn, voor 
ik weer naar huis kan… 

Voor de een telt, je hebt alle tijd, voor de 
ander is de tijd bijna op. Wat doe je met je 
tijd. 
Soms is tijd fijn, bijvoorbeeld je bent 
zwanger, dan heb je tijd om je voor te 
bereiden tot de baby komt. Voor anderen is 
er tijd te kort, als iemand ziek is en eigenlijk 
nog zoveel wil doen. 
Of je hebt tijd nodig, om te verwerken wat je 
is overkomen. 
Jozef komt voorbij, hoeveel tijd had hij nodig 
om te weten wat God zijn plan is met hem. 
We staan stil, wat is tijd, welke klok kijk je 
naar, is het 5 voor, of juist 5 over….. Hoe vul 
je je tijd in? 
Samen hopen we in de kerk het spel 30 
seconds te spelen. 
Kinderen ook van harte welkom, jullie komen 
eerst in de kerk, en gaan tussendoor naar de 
Kinderkerk. 
Nieuwsgierig? Mooi! Neem je tijd, zet je klok 
op 9.45 dan ben je vast op tijd om met een 
kopje koffie samen te zijn, te vieren, na te 
denken, tijd te nemen om te zien of jouw 
klok op tijd staat. 
Van harte welkom op 20 februari namens 
Inge, Barbera, Geertje en Anneminke 
 

REDACTIE ZOEKT EINDREDACTEUR 
 

De redactie is op zoek naar een nieuwe 
eindredacteur. Jan van der Woerdt wordt 
voorgedragen als voorzitter van de 
kerkenraad van Hervormd Nijeveen en 
vertrekt daarom uit de redactie.  
De eindredacteur coördineert het werk van 
de redactie en legt de laatste hand aan tekst 
en opmaak van het blad. 
Heb je belangstelling of wil je weten wat het 
precies inhoudt, bel dan gerust met Jan 
0618085829. 
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NIEUWE ADVERTEERDER 
 

Graag willen wij u informeren dat we sinds 
uitgave nr. 2 van 2022 een nieuwe 
adverteerder welkom mogen heten: 
Klussenbedrijf “Klusjes & Zo”, Gert Strijker. 
Wij bedanken Aannemersbedrijf Andre 
Hopman voor hun ondersteuning afgelopen 
jaar. 
Zoals u allen weet kunnen wij ons kerkblad 
Drieluik dankzij de 16 advertenties voor een 
bijna verwaarloosbaar bedrag aanbieden. 
Daarom hierbij onze oproep koop bij onze 
adverteerders, zodat zij ons nog lang mogen 
steunen. 
Namens de advertentie coördinatoren, Alida 
Prins, Harm Jan Brouwer en Tinus Kikkert 
 

GESPREKSKRING 
 

Gesprekskring ‘De bijbel, wat kunnen we er 
nog mee?’ gaat weer van start. 
 

We waren net begonnen, maar na één 
bijeenkomst moesten we onze gesprekskring 
al weer stoppen. We beginnen gewoon weer. 
De eerste keer heb ik veel informatie 
gegeven over Paulus. De vraag daarna was 
om meer onderling gesprek. Dat gaan we 
doen. We beginnen met vragen en daarin 
nemen we Paulus vanzelf wel weer mee. De 
inzet blijft het zelfde: met elkaar ontdekken 
hoe we anders met de bijbel om kunnen gaan 
waarin onze levensvragen een plek kunnen 
krijgen. 
Als datum stel ik voor: 23 februari, 20.00 uur, 
Gereformeerde Kerk. 
Ds. René Kok 
 

BIJBELSE VROUWEN 
 

Bijbelse vrouwen en #metoo 
Een paar weken geleden was hét nieuws van 
de dag het seksueel grensoverschrijdend 
gedrag bij The Voice of Holland. Een beerput 
ging open. Het is een heel pijnlijk verhaal van 
machtsmisbruik wat veel schade 
veroorzaakte bij de slachtoffers. Helaas is dit 
grensoverschrijdend gedrag van alle tijden.  

Een paar jaar geleden ontstond de                 
#-metoobeweging. Ook in de bijbel zien we 
het al. Het verhaal van Bathseba is 
welbekend. Minder bekend is het verhaal van 
Dina uit Genesis 34, het verhaal van Tamar 
uit 2 Samuël 13 en Susanna en de 
ouderlingen uit het apocriefe boekje Daniël, 
hoofdstuk 13. We willen op drie avonden 
zicht proberen te krijgen op deze verhalen, 
uitwisselen wat het met ons doet en ons 
weerbaar maken tegen dit soort van gedrag. 
Data in overleg met de deelnemers. Opgave 
bij Marjan van Hal, 491221 of 
mwvanhal@xs4all.nl 
 

VAN DE PKN-SITE 
 

Bankhangers of kerkgangers? Hoe kinderen 
en jongeren weer betrokken raken. 
Zit er na corona weer net zoveel jeugd in de 
kerk? Ja, jongeren en kinderen zullen weer 
betrokken raken, zeiden jeugdwerkers uit 
drie gemeenten tijdens de lockdown. Maar 
niet dankzij de oude vertrouwde kerkdienst.  

Rini van Dijkhuizen (44) begon vorig jaar 
september als stagiair-jeugdwerker bij de 
Protestantse Gemeente Wijhe. De online 
jongerenactiviteiten die zij organiseerde 
tijdens de tweede lockdown, werden niet 
bezocht. Daardoor verloor ze de jongeren, 
die ze nog amper had leren kennen, meteen 
uit het oog. Het enige contact verliep via 
Whatsapp. 
 

Toch heeft ze goede hoop dat deze jongeren 
na de lockdown weer betrokken zullen zijn bij 
de kerk. “Vóór corona was het blijkbaar al 
lastig om hen te bereiken. De interesse in  
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geloofsverdieping is wel aanwezig, maar ze 
lopen niet per se warm voor kerkdiensten. 
Activiteiten zoals Sirkelslag, Meet & Eat of 
Jongeren Aan Zet zijn erg populair onder de 
jongeren. Om hen te bereiken, kunnen we als 
kerk meer van dit soort activiteiten 
organiseren. Jongeren merken het als je écht 
aandacht voor ze hebt. Daar komen ze op af.” 
 

Lage drempel 
Ook de vier jeugdleiders van de Morgen-
sterkerk in Papendrecht hebben gezien hoe 
belangrijk oprechte aandacht is. Juist tijdens 
de lockdown vond het onderlinge contact op 
een dieper niveau plaats dan daarvoor. De 
jeugdleiders realiseerden zich meer het 
belang van individuele aandacht. In plaats 
van in de groep te vragen hoe het met de 
jongeren ging, stuurden ze nu bijvoorbeeld 
iedereen apart een appje.  
Tijdens de lockdown keken veel jongeren 
naar online kerkdiensten, maar sommigen 
keken over hun eigen kerkmuren heen: zij 
kozen ervoor om diensten in andere kerken 
te volgen. Jeugdleider Lotte Paauwe: “Online 
was die drempel lager. Maar als jongeren in 
de kerk een hechte groep vormen waarmee 
ze het leuk hebben en waar ze zich veilig 
voelen, zullen ze ook na corona bij die groep 
betrokken blijven.” 
 

Om de aansluiting tussen jongeren en de kerk 
goed te houden, is het essentieel dat kerken 
energie steken in speciale jongerenactivi-
teiten buiten de kerkdiensten om, vinden de 
jeugdleiders. “Gezelligheid en samen eten 
doen het altijd goed”, aldus Lotte. “Zodra het 
kan, organiseren we weer een barbecue voor 
onze jongeren.” 
 

Elk kind aan het woord 
Tijdens de lockdown organiseerden jeugd-
leiders Esther van Iersel (41) en Antoinette 
Schram (49) uit de Pelgrimskerk in Rotterdam 
speciale kindermomenten. Deze vonden 
online plaats, na de uitzending van de kerk-

dienst. Op het eerste gezicht leken ze veel op 
de kindermomenten tijdens de kerkdiensten 
vóór corona, maar Esther en Antoinette zien 
ook dat ze voor verandering hebben gezorgd. 
Zo veranderde de groepsdynamiek tussen de 
kinderen bijvoorbeeld. Omdat elk kind via 
een schermpje aanwezig was, domineerden 
niet meer steeds dezelfde kinderen de sfeer 
en werd er extra op gelet dat elk kind aan het 
woord kwam.  
 

Ook kwam er juist door de lockdown meer 
aandacht voor persoonlijke verhalen. 
Kinderen durfden vaker te vertellen hoe het 
met hen ging en wat er speelde in hun 
dagelijks leven. Esther: “We willen kinderen 
iets inhoudelijks meegeven, maar we hebben 
nu juist gemerkt hoe waardevol het is als ze 
elkaar gewoon kunnen ontmoeten om te 
kletsen en samen te bidden. Hopelijk blijven 
we dit zo doen na de lockdown.”  
 

Vrijlaten 
Een prettige bijkomstigheid vond Antoinette 
dat er meer ademruimte kwam. Natuurlijk, 
het is te hopen dat de kinderen en jongeren 
voortaan weer fysiek bij elkaar mogen komen 
en live bij de kerkdiensten aanwezig kunnen 
zijn. Maar daar voegt ze iets aan toe: “We 
horen nu van veel gezinnen hoe lekker het is 
om af en toe een vrije zondag te hebben en 
niet naar de online dienst te kijken. Ik hoop 
dat we elkaar ook na corona vrijlaten om wel 
of niet naar de kerk te gaan. Kerkgang gaat 
om de relatie met God, niet om het 
‘moeten’." 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



8 DRIELUIK - COLUMN 

 

Heb je wel gezocht? 

Het was een zonnige zondagochtend. Ik 
twijfelde tussen wandelen en naar de online 
dienst luisteren. Ik zat aan de keukentafel en 
had de link voor de dienst al opgezocht. Ik 
dronk een kopje koffie, bladerde in het 
puzzelboek dat op tafel lag en scrolde 
Facebook af, terwijl ik een poging tot 
luisteren deed. Mijn interesse was overal, 
maar niet bij de dienst. Ik vroeg me dan ook 
af, waarom ik eigenlijk luisterde. Mijn blik 
gleed af naar buiten, waar de zon hard zijn 
best deed door de wolken heen te breken. 
Toch maar wandelen dan. Ik drukte de 
verbinding met de online dienst weg, deed 
mijn wandelschoenen aan en vertrok. 
Normaal gesproken luister ik tijdens het 
wandelen altijd naar een luisterboek, dus 
ging op zoek naar de bibliotheekapp, maar 
per toeval klonk de stem van de voorganger, 
Sjoerd Bakker, door mijn oortjes. Ik besloot 
dat zijn overdenking misschien toch de 
moeite waard was om naar te luisteren 
tijdens het lopen. Hij vertelde hoe hij als 
jongerenpastor in gesprek kwam met een 
jongen die zijn geloof kwijtgeraakt was. Hij 
was opgegroeid met God, ging altijd trouw 
naar de kerk en catechisatie en las in de 
Bijbel. Bij het ouder worden sloeg de twijfel 
toe en raakte hij zijn geloof uiteindelijk 
helemaal kwijt. Ik herkende me in zijn 
verhaal, de twijfel, het kwijtraken, de zaken 
die zo moeilijk te begrijpen zijn. Zeker nu de 
kerken weer dicht zijn, merk ik dat ik me ook 
steeds minder bezighoud met het geloof. 
Bidden voor en na het eten, als ik dat al deed, 
was eerder een gewoonte, dan een 
daadwerkelijk moment van bezinning en de 
Bijbel blijft over het algemeen in de kast 
staan. Het ergste vind ik misschien nog wel, 
dat ik vaak zo op ga in de waan van de dag,  

 

 

dat ik het niet eens echt merk. Mijn leven 
gaat door, ik worstel met zaken waarmee ik 
altijd al worstelde en ik geniet van dingen 
waarvan ik altijd genoot. Toch knaagt het en 
is er een reden dat dit verhaal mij aansprak. 
Natuurlijk kreeg de jongen geen hapklaar 
antwoord op zijn vraag, maar stelde de 
jongerenpastoor hem een vraag terug: ‘Heb 
je wel gezocht?’. Als ik mijn mobiel kwijt ben, 
is de wereld te klein en zoek ik net zo lang tot 
ik hem gevonden heb. Een telefoon! Iets wat 
makkelijk te vervangen is en eigenlijk zo 
onbelangrijk. Voor mijn telefoon zet ik mijn 
hele huis op de kop. Dit voorbeeld haalde de 
voorganger ook aan; ‘waarom wel zoveel 
moeite doen voor zoiets kleins, maar niet 
voor iets kostbaars, zoiets groots als God?’ 
Het zette mij aan het denken. Waarom 
accepteer ik het zo makkelijk dat ik mijn 
geloof kwijtraak? Waarom doe ik niet meer 
moeite om het terug te vinden? Heeft God 
mij zo teleurgesteld? Is mijn twijfel 
daadwerkelijk zo groot, dat ik niet meer 
bereid ben er moeite voor te doen. Ik kan er 
geen antwoord op geven, maar ik weet wel 
dat ik iets kostbaars ben kwijtgeraakt. Iets 
wat in mijn hele leven bij mij is geweest, 
soms ver weg en soms heel dichtbij. Iets wat 
veilig en vertrouwd voelde en waarvan ik 
dacht dat het bij mij hoorde. En nee, ik heb 
niet gezocht. Ik heb mijn huis niet op de kop 
gezet, mijn kasten niet overhoop getrokken 
en niet gevraagd of iemand het gezien heeft. 
Deze overdenking heeft mij geholpen te 
beseffen dat ik op zoek moet gaan, als ik 
terug wil vinden wat ik ben kwijtgeraakt. De 
eerste hint is gegeven in de overdenking. Nu 
is het aan mij en aan al die anderen die het 
misschien ook een beetje zijn kwijtgeraakt. 
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Vrijwilligerswerk 

voor de kerk 

 

Inge Westenbrink:  
‘Kijken naar wat ons bindt’ 
 

Het vrijwilligerswerk voor de kerk begon voor 
Inge Westenbrink met de kleine club. „Daar 
ben ik na de grote club eigenlijk zo ingerold”, 
vertelt de 30-jarige 
Nijeveense. „Ik doe het 
al een jaar of veertien, 
maar nog steeds met 
veel plezier.” Waar dat 
in zit? „Het is heel leuk 
om de kinderen te leren 
kennen, en om met hen 
samen te komen. Ik vind 
het leuk om iets voor 
hen te organiseren.” 
 

Wat ook zo bijzonder is 
aan dit werk: „Je ziet de 
kinderen groter worden. 
Zo gaan ze nog naar club 
en zo werken ze bij de 
Coop.” Om daar lachend 
aan toe te voegen: „En 
sommigen kom ik wel 
eens tegen in het café.” 
En, ook niet 
onbelangrijk, ze werkt met een gezellig team. 
„Ook daardoor blijft het leuk.” 
 
Christelijk tintje 
Waar vroeger het gros van de clubleden nog 
regelmatig naar de kerk ging, is dat plaatje nu 
heel anders. Desondanks probeert ze samen 
met de andere leiders nog steeds een 
christelijk tintje te geven aan de club. „We 
beginnen bijvoorbeeld altijd met een gebed, 
maar daarna doen we gewoon een potje 
bingo. We vieren kerst, en tijdens het 
clubkamp houden we altijd een kerkdienst.” 
 

Vorig jaar is Inge gevraagd om zich aan te 
sluiten bij de organisatie van de E-meetings. 
Een nieuwe uitdaging. Ze is druk met de 

voorbereiding van haar eerste dienst, dus 
alles is nog nieuw en onbekend. „Ik ben dan 
ook heel nieuwsgierig naar hoe het allemaal 
gaat.” Het mooie aan deze vieringen vindt ze 
dat iedereen zijn eigen inbreng heeft, 
waardoor elke groep de dienst op zijn eigen 
manier kan invullen. 
 
E-meeting 
Juist vanwege die afwisseling, spontaniteit en 

ook laagdrempeligheid 
denkt ze dat deze 
vieringen wel eens heel 
belangrijk kunnen blijven 
voor de Nijeveense 
kerken. „Ik denk dat deze 
E-meetings meer mensen 
gaan en blijven trekken. 
Niets ten nadele van de 
traditionele diensten, 
maar daar ligt de 
toekomst niet.” Maar, 
voegt ze daar 
eerlijkheidshalve aan toe, 
„ik ben zelf ook geen 
trouwe kerkganger.” 
 

Sinds kort zit Inge in het 
jeugdcontactteam van de 
drie kerken. „Ik kan zo 
moeilijk nee zeggen…”, 
zegt ze hoofdschuddend 

tegen zichzelf. Om dan weer serieus te 
vervolgen: „Met z’n vieren richten we ons 
met name op de jeugd van circa 12 tot 18 
jaar. Zeker in deze coronatijd is het een 
uitdaging om deze groep bij elkaar te 
krijgen.” Wat ze precies gaan oppakken, is 
nog niet duidelijk. „Eerst maar eens 
inventariseren wat er nodig is.” 
 
Toenadering 
Ze is blij dat er meer toenadering is tussen de 
drie kerken in Nijeveen en Kolderveen. „Dat 
we kunnen kijken naar wat ons bindt, wat 
ons samenbrengt.” Hoe de kerk er over tien 
jaar uitziet? „Ik hoop dat we dan wel samen 
zijn, en de neuzen dezelfde kant op staan. En 
dat er niet te veel leegstand is.” 
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In het dagelijks leven is Inge persoonlijk 
begeleider in Schiphorst, wat betekent dat ze 
de eerste contactpersoon is voor ‘haar’ 
bewoners en hun familie. Een bijzondere 
baan met twee verschillende gezichten, vindt 
ze. „Het is heftig om te zien dat deze mensen 
de regie over hun leven kwijt zijn. Maar 
tegelijkertijd vind ik het heel mooi om voor 
hen te kunnen zorgen in de laatste fase van 
hun leven.” 
Wat opvalt is 
dat Inge zich in 
haar werk richt 
op ouderen, 
terwijl ze in 
haar 
vrijwilligerswerk voor de kerk veel meer bezig 
is met de jeugd. „Juist die tegenstelling 
tussen werk en privé, tussen oud en jong, 
vind ik mooi. Ik ben nog steeds aan het 
organiseren en regelen, maar voor twee heel 
verschillende doelgroepen.” 
 
Gezelligheid 
Inge is iemand die van gezelligheid houdt en 
graag onder de mensen is. Maar ze zal 
zichzelf niet snel op de voorgrond zetten. „Ik 
ben liever wat op de achtergrond actief. Ik 
ben wat afwachtend.” Met de E-meeting zal 
ze zich letterlijk wat meer de voorgrond 
moeten zetten, realiseert ze zich. En dat is 
best lastig, want ze is beslist geen 
podiumtijger. „Nee”, zegt ze nadrukkelijk. 
„Dat is niet mijn hobby.” 
Inge is een geboren en getogen Nijeveense. 
Ze groeide op op de ouderlijke boerderij aan 
de Matenweg en ging van daaruit naar de 
hervormde kerk van Kolderveen. Ze woont 
nu in het dorp, waar ze zich omringd weet 
door veel familieleden en vrienden. Een groot 
deel van haar vrienden kent ze al van jongs af 
aan. „We hebben dezelfde achtergrond 
vanuit de kerk en basisschool, dat houdt ons 
wel bij elkaar. Ook stimuleren we elkaar met 
het naar de kerk gaan. Dan appen we elkaar: 
ga jij, dan ga ik ook. En ook naar bijzondere 
diensten zoals de kerstnachtdienst of de 

jeugddiensten gingen en gaan we vaak 
samen.” 
Het geloof dat ze van vroeger heeft 
meegekregen, is er nog steeds, ook al heeft 
het zich in de loop der jaren anders gevormd. 
„Het is iets blijvends, iets waardevols.” Het 
heeft haar er echter nog niet toe gebracht 
om belijdenis te doen. „Nee, dat voel ik nog 
niet zo. Ik sluit niet uit dat het wel een keer 
gaat gebeuren, maar op dit moment weet ik 

niet of het voor 
mij iets 
toevoegt.” 
Ze gaat 
misschien 
minder vaak op 

de zondag naar de kerk, maar voelt zich er 
wel heel sterk bij betrokken. „Ik vind het 
mooi dat ik op een andere manier tóch met 
de kerk bezig kan zijn.” Ook de jaarlijkse 
rommelmarkt van Kolderveen past hierin, 
vindt ze. „We zijn dan als gemeente bij elkaar 
en zetten ons in voor het zelfde doel. Dat is 
toch mooi.”  
 
 

 
 

„Ik vind het mooi dat ik op een andere 
manier tóch met de kerk bezig kan zijn.” 
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BLOEMENGROET 
 

De bloemen zijn met een groet van ons allen 
gegaan naar: 
Dhr. Co Nagelkerke 
Mevr. F.J. de Boer-Wilting 
  

De Heer geeft kracht 
Al ben ik zwak, zo nietig klein, 
Hij wil toch steeds mijn krachtbron zijn, 
de rots waarop ik veilig bouw. 
Hij is onwankelbaar getrouw. 
Al wankelt alles om mij heen, 
mijn toevlucht is in Hem alleen. 
  

Al ben ik zwak door ziekte en pijn, 
ook dan wil Hij mijn sterkte zijn, 
zodat ik steeds ervaren mag, 
dat Hij mijn kracht is elke dag. 
Zijn eeuwige armen onder mij, 
Versterken en vertroosten mij. 
  

De Here, Hij is zelf mijn kracht, 
Die in mijn zwakheid wordt volbracht. 
Welzalig als ik Hem verwacht, 
Hij is de bron van alle kracht, 
Hij maakt mij, zwakke, in Hem sterk, 
zo ben ik bruikbaar voor zijn werk.  
 

BIJ DE KERKDIENSTEN 
 

We mogen met enige beperkingen weer 
kerkbezoek ontvangen en we mogen weer 
zingen. 
Daarom zijn we blij dat we 13 februari 
kunnen starten met het Heilig Avondmaal. 
Als voorganger zal Ds. Klaas Dirks van der 
Hout onze predikant zijn. 
Op 20 februari is er een E-meeting die wordt 
verzorgd door de E-meeting commissie.  
Ds. René Kok zal voorgaan in de dienst van 27 
februari. Dit is een gezamenlijke dienst van 

Gereformeerd en Hervormd Nijeveen i.v.m. 
met de voorjaarsvakantie. 
Ds. René Kok zal ook 6 maart voorgaan in de 
Gereformeerde kerk. 
Biddag is dit jaar op 9 maart en deze PKiN 
dienst is in de Hervormde kerk te Kolderveen, 
als voorganger zal Ds. D J. Lagerweij aanwezig 
zijn. 
We hopen dat we weer een aantal goede 
zondagen met elkaar te hebben waar de 
gemeenschapszin weer een beetje als 
vanouds zal zijn. 
 

Vriendschap 
Een wijs mens leeft zijn geboden na en 
heeft geen kwaad te duchten. 
Ook doet hij alles op de juiste tijd. 
(Pred. 8:5) 
 

Namens de dienstencommissie  
Jenny van Gijssel-Wever 
 

MEELEVEN 
 

Enkele gemeenteleden zijn opgenomen 
geweest in het ziekenhuis en zijn weer thuis. 
Dhr. H. Bijker heeft een knie operatie gehad 
en is weer thuis om te herstellen. 
Mw. E. van Hilten is ook ontslagen uit het 
ziekenhuis, maar verblijft in het revalidatie 
centrum Boshof in Assen. 
  

Ook zij er gemeenteleden die elders 
vertoeven. 
Mevr. J. Kroes-Mondria, de Lindenhorst, 
Reggersweg 27 E , 7943 KC te Meppel. 
Dhr. G. Pors, de Meentehof 6-8,  8332 AZ te 
Steenwijk. 
Dhr. W. Smit, Reggersoord, Reggersweg 1 , 
7943 KC te Meppel. 
Mevr. G. Hoorn-Pierik, Nieuw Clareberg 2.17 , 
Groenestraat 38 B , 8325 AZ te Vollenhove. 
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Mevr. P.J.A. van Hilten, revalidatiecentrum 
Boshof, kamer 103, Beilerstraat 38, 9401 PM 
te Assen. 
 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
 

Beste gemeenteleden. 
  

Als College van Kerkrentmeesters willen we 
u, in het nog prille begin van 2022, nader 
informeren over een aantal lopende zaken en 
u verder inzicht geven in waar we de 
afgelopen maanden mee bezig zijn geweest 
en ons de komende tijd op willen gaan 
focussen. 
Het is in de afgelopen maanden voortdurend 
aanpassen geweest, wel of geen fysieke 
kerkdiensten, wat mag er wel en wat mag er 
niet, en hoe kunnen we veilig het kerkge-
bouw openstellen voor de vele gebruikers 
van de verenigingen, vergaderingen, 
evenementen en kerkdiensten. 
Ik denk dat we het maximale gebruik er uit 
hebben kunnen halen, binnen de regels van 
de overheid en de landelijke richtlijnen voor 
de kerken. 
Wel kan ik concluderen dat het allemaal 
soepel is verlopen en we samen met u als 
gemeente passend door de afgelopen 
maanden heen zijn gekomen. 
  

Ook is er de laatste weken en maanden weer 
hard gewerkt om de geluids- en beeldkwa-
liteit van de online diensten vanuit onze kerk 
te verbeteren. 
De geluidsinstallatie is in de afgelopen 
periode verder verbeterd en uitgebreid en 
zijn er extra geluidsboxen in de kerkzaal 
aangebracht voor het kunnen afspelen van 
de opgenomen muziek (YouTube e.d.). Dit 
heeft ook geleid tot een verbeterde kwaliteit 
van de uitzendingen via de streamer voor de 
online volgers. 
Op het podium zijn twee kleinere beeld-
schermen geplaatst voor het kunnen volgen 
van de beelden die getoond worden op het 
grote beamerscherm. 
Een zelfde beeldscherm is aangebracht naast 
de organist zodat hij/zij de dienst ook kan  

volgen achter het orgel voor een goede 
communicatie tussen beamerteam/ 
voorganger/ organist e.d. Dit is gerealiseerd 
met de hulp van vele vrijwilligers in 
samenspraak met de firma Bloemert b.v. 
Beeld en Geluid uit Meppel. 
  

Hillie en Cornelis bedienen elke zondag, door 
de inmiddels opgedane ervaring, de video-
mixer om de beelden van de camera’s te 
mixen zodat er in de huiskamers bij u een 
totaalbeeld ontstaat van wat er zich in de 
kerkzaal afspeelt. 
In de planning van onze activiteiten staat nog 
dat we de headsets (microfoons) gaan 
vervangen en nog een extra beeldscherm op 
de achterwand in de kerkzaal willen gaan 
plaatsen. (dit voor de mensen die op het 
podium staan of moeten presenteren)  
  

In de afgelopen periode hebben we wederom 
een schenking in ontvangst mogen nemen via 
een gemeente lid van € 10.000 euro. Ook 
zullen we binnenkort via de notaris een 
legaat in ontvangst mogen nemen van een 
betrokken kerklid. 
Voor de beide schenkingen zullen we een 
passende bestemming/invulling gaan zoeken. 
Naar aanleiding van het beëindigen van het 
zangkoor TOG hebben het bestuur en de 
leden besloten om het podium en de twee 
kasten (eigendom van TOG) te schenken aan 
onze kerk zodat wij deze kunnen inzetten bij 
grote evenementen en de kasten kunnen 
gebruiken voor de kindernevendienst. 
Wij willen TOG nogmaals bedanken voor 
deze verstrekte middelen en zijn er erg blij 
mee. 
  

Ik ben blij u te kunnen mededelen wat de 
voorlopige eindtelling van de VVB voor dit 
boekjaar 2022 gaat opbrengen. 
In de begroting hadden wij een bedrag 
opgenomen van € 87.700 euro, en met uw 
toezeggingen gaan we dit bedrag vanuit de 
toezeggingen samen ook waarmaken. 
Dat is geweldig nieuws om te kunnen melden 
in deze tijd, en dat uw betrokkenheid 
ondanks corona e.d. hieraan geen afbreuk 
heeft gedaan. 
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Ik wil alle mensen die zich gedreven hebben 
ingezet om te komen tot dit resultaat, van 
harte bedanken. 
  

Inmiddels hebben we de dakdekkerswerk-
zaamheden voor het vervangen van de 
dakbedekking van ons kerkgebouw 
uitbesteed aan de Firma DAKTEC uit Meppel. 
Voor de sloopwerkzaamheden en de hand- 
en spandiensten willen wij graag weer een 
beroep op u doen als Gemeenteleden, en we 
reeds gestart zijn op zaterdag 05-02-2022. 
We houden u op de hoogte van de eventuele 
inzet van vrijwilligers-werkzaamheden, en 
hopen de renovatie van het dak eind maart 
2022 te kunnen afronden. 
Na deze dakwerkzaamheden zullen de 
plafondplaten t.g.v. de vele lekkages worden 

vervangen en het nodige schilderwerk 
worden gedaan. 
De verlichting in de kerkzaal boven de 
zitplaatsen in het hoge gedeelte is vervangen 
in het begin van dit jaar door een zwaardere 
Ledverlichting met meer lichtopbrengst. 
  

Binnenkort zal er gestart worden met het 
groot-onderhoud van ons kerkorgel en zal 
deze geruime tijd niet bespeeld kunnen 
worden door onze organisten. 
Na de renovatie hoop ik dat we, indien 
mogelijk, met z’n allen weer uit volle borst 
kunnen meezingen met een voor jaren 
hernieuwd orgelgeluid.   
 

Met hartelijke groet 
Bert Winters Mzn (Voorzitter KRM) 
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BLOEMENGROET 
 

De bloemen gingen met een groet en 
bemoediging naar: 
Dhr. Roze 
Dhr. Nijmeijer 
Dhr. Alberts 
 

BIJ DE DIENSTEN 
 

Bij de diensten van de afgelopen periode 
In de afgelopen periode konden we alleen via 
digitale middelen genieten van diensten die 
in de gereformeerde kerk werden gehouden 
voor een beperkt publiek van ambtsdragers, 
vrijwilligers voor de beamer, de kosters en 
een enkele musicus. 
 

Een uitzondering was op 12 januari, toen in 
de E-meeting ook de familie Kolsters en 
enkele leden van de gemeenteband 
meewerkten. We hebben kunnen zien dat 
ook in lastige omstandigheden er een goede 
meeting kan plaatsvinden met inventieve 
vrijwilligers, digitaal bekwame ouders, en hun 
creatieve kinderen. Hulde aan iedereen die 
hieraan meegewerkt heeft. 
 

Hetzelfde geldt voor iedereen die een week 
later ervoor gezorgd heeft dat er ondanks 
falende techniek, toch een dienst kon 
worden verzorgd vanuit de hervormde kerk 
van Nijeveen. 
Doordat er op 25 januari enige versoepe-
lingen kwamen in de coronaregels, konden er 
op 30 januari en 6 februari al weer mensen 
bij de dienst aanwezig zijn. Fijn voor de 
mensen die dat meemaakten en voor de 
voorgangers, zoals de heer Bakker op 30 
januari ook al aangaf. 
 

Door de versoepelingen kon er ook in de kerk 
van Kolderveen op 6 februari een dienst  

worden gehouden waarin afscheid werd 
genomen van enkele ambtsdragers en waarin 
ook een aantal ambtsdragers werden 
bevestigd en herbevestigd. 
 

Komende zondagen 
Niets is zeker in een periode waarin Corona 
nog steeds (over)heersend is. Maar toch gaan 
we ervan uit dat we, met slechts weinig 
beperkingen, op zondagochtend onze 
gebruikelijke tocht naar de kerk kunnen 
ondernemen. 
 

Let daarbij wel op dat er op 20 februari een 
E-meeting is in de gereformeerde kerk en 
GEEN dienst in de kerk van Kolderveen. Wilt 
u niet naar de E-meeting, maar wel een 
kerkdienst bijwonen, dan kan dat in de 
hervormde kerk van Nijeveen. 
 

Op 6 maart zal er een dienst zijn waarin de 
Heilige Doop zal worden bediend aan Jula 
Hoekman. De dienst zal worden geleid door 
Ds. Jan Stap. Afhankelijk van de dan geldende 
corona-situatie kan de doop in een aparte 
middagdienst worden bediend. Houdt dus de 
berichten in de gaten. 
Op Biddag 9 maart is er een PKiN dienst in de 
kerk van Kolderveen. Na afloop van de dienst 
is er een gemeenteavond in het jeugdge-
bouw op Kolderveen voor de leden van de 
hervormde gemeente van Kolderveen-
Dinxterveen 
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PASTORAAT 
 

Enkele gemeenteleden wachten al enige tijd 
op een ziekenhuisopname voor het 
ondergaan van een operatieve ingreep. 
Enkele anderen zijn voor onderzoek naar het 
ziekenhuis geweest en gelukkig weer naar 
huis teruggekeerd. Zo is de heer Alberts 
(Rembrandtstraat) na een korte ziekenhuis-
opname weer thuis voor verder herstel. Ook 
de heer Eissen (Berghorst) is voor onderzoek 
naar het ziekenhuis. Het is op het moment 
van schrijven nog niet bekend hoe dat is 
afgelopen. Hetzelfde geldt voor de heer 
Kamphof (Zomerdijk). De conditie van 
mevrouw Hoorn (Schiphorst) is reden voor 
bezorgdheid. Voor allen betekent het dat ze, 
al dan niet weer thuis, moeten herstellen en 
vooreerst minder mobiel zullen zijn. 
Misschien een 1,5 meter bezoekje waard 
voor een luisterend oor, een boodschapje of 
een klein klusje? 
 

Doordat we elkaar niet ontmoeten na de 
kerkdiensten, blijven we vaak ook verstoken 
van geruchten over ziekte of ongemakken. 
Daarom vragen we om dergelijke omstandig-
heden door te geven aan één van de 
ouderlingen of de predikant. Dan kunnen we 
er op een toegestane manier aandacht aan 
geven binnen de grenzen van de nog steeds 
geldende Corona-regels. Ook kunt u zelf een 
kaartje of een andere vorm van attentie aan 
hen sturen. Dat zal ze zeker een hart onder 
riem steken. 
 

En zit u eens zonder woorden tijdens een 
ziekenbezoek, dan is hier van Ds. Werner 
Pieterse een  
Gebed om woorden  
 

Wij bidden U om taal die ons bij elkaar 
brengt.  
Niet tot een wij dat er altijd al was  
maar een gemeente vol van verschillen.  
 

Wij bidden U om woorden van goede moed,  
geen vroom gebral dat de leegte vult,  
de angst overschreeuwt, het verlies kleineert,  
maar stille, kleine woorden  
voor hoop, liefde, goedheid.  

Wij bidden U om woorden  
die heel maken wat gebroken is  
tussen geliefden, in gezinnen, onder vrienden.  
 

God, wij bidden U om taal,  
om woorden die ons leren  
te geloven wie U bent. 
 

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, Ebbinge 
Wubbenlaan 186, 7951 LB Staphorst 
Zorgcentrum ’t Vonder, Molenbergh 1,7961 
AV Ruinerwold 
 

Meldingen 
Mocht er iets bijzonders zijn, ernstige ziekte 
of wanneer u of een naaste geestelijke 
bijstand nodig hebt, dan kunt u contact 
opnemen met één van de ouderlingen. Ook 
wanneer er iets moois is voorgevallen, dat u 
graag wilt delen, dan horen we dat graag. 
Wijkouderling Cobi de Groot: 06-2037 5228 
Wijkouderling Gert Westenbrink: 06-3856 
6333 
Wijkouderling Lourens Schipper: 06-5103 
1603 
Ouderling Henk Huisman: 06-5174 3607 
 

Wij zullen op de hoogte zijn van de 
beschikbaarheid van Jan Stap. 
De ouderlingen, Lourens Schipper  
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BERICHT VAN OVERLIJDEN 
 

Op 17 januari 2022 overleed mevrouw Aaltje 
Pals, geboren op 14 maart 1953. Op vrijdag 
21 januari was er gelegenheid tot afscheid 
nemen en condoleren bij Aaltje thuis. Op 
zaterdag 22 januari kon een kleine groep van 
familie, buren en vrienden afscheid van haar 
nemen in de aula van Crematorium 
Reestborgh te Meppel. Op de kaart stond 
geschreven: 
 

Zo sterk, maar geen kracht meer 
Zo’n wil, maar geen macht meer 
Je was het leven nog niet moe 
Maar je lichaam was aan rust toe. 
 

VAN HET COLLEGE KERKRENTMEESTERS 
 

Gift 
In de afgelopen periode ontvingen wij een 
gift van een oud-gemeentelid van € 30.000. 
Onze hartelijke dank hiervoor! 
 

Website 
We zijn op zoek naar iemand die het leuk 
vindt om de website bij te houden. Ligt hier 
je interesse en wil je er ook wat tijd insteken? 
Neem dan eens contact op met Gerdie 
Westenbrink 06-23139310, 
ghwestenbrink@hotmail.com 
 

Bediening camera in kerk 
Binnenkort zal er een camera in de kerk 
geplaatst worden, waardoor de diensten ook 
via internet meegekeken kunnen worden. 

We zoeken mensen die de camera af en toe 
willen bedienen. Heb je belangstelling? Meld 
je dan bij Gerdie Westenbrink (contact 
gegevens zie hierboven) 
 

Begraafplaats 
We willen een ieder vragen bloempotten en 
dergelijke niet in de vuilnisbakken op de 
begraafplaats te gooien maar mee te nemen 
naar huis. 
 

De kerkrentmeesters 
 

HUWELIJKSJUBILEUM 
 

Op 10 maart mogen Jan en Geertje van der 
Linde – Kuik, De Veurdele 63, vieren dat ze 50 
jaar zijn getrouwd. Wij wensen hen een fijne 
dag en nog veel goede jaren samen met hun 
kinderen en kleinkinderen. 
 

DIACONIE 
 

Hallo beste gemeenteleden, 
Op zondag 6 maart kunnen jullie in de 
kerkdienst s’morgens paaskaarten schrijven 
voor gedetineerden. De kaarten worden door 
de diaconie verstrekt en wij zorgen er ook 
voor dat ze op de goede plek terecht komen. 
De gedetineerden krijgen een kaart van ons 
en een kaart met postzegel die ze zelf 
mogen versturen naar een zelf gekozen 
iemand. 
 

De diaconie

  

mailto:ghwestenbrink@hotmail.com
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BLOEMENGROET 
 

De bloemen zijn met een groet van ons allen 
gegaan naar: 
9 januari: fam. J. van der Vegt Sr. 
  

BIJ DE DIENSTEN 
 

We zijn blij dat we weer kerkdiensten kunnen 
houden! Vanaf 13 februari is het weer 
enigszins normaal, d.w.z. we houden fysieke 
diensten in onze eigen kerk, we zingen (nog 
wat ingetogen), we drinken koffie na de 
dienst... Wel houden we de 1,5 meter in acht 
en dragen een mondkapje bij het ons 
verplaatsen. We hopen dat u zich welkom 
voelt! 
13 februari: ds. René Kok gaat voor. 
20 februari: ds. Haanstra uit Steenwijk gaat 
voor. 
27 februari: vanwege de krokusvakantie is er 
een dienst in de geref. kerk. 
6 maart: het is de 1e zondag van de 40 
dagentijd. We gaan toeleven naar Pasen. Het 
is een tijd van inkeer en verstilling. We 
bezinnen ons op het lijden van Jezus en het 
lijden van zovelen.. Ds. Marjan van Hal gaat 
voor. Er zal weer een symbolisch bloemstuk 
zijn, dat de thematiek verbeeldt. Henk 
Wiltinge zal het weer maken. We vieren ook 
weer het avondmaal. We zullen kleine 
bekertjes gebruiken, zodat het coronaproof 
is. Het verhaal van de verzoeking in de 
woestijn staat centraal. 
9 maart: het is biddag voor gewas en arbeid. 
Er is een dienst om 19.30 uur in de kerk van 
Kolderveen. 
 
 
 
 
 

WEL EN WEE 
 

De fam. Dijkhuis, Griftestuk 22, is momenteel 
in de Zonnekamp in Steenwijk. Omdat Klaas 
is gevallen, kon hij niet voor zijn vrouw 
zorgen en konden ze gelukkig samen daar 
terecht. We hopen dat hij spoedig zal 
revalideren zodat ze samen terug kunnen 
naar hun geliefde plekje thuis! 
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. 
 

Met een hartelijke groet, 
Ds. Marjan van Hal en ds. René Kok 
 

KLUSSENDAG 12 MAART 
 

Zaterdagmorgen 12 maart, in samenwerking 
met het Oranje Fonds bij de HKN 

 
Op zaterdag 12 maart is het weer zo ver. Dan 
organiseert het Oranje Fonds voor de 18e 
keer NLdoet in het hele Koninkrijk. Wij 
(Kerkrentmeesters van de HKN) doen ook 
mee! 
Wij gaan dit jaar zand en schelpen rondom de 
graven aanbrengen. Vrijwilligers die bij ons in 
actie willen komen kunnen zich aanmelden 
op www.nldoet.nl. of bij Tinus Kikkert, tel: 06 
10286375 of 0522 - 490620. 
Wij zien u graag op zaterdagmorgen, 
12 maart, vanaf 09.00 uur tot ca. 12.00 uur 
bij de HKN.  
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DIACONIE 
 

De diaconie heeft een gift gekregen via mevr. 
J van der W. van dhr. W. 10 euro voor de 
bloemenpot. 
Ook voor alle andere giften en gaven die wij 
digitaal mochten ontvangen zeggen wij 
hartelijk dank. 
Namens de diaconie H.G.N. 
 

VERSLAG KERKENRAADSVERGADERING 
 

De voorzitter Jan van der Vegt opent op 4 
januari jl. de digitale vergadering van onze 
kerkenraad. Ds. René Kok verzorgt de 
opening en leest het Nieuwjaarslied van 
Dietrich Bonhoeffer voor. Dietrich 
Bonhoeffer was predikant in de oorlog. Hij 
heeft meegeholpen met een aanslag op 
Hitler. Hij heeft dit gedicht in de gevangenis 
geschreven voordat hij werd geëxecuteerd. 
 

Ook tijdens de online diensten zullen de 
kerkklokken, zo mogelijk, om 10.00 uur 
worden geluid. 
 

De notulen van de vergadering van 7 
december worden ongewijzigd vastgesteld 
en de actielijst is doorgenomen. 
 

Er zal worden onderzocht wat nodig is om in 
de kerk een goede verbinding te krijgen 
tussen beamer en laptop. Inmiddels hebben 
oriënterende gesprekken plaatsgevonden. 
 

Op 12 december hebben we tijdens de 
laatste live gehouden dienst, afscheid 
genomen van de leiding van de 
zondagsschool. De vrijwilligers die de 
zondagsschool de laatste jaren hebben 
verzorgd, zijn door de voorzitter namens de 
gemeente bedankt voor hun inzet. Voor allen 
was er een leuk cadeau en aandenken. 
Daarna waren alle diensten digitaal. 18 
december was de persconferentie over de 
coronamaatregelen en moesten er hals over 
kop nieuwe plannen worden gemaakt voor 
de kerstdiensten. De dominees en alle 
vrijwilligers hebben snel geschakeld en 
tijdens de kerstdagen online diensten 
verzorgd. Mooi en goed was het dat er veel 

positieve reactie zijn uitgesproken over 
hetgeen is aangeboden. Besloten is dat de 
diensten van januari gezamenlijk met de drie 
kerken digitaal zullen zijn vanuit de 
Gereformeerde Kerk. 
 

We bespreken het rooster van aftreden en 
overleggen hoe we verder gaan met steeds 
minder ambtsdragers. Verder zal in het 
kerkrentmeesteroverleg en het ouderlingen 
overleg worden besproken hoe taken te 
verdelen. De ouderlingen laten weten dat 
door de lockdown het bezoekwerk praktisch 
stil ligt. Dit geldt ook voor het jeugdwerk. 
 

In PKiN overleg is afgesproken dat tijdens een 
gezamenlijke dienst, de kerk die de dienst 
organiseert voor de bloemen zorgt. Er is dan 
nog één bloemstuk. Er is een nieuwe 
adverteerder voor Drieluik gevonden, nadat 
één was afgevallen. Op 10 en 11 maart doen 
we weer mee met NL-Doet en gaan we zand 
en schelpen rond de graven aanbrengen. We 
hebben een toezegging gekregen van 5000 
euro van het Prins Bernard Cultuurfonds voor 
de renovatie van de kerktoren. De 
urnenmuur op het kerkhof is vol. De 
kerkrentmeesters onderzoeken de 
mogelijkheid voor de bouw van een extra 
urnenmuur. 
 

Omdat de nieuwjaarsreceptie niet door kon 
gaan, waarvoor de nieuw ingekomen leden 
zouden worden uitgenodigd, gaan we op een 
later tijdstip kijken of we hiervoor nog iets 
kunnen organiseren. Ds. René Kok is bezig 
met het dienstrooster voor de drie kerken 
van 2023. Gezien de op handen zijnde 
beroeping van een nieuwe dominee voor de 
beide andere kerken, wordt dat eerst even 
afgewacht alvorens het rooster definitief 
wordt. Vanaf week 2 is er weer de actie 
kerkbalans. Diegene waarvan de afgesproken 
periodieke overeenkomst afloopt, zullen 
worden benaderd om hun deelname voort te 
zetten. 
Voor de sluiting leest Marian Buitenhuis een 
gedicht voor van Phil Bosmans: 
“We moeten meer doen dan we doen 
moeten”. 
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Jeugdflits 
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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 13 februari Geref.Kerk 10:00 
Ds. K.D. vd Hout  
(Heilig Avondmaal) 

Dhr. A. Kroes   

 
Herv.Kerk Nijeveen 10:00 Ds. R. Kok Dhr. A. Hoekerswever Diaconie Kerkrentm.beheer 

 Herv.Kerk Kolderveen 10:00 Dhr. J. Knol, Zwolle Dhr. R. Westra Kerkrentm.beheer Diaconie 
       

Zondag 20 februari Geref.Kerk 10:00 E-meeting (PKiN dienst)  Stichting Rwanda PKiN 

 Herv.Kerk Nijeveen 10:00 Ds. B. Haanstra (PKiN dienst) Dhr. A. Hoekerswever Stichting Rwanda PKiN 

 Herv.Kerk Kolderveen 10:00 Geen dienst - - - 
       

Zondag 27 februari Geref.Kerk 10:00 
Ds. R. Kok  
(gezamenlijke dienst GK en HN) 

Mevr. M. van Dorsten    

 Herv.Kerk Nijeveen 10:00 
Geen dienst  
(gezamenlijke dienst met/in GK) 

- - - 

 Herv.Kerk Kolderveen 10:00 Ds. E. van Veen, Steenwijkerwold Dhr. J. Buiter Kerkrentm.beheer Diaconie 
       

Zondag 6 maart Geref.Kerk 10:00 Ds. R. Kok Dhr. J. Lopers   

1e zondag vd 40dgn Herv.Kerk Nijeveen 10:00 
Ds. M. van Hal 
(Heilig Avondmaal) 

Dhr. S. Huismans Diaconie Kerkrentm.beheer 
 

Herv.Kerk Kolderveen 10:00 Ds. J. Stap  Mevr. A. Westenbrink Kerkrentm.beheer KiA werelddiac. 

       

Woensdag 9 maart Herv.Kerk Kolderveen 19:30 Ds. D.J. Lagerweij Mevr. A. Westenbrink Voedselbank PKiN 

Biddag voor gewas en 
arbeid 

      


