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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 of 06-40284135  
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. M. Logchies,De Veurdele 31, tel 06-50598522 
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 1 maart 2023- 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/
file:///C:/Users/Monicowink/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/FDK22G4O/eppezuidema@hetnet.nl
file:///C:/Users/Rolf%20en%20Ritza/Dropbox/Drieluik/Lay%20out%20kerkblad/scribaat@gereformeerdekerk.nl
mailto:kerkrentmeesters@gereformeerdekerknijeveen.nl
file:///C:/Users/Rolf%20en%20Ritza/Dropbox/Drieluik/Lay%20out%20kerkblad/www.hgkd.nl
file:///C:/Users/Rolf%20en%20Ritza/Dropbox/Drieluik/Lay%20out%20kerkblad/info@hgkd.nl
file:///C:/Users/Rolf%20en%20Ritza/Dropbox/Drieluik/Lay%20out%20kerkblad/scriba@hgkd.nl
file:///C:/Users/Rolf%20en%20Ritza/Dropbox/Drieluik/Lay%20out%20kerkblad/ledenadministratie@hgkd.nl
mailto:penningmeestercvk@hgkd.nl
file:///C:/Users/Rolf%20en%20Ritza/Dropbox/Drieluik/Lay%20out%20kerkblad/www.hervormdegemeentenijeveen.nl
file:///C:/Users/Rolf%20en%20Ritza/Dropbox/Drieluik/Lay%20out%20kerkblad/kokhal@xs4all.nl
file:///C:/Users/Rolf%20en%20Ritza/Dropbox/Drieluik/Lay%20out%20kerkblad/mwvanhal@xs4all.nl
file:///C:/Users/Rolf%20en%20Ritza/Dropbox/Drieluik/Lay%20out%20kerkblad/kopijkerkendrieluik@hotmail.com
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Super gelukkig, zalig! 

 

‘Gelukkig wie nederig van hart zijn, 
want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 

Gelukkig de treurenden, 
want zij zullen getroost worden. 

Gelukkig de zachtmoedigen, 
want zij zullen de aarde bezitten. 

Gelukkig wie hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, 
want zij zullen verzadigd worden. 

Gelukkig de barmhartigen, 
want zij zullen barmhartigheid ondervinden. 

Gelukkig wie zuiver van hart zijn, 
want zij zullen God zien. 

Gelukkig de vredestichters, 
want zij zullen kinderen van God genoemd worden. 

Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, 
want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 

(Mattheus 5: 3-10) 
 

Wie wil er nu niet gelukkig zijn? Het schijnt zelfs een volksziekte te zijn: dat we zo graag gelukkig 
willen zijn dat we er ongelukkig van worden. Dat zeggen in elk geval sommige psychologen en 
psychiaters. Omdat je het leven overvraagt. ‘Wie het onderste uit de kan wil, krijgt het deksel op de 
neus’. Of omdat je geen moeite wilt doen of pijn wilt lijden om het goede te bereiken? 
 

Wie zijn er volgens Jezus gelukkig/zalig? Nederigen van hart, treurenden, zachtmoedigen, mensen 
met honger en dorst naar de gerechtigheid, barmhartigen, mensen die zuiver van hart zijn, vrede-
stichters, wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden. 
Wat maakt hen gelukkig/zalig? De beloning, zo zegt Jezus erbij. Maar wat is er nu gelukkig aan pijn, 
moeite en verdriet? En hoe kun je gelukkig zijn als je de beloofde beloning nog niet hebt 
ontvangen? 
 

Ken je iemand die gelukkig is ondanks pijn, moeite en verdriet? Dan lijkt zij/hij misschien wel veel 
op Jezus. Want lees de zaligsprekingen hierboven nog maar eens: ze gaan allemaal over Jezus. Hij 
is immers DE Zalige. En Hij was niet hoogmoedig, maar juist de meest nederige van hart. Wie 
treurde er meer dan Jezus over het kwaad? Wie had meer honger en dorst naar recht? Hij gaf er 
Zijn leven zelfs voor! Wie was er zuiverder van hart? Wie was barmhartiger, meer vredestichter, 
vervolgd?  
 

En als je het eens omdraait: hoe gelukkig ben je als je hoogmoedig bent, geen moeite hebt met 
onrecht, onbarmhartig, onzuiver van hart, ruziezoeker en als je er altijd met kwaad wegkomt? 
 

Is gelukkig zijn misschien toch nog wat anders dan het alleen maar fijn hebben? 
 

 
ds. Johan Prosman (GK) 
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HET KERSPEL: 
Maandsluiting: Vrijdag 24 februari 19.00 
 o.l.v. Dhr. G. Elzen 
 organist: Mevr. A. Westenbrink 
 

 

AGENDA 
 

GK 12 maart Zangdienst   
 7 april  Goede vrijdag – The Passion Nijeveen   
     

 

DE REDACTIE FELICITEERT GEMEENTELEDEN VAN 80 JAAR EN OUDER 
 

13-02 Mevr. L.H. Bouwman-Fransen, Ds. van Halsemastraat 12 23 95 jaar 
18-02 Dhr. G. Kroes, Klosseweg 8 81 jaar 
18-02 Dhr. G. Roo, Scheerweide 28 80 jaar 
19-02 Mevr. A. Vink-Timmerman, Wilhelminastraat 2 81 jaar 
20-02 Mevr. Z. Hoorn-Scheper, Veneweg 40 84 jaar 
22-02 Mevr. L. Mol-Nijland, Rembrandtstraat 11 86 jaar 
23-02 Dhr. H. Oosterhuis, Merelstraat 23 80 jaar 
25-02 Dhr. J. Binnema, Merelstraat 4a 81 jaar 
25-02 Mevr. A. van der Linde-Mulder, Binnenveen 10 81 jaar 
27-02 Dhr. A. Brug, Heerengracht 21 C 1 95 jaar 
03-03 Mevr. N. van 't Hoog-van Schie, Rembrandtstraat 1 87 jaar 
05-03 Mevr. J. Bos-Silfhout, de Wilgen 18 84 jaar 
07-03 Mevr. G. Koster-Smink, Scheerweide 4 86 jaar 
08-03 Mevr. B. Smit-Elfring, Ds. van Halsemastraat 12 22 82 jaar 
10-03 Dhr. H. Altena, Kolderveen 78 84 jaar 
   
26-01 Dhr. en mevr. Hoekman-Kroes, NBB 28 50 Jaar getrouwd 
01-02 Dhr. en mevr. Hopman-Luten, Kolderveen 13 60 Jaar getrouwd 
05-02 Dhr. en mevr. De Boer-Kroondijk, Griftestuk 6 25 jaar getrouwd 
18-02 Dhr. en mevr. Bos-Silfhout, De Wilgen 18 40 jaar getrouwd 
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DANK 
 

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken 
voor de hoeveelheid bloemen, kaartjes, 
appjes, telefoontjes en cadeaus, die we 
mochten ontvangen met ons 50-jarig 
jubileum.  
50 dagen achteréén 1 cadeau uitpakken. Een 
50 dagen pakket! Elke dag weer een 
verrassing! Gekregen van de kinderen, 
kleinkinderen en achterkleinkind. 
Nogmaals heel hartelijk dank.  
Dit geeft ons een warm gevoel. 
 

Hartelijke groeten, 
Cornelis en Hillie Hoekman 
 

E-MEETING 
 

E-meeting 19 februari: MASKER 
  

Ken je mij? Wie ken je dan? 
Weet jij mij beter dan ik? 
Ken je mij? Wie ben ik dan? 
Weet jij mij beter dan ik? 
  

Ken je dit prachtige lied van Trijntje  
Oosterhuis? Het is geschreven door haar 
vader Huub Oosterhuis van wie we vaak 
liederen zingen in de kerk. Hoe goed kennen 
we elkaar eigenlijk? Laten we zien wie we 
daadwerkelijk zijn? Of dragen we een masker 
en doen we ons anders voor dan we zijn? De 
enige die ons echt door en door kent is God. 
Daar willen we bij stil staan tijdens de  
E-meeting van 19 februari. Arjan Kroes zal de 
liederen muzikaal begeleiden op het orgel. 
  

Het thema MASKER is niet zomaar gekozen. 
Het is namelijk het weekend van carnaval, 
dus we gaan er samen een feestje van 
maken! En daarom mogen de kinderen 
verkleed naar de kerk komen en gaan ze 
samen leuke maskers maken. Voor de jongste 
kinderen is er oppasdienst. Voor en na de 

ontmoeting is er tijd voor koffie, thee of 
ranja. We zien jullie graag in de kerk! 

 

THE PASSION NIJEVEEN 
 

 
 
𝗩𝗲𝗿𝗵𝗮𝗮𝗹 | 𝗭𝗮𝗻𝗴 | 𝗣𝗿𝗼𝗰𝗲혀혀𝗶𝗲 
 

Op Goede Vrijdag 7 april 2023 wordt The 
Passion Nijeveen uitgevoerd. Het eeuwen-
oude lijdensverhaal van Jezus wordt in een 
hedendaags jasje gestoken. Een bijzondere 
belevenis die zich afspeelt op een aantal 
locaties in Nijeveen en wordt uitgevoerd 
door verschillende Nijeveners, zanggroepen, 
koren en muziekverenigingen. Inmiddels zijn 
de repetities begonnen en wordt er door 
velen keihard gewerkt om dit prachtige 
evenement tot een succes te maken. 
Misschien heb je de filmploeg ook al in het 
dorp gesignaleerd? Het wordt een verras-
send, inspirerend en indrukwekkend geheel 
dat je zeker niet wilt missen. Houd de datum 
alvast vrij. Je ben van harte welkom! 
 

• Goede Vrijdag 7 april 2023 
• Aanvang: 19.30 uur 
• Locatie: buiten [Dorpsstraat 7] 
• Entree: gratis 
• Bijzonderheden: beperkt aantal 

zitplaatsen 
 

Meer informatie volgt in het volgende kerk-
blad. The Passion Nijeveen heeft ook een 
eigen Facebook pagina en Insta-account. Hier 
zie je regelmatig foto’s van de repetities 
voorbij komen. Leuk om te volgen!  
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Financieel bijdragen 
Draag je deze lokale productie een warm hart 
toe, dan kun je dit financieel ondersteunen 
door een bijdrage te storten op:  
NL51 RABO 0371835445 ten name van SOW-
kerken Nijeveen onder vermelding van 
‘Bijdrage Passion’. Hartelijk dank! 
 

GESPREKSGROEP 'KOFFIE MET ...' 
 

De gespreksgroep ‘koffie 
met...’ komt op  
21 februari 10 uur weer 
bij elkaar o.l.v.  
ds. Johan Prosman.  
Nu niet meer in de 
Gereformeerde Kerk, 
maar bij mevrouw Nel van ‘t Hoog, 
Rembrandstraat 1. Zo bezuinigen we gezellig 
op de stookkosten voor de kerk. 
 

GEMEENTE GROEI GROEP (GGG) 
 

Leef je geloof! 
Op 9 februari komen we weer bij elkaar. Het 
is ons goed bevallen om, vanwege de  
stookkosten, niet in de kerk samen te komen, 
maar bij mevrouw Maat, Burgermeester Van 
Veenlaan 5C. Dat zal voorlopig ons adres 
blijven. Er is een lift aanwezig. Iedereen kan 
dus meedoen. We gaan deze keer aan de 
praat over Jakobus 1: 1-8. Over golven en van 
geloof en twijfel. Wijze woorden geeft Jezus’ 
broer ons te overwegen. 
Wilt u meedoen of informatie, dan kunt u 
terecht bij een van de groepsleden of bij 
Lourens Schipper (06-51031603) of  
ds. Johan Prosman (06-12711603). 
 

JONGERENGROEP NIJEVEEN 
 

Het loopt (bijna) als een trein! Regelmatig, 
eens per twee weken ongeveer, komen we 
bij elkaar (dan is het niet zo heel erg als je 
eens mist). We hebben fijne, gezellige en 
goede gesprekken. Wil je weten waar (steeds 
bij iemand thuis) en wanneer we bij elkaar 
komen? Wil je ook meedoen? Kijk dan in je 
app of op Facebook, of bel of app  

Ruth Oosterhuis (06-21484681), Thomas 
Kolsters (06-43754371) of ds. Johan Prosman 
(06-12711603). We starten steeds om 18 uur 
met samen eten. Op 8 februari is de eerste 
keer die je mist (tenzij je verder kijkt dan 
Drieluik). Als je je niet aanmeldt ben je 
natuurlijk ook welkom. Maar dan is de 
verrassing natuurlijk of je weet bij wie we 
thuis zitten en of de gastvrouw/-heer genoeg 
eten heeft (of natuurlijk: hoe goed we 
kunnen delen ;) ) 
 

NIEUWS VAN HET KERSPEL 
 

Wist u dat : 
- er elke laatste vrijdag van de maand de 

maandsluiting wordt gehouden voor de 
bewoners en mensen van buitenaf? 

- dat u ook van harte welkom bent? 
- ons groepje wat klein wordt en het dan 

fijn is om wat meer belangstelling en 
contact met elkaar te hebben? 

- we collecteren voor de Wilde Ganzen? 
- Dat in 2022 de collecte € 220,20 heeft 

opgebracht? 
- De volgende maandsluiting op vrijdag  

24 februari is? 
- U bij deze van harte bent uitgenodigd? 
 

Komt u ook? 
 

HERBERGCOMMISSIE 
 

Hallo dertigers! 
 

Tijdens de vergadering van de Herberg- 
commissie zijn wij op het idee gekomen om 
een avond te organiseren voor dertigers. 
Gewoon laagdrempelig contact leggen door 
middel van een hapje en een drankje. De 
datum en locatie kunnen in overleg worden 
vastgesteld. Ben je dertiger en lijkt je dat 
leuk? Stuur dan vooral even een berichtje! 
 

Groeten namens de Herbergcommissie, 
Roelien Lalkens (06-23666742) 
 
 
 
 

 

tel:06-23666742
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AANBIEDING 
 

De Nijeveense bijbel 
 

We hebben voor de boekenmarkt van  
Stichting Barbara een schitterende 
Nijeveense Bijbel te koop. Voor wie het niet 
weet: de Nijeveense Bijbel is de prachtige 
vertaling van de hele bijbel door Pieter 
Ousoren. De oorspronkelijke versie is de 
‘Naardense Bijbel’. Maar er is een unieke 
serie gemaakt met daarin foto’s van de drie 
kerken van Nijeveen – Kolderveen. Daar zit 
een verhaal achter. De uitgever van deze 
bijbel is Jan de Vlieger, voormalig predikant in 
Nijeveen. Tijdens het vertalen werd de bijbel 
in de Hervormde Kerk van Nijeveen 
uitgeprobeerd of de vertaling goed te 
gebruiken is. En dat blijkt zo te zijn. De 
vertaling van Oussoren is wat ‘koppig’, soms 
wat ongewone woorden, maar daardoor lees 
je verhalen als nieuw. In Hervormd Nijeveen 
gebruik ik meestal deze vertaling omdat deze 
naar mijn inzicht het meest letterlijk bij de 
Hebreeuwse en Griekse grondtekst staat. 
 

De Nijeveense versie is een eenmalige 
uitgave en dit is dus een collectors-item. 
Vraagprijs is de originele prijs van € 60.00. U 
mag ook een ander goed bod doen. De 
opbrengst komt geheel ten goede van 
Stichting Barbara. 
 

Interesse? Contact met ds. René Kok 
 

GEZAMENLIJK ZENDINGSPROJECT 
 

Als gezamenlijke projectgroep van de drie 
kerken hebben we al vele jaren diverse 
zendingsprojecten mogen ondersteunen. Het 
voelt goed om dit zo met de drie kerken 
samen op te pakken. 
Soms waren er projecten (door de jaren 
heen) die we 1 jaar financieel ondersteunden 
en soms kwam het zo uit dat we dit 2 jaren 
achter elkaar deden. Iedere keer met veel 
passie. 
Zoals u al meerdere keren in het kerkblad 
heeft kunnen lezen, steunen we nu voor het 
2e jaar het project waarbij René Kolsters 

nauw bij betrokken is , nl.“The Carpenter’s 
Son”. 
Ze houden zich onder andere bezig met het 
opleiden van gebaren tolken en het 
organiseren van zomerkampen voor doven. 
Door middel van sport, spel en educatie 
kunnen de aanwezigen hun christelijk geloof 
versterken. Ze ontdekken dat de bijbel hen 
kan ondersteunen in hun leven. 
 

Nu zal voor ons (rond de zomer) met de 
tentdienst dit project stoppen en zijn we  
op zoek naar een ander project dat we  
1 of 2 jaren kunnen ondersteunen met 
financiële middelen. 
Wat zou het fijn zijn als u mee wilt denken 
voor een volgend zendingsproject. Misschien 
bent u zelf wel nauw betrokken bij een 
project of kent u iemand die zich inzet voor 
een stichting die zich ook bezig houdt met 
het verspreiden van het evangelie. 
 

De ervaring leert dat wanneer men het 
dichtbij houdt, het voor de (kerk) mensen 
meer gaat leven. Men wordt enthousiaster 
en is ook bereid om zich dan in te zetten voor 
zo’n project. Zoals we in het verleden wel 
gedaan hebben met het project van Henk v.d. 
Kolk waarbij we veel gevulde rugzakken 
mochten ontvangen die meegenomen 
werden naar Roemenië of het project waarbij 
Hans Westenbrink betrokken is die cakes 
verkocht. 
 

Dus nogmaals onze vraag!  
Kent u iemand of bent u zelf actief bij een 
project meldt het bij ons ,wie weet kunnen 
we dan als kerken wat voor u betekenen. 
 
U kunt het doorgeven op verschillende 
manieren. 
Telefonisch ben ik te bereiken op het 
nummer: 06-31150903. Via mail: 
Jeanetteklok@gmail.com en anders kan u 
ook altijd langskomen om het door te geven. 
De deur staat altijd open en de koffie/thee 
staat klaar. Lijsterstraat 10a Nijeveen. 
 
Namens ons allen van de gezamenlijke 
projectgroep, Jannette Klok 

mailto:Jeanetteklok@gmail.com
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PAASGROETENACTIE 
 

De gezamenlijke diaconie wil graag op 5 en 
19 februari in alle drie kerken meedoen met 
de paasgroetenactie. 
We gaan paaskaarten schrijven met de 
gemeente voor gedetineerden in Nederland. 
Dit gebeurt in de dienst, zodat de diaconie de 
kaarten gezamenlijk kan opsturen. 
 

Hartelijke groet,  
Annemarije 
 

PAASKAARS 
 

De bestellijst voor de nieuwe paaskaarsen 
hangt weer op het memobord in de hal van 
de GK. 
Op de boekenplank in de sluis ligt een nieuwe 
catalogus (ter inzage) met nog meer kaarsen, 
bv gedenkkaarsen of huwelijks kaarsen. Deze 
kaarsen kunt u ook op de bestellijst invullen. 
Voor 6 maart besteld = voor Pasen in huis. 
 
Inlichtingen bij Willy Boer, tel. 491645 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADVERTENTIEWERKGROEP PRIJSVRAAG 
 

Wij vinden het erg fijn dat er weer  
16 ondernemers een advertentie willen 
plaatsen in Drieluik. In 11 van de 16 
advertenties is niets  gewijzigd. Dit betekent 
dat 5 advertenties een andere layout hebben 
gekregen. Weet u welke advertenties 
gewijzigd zijn? Laat het de redactie   
voor 28 februari weten. Misschien wint u wel 
de leuke prijs die onder de juiste inzendingen 
wordt verloot. Kleine tip, vergelijk het laatste 
nummer van Drieluik van 2022 met dit 
nummer.  
 
Namens de advertentiewerkgroep 
Alida Prins-Brand, Harm Jan Brouwer, 
Tinus Kikkert 
 

ZANGDIENST 
 

Zangdienst Nijeveen 12 maart 
mmv NEW WAY uit Hoogeveen 
 

Zeker een dienst om te bezoeken, want de 
sfeervolle blije liederen en teksten zullen je 
raken. Het interkerkelijk koor bestaat uit ruim 
30 leden uit de regio Hoogeveen en ook twee 
uit Nijeveen. Ze hebben de slogan: Geloven, 
Getuigen, Groeien..... 
 
Het koor kent een rijke geschiedenis en 
talloze optredens in deze regio, maar ook 
verzorgen zij zelf complete thema- 
kerkdiensten. Het koor staat weer onder 
leiding van Eddy van Braam. De muzikale 
begeleiding is van Martijn, Thomas en 
Joanne. Het belooft dus een mooie dienst te 
worden. Aanvang 19 uur. Kom luisteren en 
meezingen in de Gereformeerde kerk van 
Nijeveen aan de Dorpsstraat. U bent hartelijk 
welkom bij deze bijzondere zangdienst. 
Bij de uitgang zal er een schaalcollecte 
worden gehouden. 
 
De zangdienst commissie 
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GEZAMENLIJKE DIACONIE 
 

Vergadering 23-01-2023 
Aanwezig: Jochem Slijkhuis (HKN),  
Nico Hoekman (GKN), Robert Oort (GKN), 
Mathilde Wever (GKN), Jennet van Dijk 
(GKN), Elly Timmerman (GKN), Betsy 
Wamsteker (GKN), Jannie Hoorn (HGKD), 
Annemarije Gerrits (HGKD) 
 

Opening Jannie opent de vergadering met 
een stukje uit woorden van geloof, hoop en 
liefde. 
 

Vaststellen agenda De volgende punten 
worden toegevoegd aan de agenda: 
‘Stip op de horizon’ en ‘Gezamenlijk HA 
viering Witte Donderdag’, ‘Actie warme kant 
Nijeveen’ 
 

Ingekomen stukken / actie warme kant 
Nijeveen Aanstaand kerkblad komt er nog 
een oproep voor mensen om zich te melden 
als ze de energierekening niet meer kunnen 
betalen. In het daarop volgende kerkblad 
komt een stukje om de gevers van de actie te 
bedanken en een update te geven van het 
project. 
 

Overzicht inkomsten/uitgaven van elke kerk 
Dit punt is besproken en komt volgende keer 
weer op de agenda. Als dan elke kerk een 
overzicht heeft, kunnen wij dat van elkaar 
bekijken om zo inzicht te krijgen in de andere 
diaconieën. 
 

Digitaal collecteren 
Digitaal collecteren moet goed uitgezocht 
worden en kerkenraad breed getrokken 
worden. Diaconie en kerkrentmeesters van 
alle drie kerken moeten hier gezamenlijk 
optrekken. Idee is om van elke kerk een 
diaken en kerkrentmeester te leveren. In een 
klein groepje dit verder uitwerken. 
 

Stip op de horizon 
Wij doen al veel samen en wat wij samen 
doen blijven we doordoen. 
We bespreken o.a.: 
De paaskaarten voor gedetineerden willen 
wij dit jaar ook gezamenlijk doen. 

Afgesproken is om de kaarten 5 febr. en 19 
febr. In beiden diensten te laten schrijven.  
 

Gezamenlijk HA viering in HKN 
Op 6 april 2023, Witte donderdag, is er om 
19.30 uur een gezamenlijke HA viering in 
HKN. 
Er zijn afgevaardigden van de andere twee 
kerken beschikbaar. 
 

Vergaderfrequentie  
Wij besluiten om 1x in het kwartaal een 
gezamenlijke diaconie vergadering te 
houden. Elke jaar is er 1 kerk die organiseert, 
in 2023 is HGKD aan de beurt. Volgende 
vergadering is 17 april in de kerk van 
Kolderveen. 
 

We sluiten af met het gezamenlijk bidden 
van het “Onze Vader”. 
 

NIJEVEEN GEEFT WARMTE! 
 

Nijeveen geeft warmte! Deze winter zullen er 
naar verwachting bijna 1 miljoen mensen in 
zwaar weer terechtkomen ondanks de tege-
moetkoming van de overheid. Hun bestaans-
zekerheid staat enorm onder druk door de 
stijgende kosten voor dagelijkse bood-
schappen 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 samen-
leving wel een verantwoordelijkheid voelen 
om voor elkaar te zorgen.  
 
Uw / jouw bijdrage kan gestort worden op de 
rekening van SOW kerken Nijeveen / 
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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  
Emeritus Predikant Jan Stap 06-45751180 
De gezamenlijke diaconie 
 

CLASSICALE VERGADERING 
 

De classis dichterbij: Diaconaat en nieuwe 
ambtsdragers in Hoogeveen 
21 februari 2023, Vredehorstkerk Hoogeveen 
U bent van harte uitgenodigd voor de 
classicale vergadering van 21 februari 2023 
in de Vredehorstkerk in Hoogeveen, ook als 
u geen ambtsdrager bent. Kunt u niet 
aanwezig zijn? De vergadering is ook digitaal 
te volgen via deze link: bit.ly/cvfeb23. 
 

Dichterbij 
Onder het motto ‘De classis dichterbij’ vinden 
de vergaderingen van de Classis Groningen-
Drenthe dit jaar plaats in vier verschillende 
regio’s in de twee provincies. Bij de voorbe-
reidingen worden twee ringen betrokken 
zodat we onderwerpen kunnen uitlichten die 
leven in de regio. De eerstvolgende verga-
dering is voorbereid in samenwerking met de 
ringen Emmen en Hoogeveen. De avond 
begint met een avondgebed, geleid door ds. 
Jan Hermes (PG Schoonebeek). 
 

Geroepen… Wat nu?! 
Tijdens de vergadering vertelt ds. Marianne 
Paas (PKN Pesse) over de cursus voor ambts-
dragers die zij in het najaar van 2022 heeft 

verzorgd. Speciaal voor nieuwe ambts-
dragers: wat wordt er van je verwacht? Hoe 
ben je een goede ambtsdrager? 
 

Diaconaal Platform Hoogeveen 
De heren Wiebe te Velde en Gijs Pullen 
vertellen over het Diaconaal Platform 
Hoogeveen (DPH). DHP werkt in de gemeente 
Hoogeveen en de omliggende dorpen om er 
te zijn voor kwetsbare inwoners die hulp 
nodig hebben. DHP is ontstaan vanuit de 
kerken en werkt zoveel mogelijk samen met 
instellingen die ook kwetsbare mensen willen 
helpen. Zie 
www.diaconaalplatformhoogeveen.nl. 
 

Doe mee 
De vergadering biedt ook ruimte om thema’s 
die bij uw gemeente spelen te bespreken. 
Heeft u een onderwerp? Mailt u dat dan naar 
scriba Leny de Zeeuw: 
scriba@classisgroningendrenthe.nl. De 
vergadering is uiterlijk om 22:00 uur 
afgelopen. Lees meer over het programma 
van 21 februari op 
www.classisgroningendrenthe.nl. 
 

Datum: 21 februari 2023 
Tijd: 19:00 uur (inloop), 19:30 uur 
(avondgebed) 
Locatie: Zuidwoldigerweg 32, 7908 AD 
Hoogeveen 
Stream: bit.ly/cvfeb23 
 

OCHTENDCURSUS 
 

Thema lezing: Leviticus als theologie van 
daden. 
 

Leviticus behoort waarschijnlijk tot de minst 
bekende en minst gelezen Bijbelboeken. 
Vooral door de vele offer- en reinheids-
voorschriften laten hedendaagse gelovigen 
zich niet meer zo gemakkelijk aanspreken. 
Het uitvoeren van een tempelritueel met 
bloedige offers is in veler ogen een 
achterhaalde vorm van godsdienst. Maar 
doen we met een dergelijke beschouwing wel 
recht aan dit Bijbelboek dat het hart van de 
Tora vormt? 

http://www.diaconaalplatformhoogeveen.nl/
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Veel opvattingen over het boek Leviticus zijn 
helaas gebaseerd op misverstanden en 
onjuiste interpretaties van de tekst. Deze 
lezing laat zien dat de offerdienst theologie 
is, echter geen theologie van woorden, maar 
een theologie van daden. TVG Assen nodigt u 
uit voor deze morgen: Omdat het zo   
b o e i e n d  is.  
TVG is een driejarige cursus theologie van 
opzet, landelijk georganiseerd. Oecumenisch 
van aard, open naar andersdenkenden. Elke 
dinsdagmorgen van sept. t/m mei, behalve in 
de schoolvakanties. Interessante vakken met 
enthousiaste docenten: verrassend - verfris-
send - verrijkend - veelkleurig! 

Gastspreker:  Dr.Peter van ’t Riet uit Zwolle, 
auteur literatuur jodendom en o.a. docent 
Vrij Leerhuis voor Talmoed en Tora synagoge 
Zwolle 
Datum: Dinsdagmorgen 7 maart 2023 
Gebouw: Wijkcentrum ‘t Markehuus, 
Scharmbarg 35, 9407 EA Assen 
Aanvang:  10.00 u., met inloop vanaf 09.30 u. 
Kosten: Entree gratis, koffie/thee voor eigen 
rekening 
Meer info:  via onze website onder 
www.tvgassen.nl  
U krijgt hier geen spijt van. Echt meer dan de 
moeite waard! Welkom. 
 
  

http://www.tvgassen.nl/
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Met muziek het jaar door  
 
Hoewel lang niet alles wat ik in Drieluik lees 
me vrolijk stemt – soms zelfs echt verdrietig, 
b.v. als het dat hele trage samengaan van 
onze drie kerken betreft – heb ik niettemin 
wel met plezier gelezen wat Han en Petra 
met de Jukebox hebben en welke rol muziek 
in hun (gezins-)leven speelt. Muziek is een 
prachtig middel om je gevoelens te vertolken 
of het onzegbare toch te uiten! Het helpt ook 
om tot onderling gesprek te komen! 
 
Het brengt me er toe om met u te delen wat 
Anneke en ik momenteel met veel genoegen 
doen. Wij zitten tegenwoordig namelijk vaak 
gewapend met IPad en dagboek aan tafel. 
Omdat we het belangrijk vinden dat we 
dagelijks een moment van bezinning hebben 
– bij ons meestal aan het einde van een van 
de maaltijden, maar het kan natuurlijk best 
op andere tijdstippen – zijn we altijd op zoek 
naar goede middelen om dat te bevorderen. 
En zo kwamen we in aanraking met het boek: 
‘Stamelend Halleluja, met muziek het 
kerkelijk jaar door’ geschreven door Albert 
Ferwerda. Het trok mijn aandacht omdat 
Albert mijn jaargenoot was aan de 
Theologische Universiteit in Kampen. Dat 
maakte me nieuwsgierig. En omdat Anneke 
graag zingt en vele, vele liedjes uit haar hoofd 
kent, vanuit het grijze verleden tot op de dag 
van vandaag, vond ik dat we dat boek maar 
eens moesten aanschaffen.  
 
 
 
 
 
 

 
 
Nou, we hebben er geen spijt van! Het is een 
dagboek voor onderdelen van het kerkelijk 
jaar. Dus niet voor alle dagen, maar voor 
kersttijd, paastijd, joodse feesten, etc. etc. De 
schrijver heeft allemaal liederen gekozen uit 
verschillende muziekstijlen vanaf de jaren 
zestig in de vorige eeuw - zoals country, 
praise, gospel, levenslied, chanson, rap, 
reggae - en mediteert daarover mede aan de 
hand van een Bijbeltekst. Wij zoeken dan 
eerst het lied op de IPad op en beluisteren 
dat; soms zingen we het mee als het ons 
bekend is van vroeger. En dan lezen we het 
boek er bij. Het maakt het al met al heerlijk 
lichtvoetig, maar tegelijk informatief. Soms is 
het een ah-ha (!) belevenis omdat het iets 
bekends in ons wakker maakt, soms een oh-
he (?) omdat we dat echt niet wisten…    
Weet u, het is waar wat Han aangaf in het 
interview: geloof is bepalend voor de manier 
waarop je in het leven staat. Maar mijn 
toevoeging is: daarom is het ook goed om je 
geloof steeds te voeden; en het geeft niet op 
welke manier. Ook muziek kan een prachtig 
middel zijn! Daarom: met muziek het jaar 
door… 
 
Peter van Heiningen 
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Vrijwilligerswerk 

voor de kerk 

 

Ton Boerkamp: Nadenken over de toekomst 
van onze kerken 
 

Ton is niet iemand die met de neus vooraan 
staat tijdens zijn werk 
voor de kerk. „Ik kan 
prima luisteren en de 
zaken samenvatten. Dat 
is mijn taak als 
voorzitter. En natuurlijk 
er voor zorgen dat de 
stemming goed is 
tijdens de 
vergaderingen.” Het 
tekent deze 55-jarige 
Nijevener. 
Ton heeft meerdere 
functies bekleed in de hervormde kerk van 
Kolderveen. Zo gaf hij in de jaren dat zijn 
kinderen kleiner waren samen met anderen 
leiding aan de jeugdclub. Hij is al vele jaren 
penningmeester van de bazar en rommelmarkt 
die jaarlijks elke laatste zaterdag van septem-
ber in Kolderveen wordt gehouden. Daarnaast 
is hij kerkrentmeester en penningmeester van 
de kerkenraad en tot eind januari was hij 
daarbij ook tijdelijk voorzitter van de kerken-
raad. „De combinatie van die twee laatste 
functies vroeg best veel tijd’’, erkent hij. „Ik 
ben dan ook blij dat we een prima opvolger 
hebben in Pieter Rhemrev die de voorzitters-
hamer van me heeft overgenomen.” 
Een klein jaar geleden is hij, na enkele jaren als 
notabel, benoemd tot kerkrentmeester en 
penningmeester van de Hervormde Kerk. Een 
functie die goed bij hem past, vindt hij zelf. 
Waarom hij het belangrijk vindt om 
vrijwilligerswerk te doen voor de kerk? „Ik wil 
dat de kerk op Kolderveen behouden blijft. 
Sterker nog, dat we hem in betere staat 
kunnen doorgeven aan de volgende generatie 
dan wij hem van de vorige generatie gekregen 
hebben. Daar werk ik graag aan mee.” 
 

Optelsom 
De samenwerking tussen de drie kerken in 
Nijeveen en Kolderveen juicht hij toe, mede 

omdat hij zich heel goed realiseert dat de 
noodzaak er is. De kerken vergrijzen, met alle 
gevolgen van dien. „Er komen minder mensen 
in de kerk, het wordt steeds lastiger om vrijwil-
ligers te vinden, de kerkelijke bijdrage van de 
leden neemt af. Misschien moeten we op ter-
mijn wel dingen uitbesteden omdat we er geen 
vrijwilligers meer voor hebben. Maar ja, ook 

dat kost weer geld. Daar maak ik 
me wel zorgen over. Want ja, 
heel plat gesteld: een dominee 
kost geld en ook de verwarming 
aanzetten kost zeker in deze 
tijden veel geld.” Ton bekijkt de 
zaken graag nuchter. „Het is een 
optelsom van kosten.” 
Hij ziet echter ook dat het niet 
makkelijk is om als drie kerken 
bij elkaar te komen. „Er zijn 
verschillen tussen de drie kerken, 
waarbij zaken soms gevoelig 

kunnen liggen. Aan de andere kant is het aantal 
overeenkomsten gelukkig veel groter. Het is 
een uitdaging om naar elkaar toe te groeien en 
uiteindelijk als één verder te gaan.” 
Er zijn al best wat stappen gezet, vindt hij. Een 
belangrijke stap is in zijn ogen al lang geleden 
gezet, namelijk het samenvoegen van het 
jeugdwerk. „De jongeren weten niet beter dan 
dat ze gezamenlijk naar club gaan. Dat is heel 
mooi. De jeugd is eigenlijk ons grote voor-
beeld.” En het feit dat Hervormd Kolderveen en 
Gereformeerd Nijeveen samen een predikant 
hebben beroepen is in zijn ogen ook een heel 
grote stap richting verdere samenwerking.  
 

Geloofsbeleving 
Boerkamp is een praktische en nuchtere man, 
een economisch denker. Over zaken als het 
beheer en behoud van het kerkgebouw kan hij 
prima praten, maar als het over zijn geloofsbe-
leving gaat, wordt het lastiger. Hij vindt het 
moeilijk om te omschrijven wat zijn geloof in 
God voor hem betekent. Het is er zeker, maar 
om dat gevoel in woorden te vatten is lastig. 
Hij voelt zich helemaal thuis in de kerk aan de 
Thijs van Urk-laan. „Het is de plek, het gebouw, 
de mensen die er heen gaan, de contacten. 
Sommigen komen voor het prachtige kerkge-
bouw of voor de begraafplaats omdat er fami-
lieleden begraven liggen of voor de kerkdienst 
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"Het is de plek, het gebouw, de mensen die er  

heen gaan, de contacten." 

op de zondag. En we hebben allemaal hetzelfde 
doel: Het geheel onderhouden en behouden.” 
Hoe het straks verder moet met de drie 
gebouwen als de drie kerken als één verder 
gaan, weten we nog niet. „We hebben hier 
immers twee prachtige monumentale ge-
bouwen en één moderne, praktische kerk.” Tot 

het zover is, is het belangrijk om alle gebouwen 
in goede staat te houden. En dat betekent 
volgens hem onder meer het vervangen van 
het huidige jeugdgebouw op Kolderveen door 
een nieuw gebouw naast de kerk. „Dat hebben 
we nodig voor de toekomst.”  
 

Veehouderij 
Ton werkt als accountmanager bij Verbeek 
Broederij. Daarvoor heeft hij jaren gewerkt als 
accountmanager in de varkensfokkerij en bij 
een mengvoerbedrijf. Een aantal jaren had hij 
ook Engeland en 
Ierland als 
werkgebied, 
waardoor hij veel 
op en neer reisde 
tussen deze landen/ Daarnaast is hij taxateur 
voor dierziektes, in opdracht van de Rijksdienst 
voor Ondernemend Nederland (RVO). In deze 
functie moet hij de waarde van een veestapel 
bepalen in geval van schades of ruimingen bij 
ziektes als vogelgriep en MKZ. Een baan die 
veel emoties met zich mee brengt, weet hij 
inmiddels. „Veehouders die heel boos of 
verdrietig reageren, maar ook mensen die erin 
berusten.” 

Altijd werkte hij in de landbouw, altijd met 
dieren. Die liefde voor vee is ook thuis terug te 
vinden. In de schuur achter op het erf staan 
drie Verbeterd Roodbonte koeien te 
herkauwen in de potstal. Ton houdt deze 
koeien als hobby, jaarlijks worden er een paar 
kalveren geboren. Daardoor kan het zijn dat er 
de ene keer drie, de andere keer wat meer 
dieren staan. Het liefst zou hij zijn veestapel  
wat verder uitbreiden, maar de grootte van de 
schuur is een beperkende factor. „Anders had 
ik zeker wel wat meer koeien gehad.” Voor het 
huis ligt een weide waar de dieren van maart 
tot oktober grazen. „Vanuit de woonkamer heb 
ik dan een prachtig uitzicht op mijn 
roodbonten. Daar kan ik echt van genieten.” 
Ton is geboren in Apeldoorn. Sinds zijn 
achttiende woont hij in Nijeveen, eerst op De 
Kolk, op de grens met Wanneperveen. Daar 
ontmoette hij Jennita, die is opgegroeid in 
Wanneperveen. Na hun huwelijk kochten ze 
hun eerste woning aan de Leeuwerikstraat en 
ging Ton met Jennita mee naar de Hervormde 
kerk van Kolderveen. Sinds vijf jaar woont de 
familie aan de Schuurmansweg, in een 
boerderij net buiten het dorp. Een heerlijke 
plek, vindt Ton. „We genieten volop van de 
ruimte in en rond ons huis.” 
Muziek speelt een grote rol in huize Boerkamp. 
Jennita zingt graag, en de drie studerende 
zonen (waarvan alleen de jongste nog thuis 
woont) bespelen een instrument: Oudste zoon 
Aron speelt trompet, Ben drumt en Leon speelt 
trombone. Ton valt op dat vlak volledig buiten 
de boot. „Ik ben a-muzikaal”, lacht hij.  
Samen met Jennita mag hij graag wandelen. 

„We zoeken 
bijvoorbeeld graag 
de Klompenpaden 
op, onverharde 

paden door agrarisch landschap. Maar ook een 
dagje in een mooie stad vinden we erg leuk.” 
Daar kunnen ze samen echt van genieten. 
Engeland heeft ook een speciaal plekje in zijn 
hart gehouden. „We komen daar nog steeds 
graag, maar nu niet meer voor werk, maar 
tijdens onze vakantie. Het is een prachtig land, 
met mooie landschappen, leuke mensen en 
gezellige pubs.”   FW
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BIJ DE KERKDIENSTEN 
 

De komende periode hebben de Hervormde 
Kerk Nijeveen en onze kerk weer steeds de 
diensten wisselend in Hervormde Kerk en de 
andere keer in de Gereformeerde Kerk.  
Zondag 12 februari vieren wij gezamenlijk 
het Avondmaal in de Hervormde Kerk  
Nijeveen. Ds. Johan Prosman is onze 
voorganger. Wij vieren deze zondag voor het 
eerst avondmaal in het jaar 2023.  
Zondag 19 februari hebben wij als drie 
kerken een gezamenlijke E-meeting,  
Ds. Marjan van Hal is onze predikant.  
We hopen dat de kerk vol is en wij een fijne 
en opwekkende dienst met elkaar hebben.  
De tweede dienst is in de HGKD in  
Kolderveen en ds. René Kok is daar de 
voorganger. 
Zondag 26 februari is er in de Hervormde 
Kerk Nijeveen met de Geref. Kerk een 
gezamenlijke dienst. Onze voorganger is dan 
ds. René Kok. 
Zondag 5 maart is onze voorganger  
ds. Klaas Dirks v.d. Hout uit Woudrichem. 
Bij de meeste kerkgangers wel bekend. 
Woensdag 8 maart Biddag in de Hervormde 
Kerk te Nijeveen. 
 

Namens de dienstencommissie 
Jenny van Gijssel-Wever 
 

MEELEVEN 
 

Kortstondig en kwetsbaar is het leven 
Als een bloem zorgvuldig geweven 
  

Wat een heerlijk weten dat Hij zelfs als het 
erom spant 
Jouw leven ook vast houdt in Zijn hand. 
  
 
 
 
 

Meeleven 
Klara Faber en Gelien Mennik zijn met 
chemokuren bezig. Klaas Veenstra gaat een 
héél klein beetje vooruit. Er zijn nogal wat 
zieken in onze gemeente, om geen namen te 
vergeten….. 
  

Wij denken aan hen die thuis ziek zijn, aan 
hen die bezig zijn met een traject van chemo-
kuren en behandelingen, Dat trekt soms een 
zware wissel op hen en hun naasten. 
Mag God ons allen omringen en mogen wij 
elkaar nabij zijn. 
  

Ook zijn er enkele gemeenteleden die elders 
vertoeven: 
Mevr. J. Kroes-Mondria, de Lindenhorst, 
Reggersweg 27E, 7943 KC Meppel. (voorheen 
Scheerweide) 
Dhr. G. Pors, de Meentehof 6-8, 8332 AZ 
Steenwijk. 
Dhr. W. Smit, het Irenehuis, k 306, Prinses 
Irenelaan4, 7941 ES Meppel. 
Mevr. J. Kroes-Mondria, Oyershoeve 1 afd. 
Tjalk 3, 8331 XR Steenwijk. (voorheen 
Weidelint) . 
  

Geboren 
Op 24 november is Mason Ronnie Bouwknegt 
geboren, zoontje van Machiel en Isabella, 
Energieweg 15. 
Op 12 januari is Jelle Anne Nico Hoekman 
geboren, zoontje van Jan Herman en Janna, 
Omslag 20b. 
  

Overleden 
Op maandag 30 januari is onze oudste ge-
meentelid mevrouw Fenna J. de Boer-Wilting, 
Binnenveen 29, overleden op 96 jarige 
leeftijd. Fenna verbleef de laatste tijd in de 
Kaailanden in Meppel. 
Afscheidsdienst heeft op zaterdag 4 februari 
plaats gevonden in de Geref. Kerk in 
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Nijeveen. Ds. René Kok heeft de dienst 
geleid. 
Op dinsdag 31 januari is mevrouw  
Elly J.A. van Hilten, Weth. Vosstraat 11 op 85 
jarige leeftijd overleden. Elly woonde sinds 
kort in Zuidlaren. 
Afscheidsdienst heeft op maandag 6 februari 
plaatsgevonden in de Geref. Kerk in Nijeveen. 
Ds. Johan Prosman heeft de dienst geleid. 
  

Met vriendelijke groet, 
Sita Zuidema  

 

VAN DE DOMINEE 
 

Spierpijn is ook een dominees-dingetje 
(soms) begreep ik onlangs. Er was namelijk 
een dominee die zijn tuin aan het verbouwen 
is en dus tegels/stenen kwijt wilde. Ook had 
hij een beetje (3 karretjes) teveel zand 
besteld, dat hij dus ook wel weer kwijt 
wilde… 
En er was nog een (ondergetekende)  
dominee die nog van plan is om zijn tuin te 
verbouwen. Al was het alleen maar om niet 
in aanmerking te komen voor een roast bij de 
volgende oliebollen-conference over twee 
jaar. 
Het een kwam bij het ander. Ofwel de een 
kwam bij de ander. En de ene dominee, die 
dus al spierpijn had, werd door de andere 
dominee verblijd doordat die hem van zijn 
stenen en zand verloste, waardoor de laatste 
daarna ook rug- en spierpijn had. Dat krijg je 
ervan als je niet gewend bent aan een beetje 
fysieke arbeid. 
Dat alles gaf weer te denken. Onder ander 
dit: dat een beetje een serieuze bevrijding/ 
verlossing kennelijk altijd met inspanning en 
moeite gepaard gaat. En ook dat het een 
mens goed doet om je lijf in te zetten waar-
voor God het gemaakt heeft: lichamelijke 
arbeid. Want na die spierpijn kwam het 
tevreden gevoel van iets gepresteerd te 
hebben en je weer een stuk fitter te voelen. 
Moeite voor een goed doel mag kennelijk 
echt moeite en pijn kosten. 
ds. Johan Prosman 
 

WIE IS MIJN PREDIKANT 
 

Als je één predikant hebt, is deze vraag 
wellicht niet relevant. Met drie predikanten 
(ds J. Prosman 0,4 fte, ds R. Kok 0,1 fte en  
ds M. van Hal 0,1 fte) kan deze vraag 
makkelijk naar voren komen. We gaan hierbij 
uit van de verdeling zoals we die kenden voor 
de komst van ds. Prosman. Dat betekent dat 
de kerkleden die “onder” ds. Kok en “onder” 
ds. Van Hal “vielen”, deze predikanten als 
“hun” predikant kunnen blijven beschouwen. 
De lijst van ds. Stap wordt overgenomen door 
ds. Prosman. 
Contactpersoon voor pastorale zaken blijft 
Sita Zuidema. 
Nu moet u niet denken dat dit in beton 
gegoten is. Wisseling is mogelijk. Als u een 
pastoraal contact op prijs stelt kunt u bellen 
of mailen met Sita Zuidema. U kunt dan 
aangeven of u contact met een ouderling wilt 
of met een predikant. Sita maakt een 
verdeling naar verhouding, maar u kunt 
daarbij aangeven met welke predikant u 
graag contact wilt. 
Uiteraard kunt u ook rechtstreeks contact 
zoeken met een predikant. De 
contactgegevens staan in “Drieluik”. 
Klaas Neutel 
 

ZENDINGSCOMMISSIE 
 

Het is al heel wat jaren geleden dat ik aan 
mocht sluiten bij de zendingscommissie. Het 
was toen al een commissie met veel trouwe 
leden. 
In die jaren waren we bezig met  
brainstormen. Hoe zetten we de 
zendingscommissie op de kaart zodat het 
gaat leven bij de mensen in de gemeente. 
Staan we op de jaarlijkse Nijeveense braderie 
of is dit uit financieel oogpunt niet meer 
haalbaar, organiseren we zendingsavonden 
om de projecten uit te lichten die we 
financieel ondersteunen of is dit niet meer 
zinvol omdat de mensen andere prioriteiten 
hebben door de week. 
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Wat voor projecten gaan we dit jaar 
financieel ondersteunen en……… doen we 
ook wat met de 40 dagen tijd. 
In al die jaren en ook daarvoor hebben we 
geprobeerd er zoveel mogelijk uit te halen. 
Maar zoals we veel zien dat mensen het druk 
hebben en er mee willen stoppen, ging dit nu 
ook gelden voor de zendingscommissie. 
Alleen was het nu vooral de leeftijd dat de 
mensen zeiden. Het is goed geweest. 
Dan kom je met de vraag te zitten? Hoe gaan 
we nu verder. Nu hebben we besloten, in 
overleg met de diaconie, om de zending 
onder de kapstok te laten hangen van de 
diaconie. Ritza Kroeze en ik (Jannette Klok) 
zullen het aanspreekpunt blijven voor de 
zending en zullen ook 1 keer per jaar 
verantwoording afleggen aan de diaconie 
hoe het geld van de zending is besteed. 
Maar……. Nu is mijn wens, dat u/jij mee wilt 
denken wat voor zendingsprojecten we dit 
jaar financieel kunnen ondersteunen. Op 
deze manier wordt het iets van ons samen als 
gemeente in plaats van dat we op een 
eilandje naast elkaar onze taken vervullen. 
Ik geloof nog steeds in het samen doen. Doet 
en denkt u mee!!!!!! 
 

We hebben alvast een start gemaakt voor dit 
jaar. Zo gaat er € 750,- naar The Passion 
Nijeveen. Hoe mooi is het dat we vanuit ons 
eigen dorp het evangelie naar buiten kunnen 
dragen. In de hoop dat er nog meer harten 
worden aangeraakt en meer mensen Jezus 
persoonlijk leren kennen. 
Daarnaast, compleet aan de andere kant van 
de wereld is een gezin, fam. Harkema uit 
Staphorst dat sinds 2 jaar zich door God 
geroepen voelt om in Papoea-Nieuw-Guinea 
het geloof verder uit te dragen. 
Hij wordt ingezet als ict-er en technische man 
in het ziekenhuis en zij geeft les aan kinderen 
van ziekenhuispersoneel en aan kinderen uit 
Kapuna en naburige dorpjes. Hier zullen we  
€ 1000,- aan schenken. 
Voor meer informatie over dit project kunt u 
terecht op www.khuska.nl (fam. Harkema). 

En tot slot gaat er nog € 1000,- naar het 
Oeganda schoolkinderen project van Geert 
en Hermien Doldersum. Zij geven ongeveer 
13.500 basisschool kinderen (van 20 scholen) 
een schoolpakket (schriften, pennen en 
potloden) waarmee de kinderen goed het 
schooljaar kunnen beginnen. 
 

Maar dan is er nog steeds geld beschikbaar 
voor een ander project om te ondersteunen. 
Weet u/ jij een mooi zendingsproject, meld 
het ons.  
U kunt ons bereiken op het nummer:  
06-31150903 (Jannette Klok) of via mail: 
jeanetteklok@gmail.com. 
 
 

40 dagen tijd 
 

Het duurt niet lang meer dan begint de 40 
dagen tijd. We hebben namens de zendings-
commissie met enige regelmaat hier extra 
aandacht aan besteed tijdens de kerk-
diensten. Na de coronaperiode wilden we dit 
heel graag oppakken. Juist met het thema 
van dit jaar “uit liefde voor jou” valt er veel te 
zeggen. 
Het begon ook te kriebelen om de gemeente 
weer enthousiast te maken om de ver-
bondenheid naar en voor elkaar meer ver-
dieping te geven. 
Met pijn in ons hart kwamen we erachter dat 
het niet mogelijk was om iedere 2 weken hier 
wat over te zeggen en er wat mee te doen. 
Dit heeft te maken met het feit dat de kerk-
diensten niet iedere week in de gerefor-
meerde kerk worden gehouden en er ook 
andere diensten zijn ingepland zoals een E-
meeting. Mooi om te zien is dat op deze 
manier ook al veel verbondenheid kan 
ontstaan. 
We hopen misschien volgend jaar weer 
letterlijk zichtbaar te zijn. Tot die tijd hoort u 
van ons middels kerkblad of via de spaar-
doosjes die u weer krijgt aangeboden. 
Voor nu een hele gezegde tijd toegewenst. 
 

Warme groet, ook namens Ritza, 
Jannette Klok 
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BLOEMENGROET 
 

De bloemen gingen met een groet en 
bemoediging naar: 
08-01 Fam. Prins 
15-01 Mevr. V.d. Linde 
22-01 Dhr. Huisman 
29-01 Dhr. Tabak 
 

BIJ DE DIENSTEN 
 

Oudejaarsavond 31 december keken we, 
gezamenlijk in PkiN-verband terug op het 
oude jaar. We maakten de balans op. We 
deden dat o.a. aan de hand van de Apostel 
Paulus: ‘wat zullen wij van deze dingen 
zeggen? Als God voor ons is…?’ (Romeinen 8: 
31). Er was en is van alles aan de hand. 
Dreiging vult de wereld. In Paulus’ tijd was 
dat ook al zo. Hij zag de wereld om zich in 
barensnood. Maar hij durfde dat allemaal in 
ogenschouw te nemen en tot zich door te 
laten dringen omdat hij besefte dat we 
gedragen worden door de liefde van God en 
Christus. Zo kun je ook verder! 
Zondag 1 januari was er geen dienst. 
Zondag 8 januari ging ds. D. Wams uit Ter 
Apelkanaal voor. Een oude bekende. Een 
vriend/collega uit een eerdere gemeente en 
van sommigen van ons zelfs familie. Zijn 
vader was ooit predikant in Wanneperveen. 
De preek was naar aanleiding van de 
geschiedenis van Gideons zonen (Rechters 9). 
Zij wilden geen heersers zijn in Israël omdat 
God al hun koning was. Maar een 
bastaardzoon Abimelech wil wel en wordt 
een massamoordenaar. Zijn vuur verteert zijn 
broers en het volk. Had hij nu maar God 
Koning laten zijn. En laten wij ook maar niet 
naar macht streven, maar naar liefdevol 
dienen. Om tot zegen te zijn – en niet tot 
vloek. Zoals de drie ‘koningen’ die knielden 
bij de kribbe van de Koning. 

Zondag 15 januari ging in Kolderveen ds. J. 
Stap voor. Het ging over de eerste discipelen, 
die Johannes de Doper hoorden wijzen op 
Jezus: zie het Lam van God dat de zonden van 
de wereld wegneemt. Alle ogen op Jezus! Hij 
is Gods lieveling, Gods Zoon. Twee leerlingen 
gingen toen achter Jezus aan. Toen ze bij 
Hem kwamen vroeg Jezus hen: ‘wat zoeken 
jullie?’ Dat is ook een vraag voor ons: wat 
zoek je hier in de kerk? Jezus? Hij, het Lam 
van God maakt je vrij. 
(daarnaast was er de e-meeting in de 
gereformeerde kerk, waarin ds. Prosman 
voorging; daar ging het over de droom van 
Jakob en over onze dromen. Krijg jij ook wel 
eens een droom uit de hemel, waarin je 
beloofd wordt dat het goed komt met jou?). 
Zondag 22 januari ging dhr. W. Voogd uit 
Rouveen voor. It giet oan. Deze 3 woordjes 
kondigden de 15e 11-stedentocht op 4 
januari 1997 aan. Deze 3 woordjes brachten 
daarmee een halve volksverhuizing op gang. 
Wat woorden kunnen doen! 
In Jakobus 3 gaat het over wat woorden 
kunnen doen. Onze tong zegent niet alleen, 
maar vervloekt soms ook, spreekt ook kwaad 
(terecht of niet). Dat zou niet zo moeten zijn. 
Laten we onze tong gebruiken om Gods 
liefde te delen. Ieder mens heeft goede 
woorden nodig! 
Zondag 29 januari hadden we een bijzondere 
dienst. We namen afscheid van oud-ambts-
dragers: diaken Wolly Brand, ouderling-
kerkrentmeester Gerdie Westenbrink en 
ouderlingen Henk Huisman en Lourens 
Schipper. We zijn hen dankbaar voor hun 
inzet in de afgelopen jaren. En ook danken 
we God onze Heer die hen aan ons gaf. We 
wensen hen een goede tijd als gemeentelid! 
Rust maar uit en geniet ervan dat nu anderen 
het kerkenraadswerk mogen doen. 
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We mochten ook twee nieuwe ambtsdragers 
bevestigen: ouderling Pieter Rhemrev als 
kerkenraadsvoorzitter en Marcella Wobben 
als ouderling-kerkrentmeester. Pieter 
Rhemrev deed in deze dienst bovendien 
openbare geloofsbelijdenis. 
De verkondiging was naar aanleiding van de 
‘zaligsprekingen’ uit Mattheus 5. Die lieten 
zien hoe Jezus is. Hij is immers de meest 
zalige mens ooit. Het maakt ons duidelijk hoe 
wij zalig kunnen zijn: gelukkig wordt je als je 
Hem volgt. Dat onderstreepte Paulus ook nog 
eens in 1Korinthe 1: 23. Het gaat niet om je 
gelijk, of om de geloofsgroep die je 
vertegenwoordigt, of wat dan ook. Maar om 
Christus, die Zich voor ons liet kruisigen: 
omdat Hij ons liefheeft. Omdat Hij gekomen 
is om te dienen en niet om te heersen. 
 

KOMENDE ZONDAGEN 
 

Voor de volgende zondagen, zie het rooster 
op de achterkant van deze Drieluik. 
 

PASTORAAT 
 

Bertin Huisman heeft sinds enige tijd weer 
een chemo-kuur. En dat gaat ook nog  
maanden duren. Gelukkig kan het 
voornamelijk thuis, ook al moet je regelmatig 
naar het ziekenhuis voor controle. 
Vermoeiend is het. Maar we hebben goede 
hoop dat het weer helpt. We leven met je 
mee. We bidden voor jou, en ook voor je 
ouders en zusje. En voor de dokters 
natuurlijk. Samen moeten we jou er 
doorheen helpen. 
 

Sanne de Jong is bezig met bestralingen. 
Onlangs moest ze enkele dagen opgenomen 
worden omdat er vervelende  
bijverschijnselen optraden. Gelukkig mocht je 
daarna weer naar huis. We bidden tot onze 
hemelse Vader dat de behandeling helpt! We 
bidden dat jij en je ouders en broer je 
geborgen en veilig mogen voelen in deze 
moeilijke tijd. 
 

Mevr. C.G.A. (Lies) Vuursteen, de vrouw van 
Menno Brouwer, heeft nu enige tijd geleden 

de laatste serie chemo’s afgerond. De scans 
daarna geven aan dat de tumor weer groeit. 
Dat werd wel verwacht, maar het is er niet 
minder verdrietig om. Gelukkig heb je geen 
pijn, zoals je steeds aangeeft. We hopen op 
een goede tijd samen. We bidden voor jullie 
om rust, vrede, dat je merkt dat je gedragen 
wordt. 
 

TEN SLOTTE 
 

Als christelijke gemeente is het onze roeping 
om licht in de wereld te zijn. Wonderlijk dat 
Jezus dat gezegd heeft. Hij is immers Zelf het 
licht van de wereld... Maar als we Hem 
volgen, lukt het ons misschien toch ook om 
een beetje van Zijn licht door te laten 
schijnen. 

O grote God die liefde zijt, 
o Vader van ons leven, 
vervul ons hart, dat wij altijd 
ons aan Uw liefde geven. 
Laat ons het zout der aarde zijn, 
het licht der wereld, klaar en rein. 
Laat ons Uw woord bewaren, 
Uw waarheid openbaren. (NLB 838: 1) 

 

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) 
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 
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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 
 
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 Ploni Beker: 06-4854 9872. 
Voor spoedeisende kwesties kunt u natuurlijk 
rechtstreeks bellen met ds. Johan Prosman: 
06-1271 160. 
 

KERKENRAAD/ AMBTSDRAGERS 
 

Onlangs hebben we twee nieuwe ambts-
dragers mogen bevestigen (zie het verslagje 
van de dienst van zondag 29 januari). En nu 
kunnen we alweer melden dat er een  
vacature vervuld zal gaan worden:  
Broeder F. (Freddrik) Zantinge, Matenweg 4, 
is voorgedragen en is ook bereid gevonden 
om het ambt van diaken op zich te nemen. 
De bevestigingsdienst zal waarschijnlijk 
plaatsvinden op 19 maart. 
 

VAN DE OUD-VOORZITTER 
 

Via deze weg wil ik alle gemeenteleden 
bedanken voor het in mij gestelde 
vertrouwen in de afgelopen jaren als 
voorzitter. Tevens bedank ik de voorzitters en 
oud-voorzitters van de beide andere kerken 
voor de prettige samenwerking en hetgeen 
wij de afgelopen jaren samen hebben 
bereikt. 
 

Dankbaar ben ik voor de mooie gebeurte-
nissen die ik heb mogen doen zoals mensen 
bijstaan in rouw en afscheid, mensen  
aandragen voor een lintje (een intensieve 
bezigheid), mensen toespreken bij een 
jubileum of gewoon er voor mensen zijn. 
Ik ben er in 2020 met opgeheven hoofd in 
gegaan en ik mocht het ook graag doen. De 
stip op de horizon zag ik als een enorme 
uitdaging en had ook het volste vertrouwen 
dat het mij ging lukken, helaas neem ik met 
gebogen hoofd afscheid!!! 
Het samengaan van de drie kerkelijke  
gemeentes is voor een aantal mensen een zo  
ingrijpend gebeuren, dat ze steeds weer de 
gang van zaken willen vertragen. Afspraken 
die in de vergadering worden gemaakt, 
worden de andere dag weer geschonden en 
commissieleden die dingen tegen je zeggen 
die je zo diep raken dat het je niet meer los-
laat en alles energie kost in plaats dat het je 
energie geeft. 
Nadat ik een brief onder ogen kreeg waarin 
stond dat een aantal gemeenteleden uit 
zichzelf een klankbordgroep had opgericht, 
wat overigens hoogst ongebruikelijk is, heb ik 
besloten om mijn functie als voorzitter van 
de kerkenraad neer te leggen. 
Ik heb in totaal 14 jaar als ouderling onze 
gemeente gediend en neem dan ook met pijn 
in mijn hart afscheid van mijn ambt.   
Henk Huisman oud-voorzitter.  
 

VAN DE OUDERLINGEN 
 

Wij hebben in de dienst van 29 januari als 
gemeente afscheid genomen van ouderling/ 
voorzitter Henk Huisman en van ouderling 
Lourens Schipper. Wij willen als ouderlingen 
Henk en Lourens nog maar een keer hartelijk 
danken voor hun inzet en toewijding voor de 
gemeente Kolder/ Dinxterveen. Lourens blijft 
nog wel actief als bezoekman. Er heeft zich 
helaas geen nieuwe ouderling gemeld van-
daar dat wij besloten hebben om de wijk van 
Lourens op te delen. Han-Olof krijgt  
Kolderveense Bovenboer, Bramenweg, 
Binnenweg en Spijkerserve erbij en  
Gert: Kolderveen.  
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De indeling van de wijken is nu als volgt: 
Ouderling Han-Olof Gerritsen : Het gedeelte 
van Nijeveen ten zuiden van de Dorpstraat en 
ten oosten van de Meppelerweg, Kolder-
veense Bovenboer, Bramenweg, Binnenweg 
en Spijkerserve. 
Ouderling Ploni Beker: Het gedeelte ten 
noorden van de Dorpstraat en ten oosten van 
de Schuurmansweg. 
Ouderling Gert Westenbrink: Kolderveen, 
Dinxterveen, Zomerdijk, Matenweg, 
Nieuwveense landen en de verzorgingshuizen 
in Meppel. 
Er hebben zich een aantal mensen opge-
geven voor groothuisbezoeken, zoals het nu 
lijkt worden het 2 avonden. Iedereen die zich 
opgegeven heeft, krijgt persoonlijk bericht 
wanneer en waar het groothuisbezoek is. Het 
thema is: Wie/wat zoek je in de kerk. Als er 
nog mensen zijn die het toch nog mooi lijkt 
om mee te doen, u kunt zich nog opgeven bij 
een van de ouderlingen. 
Hartelijke groet van Han-Olof, Ploni, Johan en 
Gert. 
 

WINTERWERK UITSLAGEN ENQUETE 
 

Uitkomsten van de enquête van eind vorig 
jaar 
Er zijn als reactie op de enquête slechts 12 
antwoordformulieren binnengedruppeld. 
Daaruit zijn de volgende reacties verzameld. 
 

Twaalf personen of gezinnen willen meedoen 
aan een ontmoetingsavond met eigen leden.  
Dit wordt door de ouderlingen opgepakt. Er 
zijn een aantal datums genoemd in maart om 
dit in twee groepen te organiseren en de 
mensen die zich hebben opgegeven zullen 
hiervoor persoonlijk benaderd worden. 
 

Een aantal personen heeft aangegeven dat zij 
graag persoonlijk huisbezoek van de predi-
kant wensen. Hun namen zijn doorgegeven 
aan de predikant, die daarop actie zal 
ondernemen. 
Vier personen hebben laten weten, dat ze 
wel vrijwilligerswerk willen doen in en voor 
de kerk. De meesten hiervan zijn bekend als  

oud-ambtsdragers. Helaas hebben zich geen 
nieuwe kandidaten voor de huidige vacatures 
in de kerkenraad aangemeld. 
 

Ook voor het eens namens de kerk een 
bezoek brengen aan een oudere of een zieke 
in de gemeente hebben zich een tweetal (ook 
weer oud-kerkenraadsleden) aangemeld. Het 
is de bedoeling om op termijn alle bezoek-
dames en -heren, die voor de Corona tijd 
actief waren nog een keer bij elkaar te 
roepen, om te horen wie er nog wil doorgaan 
en hoe we dat kunnen vormgeven. Mogelijk 
wordt er dan ook al gekeken naar een vorm 
van samenwerking met bezoekteams van de 
andere kerken in het kader van de tocht naar 
de stip op de horizon. 
 

Voor het na de dienst op zondagmorgen 
wegbrengen van de bloemen heeft zich 
helaas maar 1 persoon aangemeld. Helaas, 
omdat personen die dat al deden zich 
hebben teruggetrokken. Dus hierbij nogmaals 
de vraag of u zich daarvoor wilt opgeven. 
Er zijn gelukkig wel 3 personen/paren, die 
wel willen zorgen voor het vervoer van een 
oudere/zieke naar de kerk of naar arts of 
ziekenhuis. 
Indien u daaraan behoefte hebt, dan kunt u 
rechtstreeks contact opnemen met een van 
de volgende personen. NB: noteer deze 
nummers, want ze zullen niet in elk nummer 
van Drieluik staan. 

• Roel Haaze, Burg. Haitsmalaan 20, telefoon 
0522-490087 

• Han-Olof Gerrits, Veneweg 49, telefoon 06-
1470 6472 

• Annemarije Gerrits-Hoorn, Veneweg 49, 
telefoon 06-5086 8289 

• Familie W. en S. Pieffers, Veneweg 244, 
0522-281320 of 06-13011109 

 

Een paar van hen wil wel bij de kerk staan om 
mensen het pad naar de kerk op te helpen. 
Omdat er niet gegarandeerd kan worden dat 
er elke zondag iemand staat te wachten 
onder aan het pad, geldt hiervoor dat ze het 
beste van te voren even gebeld kunnen 
worden, om te horen of er iemand staat. 
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Het gaat om de volgende personen: 

• Roel Haaze, Burg. Haitsmalaan 20, telefoon 
0522-490087 

• Han-Olof Gerrits, Veneweg 49,  
telefoon 06-1470 6472 

• Annemarije Gerrits-Hoorn, Veneweg 49, 
telefoon 06-5086 8289 

 

Er is 1 persoon die wel wil helpen bij het 
onderhouden van onze website. Dat is met 
het oog op de toekomst (samengaan van de 
drie kerken, modernisering van systemen) 
wat weinig, dus graag zien we nog een 
aantal, liefst wat jongere, personen voor dit 
werk. Graag opgeven bij leden van de 
kerkenraad. 
 

Tot slot was er een algemene vraag gesteld. 
‘Hebt u nog suggesties voor dit seizoen of 
voor het volgende seizoen?’ Eén persoon 
heeft hier iets ingevuld: Zou een 
bijbelstudiegroep(je) ook een idee zijn? 
Lijkt u dit ook wat, dan mag u dit kenbaar 
maken bij leden van de kerkenraad of bij 
onze predikant Johan Prosman, telefoon 06-
1271 1603. 
 
 

               
 
 

COLLECTEN EN GIFTEN 
 

01-01-23 t/m 29-01-2023 
Collecten in de dienst: 
CvK € 212,35 
Diaconie € 234,75 
Bijz.collecten € 146,20 
 

Via de contactpersonen zijn er verschillende 
giften binnengekomen: 
Voor het CVK: 
Mevr. F. Nijmeijer  € 10,00 
 

Voor het kerkblad: 
Dhr. G. Westenbrink € 50,00 
Dhr. H.O. Gerrits  € 10,00 
 

Voor de Diaconie:   
Dhr. F. Westenbrink  € 10,00 
 

Voor de bloemenpot: 
Mevr. J. Huisman  € 10,00 
 

Allen die gaven in geld, goed of arbeid: 
hartelijk dank 
 

Collectemunten verkrijgbaar bij  
Dhr. G. Huisman 
De Wilgen 20 Nijeveen 
Tel. 0522-491429 / 0620171533 
 

De kerkrentmeesters 
 

ZENDINGSCOMMISSIE 
 

De opbrengst van de zendingsbussen over de 
periode 20 november tot en met 31 
december 2022 bedraagt € 137,45. 
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BLOEMENGROET 
 

08-01 Fam. A. Tissingh 
29-01 Fan. A. Pouwels 
 

BIJ DE DIENSTEN 
 

Veertig dagen nog tot Pasen 
Tot de winter is gegaan 
En het lengen van de dagen 
Kou en duister gaan verjagen 
En het leven op zal staan. 
 

Veertig weken duurt het groeien 
Van het ongeboren kind 
In de warme schoot van moeder 
Tot het klaar is om te komen 
Volheid is en nieuw begin. 

 

We gaan alweer richting de 40 dagentijd. 
Deze begint officieel op Aswoensdag, 22 
februari. Op 26 februari is dan de 1e zondag 
van de 40 dagentijd. De kleur wordt paars, 
we gaan toeleven naar Pasen, het is een tijd 
van inkeer en soberheid. Van oudsher wordt 
er gevast. Steeds meer mensen doen mee 
aan moderne manieren van vasten zoals 40 
dagen niet met social media meedoen of 
geen alcohol, vlees of snoep nuttigen. 
Henk Wiltinge heeft aangegeven dat hij wil 
stoppen met het maken van het symbolisch 
bloemstuk. Hij heeft het vele jaren gedaan en 
wij danken hem hartelijk hiervoor! Het waren 
altijd mooi verzorgde stukken die hij met veel 
toewijding heeft gemaakt. En het was altijd 
een hele klus om de benodigde materialen bij 
elkaar te zoeken. We zoeken nog naar 
iemand die het over zou kunnen nemen. 
De diensten vinden nog steeds om en om 
plaats, de ene week in onze kerk, de andere 
week in de geref. kerk. Het is fijn dat we op 
deze manier steeds een volle kerk hebben en 

dat we zo steeds verder naar elkaar 
toegroeien. 
 

12 februari: er is een dienst in onze kerk, ds. 
Johan Prosman gaat voor. Er is ook Heilig 
Avondmaal. 
19 februari: er is een E-meeting in de geref. 
kerk, waarin ds. Marjan van Hal voorgaat. In 
Kolderveen is een tweede dienst, waarin ds. 
René Kok voorgaat. 
26 februari: het is de 1e zondag van de 40 
dagentijd. Er is een dienst in onze kerk, ds. 
René Kok gaat voor. 
5 maart: het is de 2e zondag van de 40 
dagentijd. Er is een dienst in de geref. kerk. 
8 maart: er is een dienst vanwege biddag 
voor gewas en arbeid in onze kerk. Ds. René 
Kok gaat voor. 
 

WEL EN WEE 
 

De vorige keer vermeldde ik dat de vrouw van 
de heer Marten Jongsma, Giely, De Hulsen 7, 
was opgenomen in de Kaailanden in Meppel. 
Maar daar is ze op 3 januari plotseling 
overleden. We wensen Marten en de 
kinderen veel sterkte toe. 
Mevrouw Tjitske Twerda, A. Keijzerlaan 19, 
was opgenomen in Zwolle en is nu voor 
revalidatie in Reestdal in Meppel.  
Mevrouw Gerda Bisschop, A. Keijzerlaan 21, 
was ook opgenomen in Zwolle en is nu weer 
thuis. 
  

De mensen die in de tehuizen verblijven: 
mevrouw Bult verblijft in zorgcentrum de 
Menning in Wilhelminaoord. De heer Brug 
woont in de Kaailanden in Meppel.   
In de Schiphorst in Meppel verblijft de heer 
Vvan der Vegt. Mevrouw Wiltinge woont in 
het Voetelinkhuis in Steenwijk. Mevrouw 
Piest woont in Reestoord in Meppel. 
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GEZOCHT: BEZOEKMEDEWERKERS 
 

We zijn op zoek naar mensen die een paar  
gemeenteleden zouden willen bezoeken. Het 
gaat om het bezoeken van mensen van  
80 jaar en ouder. Omdat het steeds 
moeilijker wordt ouderlingen te vinden, 
willen we overgaan op dit systeem. Het is de 
bedoeling dat in de toekomst de taak van de 
ouderling een coördinerende taak wordt en 
de bezoekmedewerkers het meeste 
bezoekwerk doen. Pastoraat is eigenlijk ook 
iets van ons allemaal, het omzien naar elkaar 
is de kern van het gemeente zijn! Als u hier 
iets voor voelt: u kunt zich aanmelden bij één 
van de predikanten of de ouderlingen. We 
zullen ook zelf mensen persoonlijk 
benaderen. 
 

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

WIJ GEDENKEN 
AREND TISSINGH 

 

Arend Tissingh, 13 juli 1947 - 25 januari 2023 
Op 25 januari overleed Arend Tissingh, 
Dorpsstraat 6b. Hij is 75 jaar geworden. 
Afgelopen zomer openbaarde zich een ziekte 
die behandeld werd maar eind van vorig jaar 
terugkwam en behandeling was toen niet 
meer mogelijk. Arend was een man die veel 
voor ons dorp heeft betekend, hij was een 
inspirator en motivator. Hij wist mooie 
dingen te bedenken en de juiste mensen te 
vinden om het uit te voeren. Zo bedacht hij 
de laatste dorpsfilm, die in 2018 uitkwam: 
''Vandaag is morgen verleden tijd'', het boek 
de canon van Nijeveen en de voetbalkooi. 
Een waardevolle nalatenschap voor het dorp! 
Een man met een boerenhart maar die vanaf 
het begin open stond voor vernieuwing. Zo 
experimenteerde hij naast het houden van 
melkkoeien met verschillende dingen: het 
kweken van lelies, het telen van graszoden, 
en later het inkopen ervan. Dat vond hij mooi 
om te doen en het leverde hem vele con-
tacten op. Alle groei en ontwikkeling in de 
veehouderij, de mechanisering, had zijn grote 

belangstelling. Al jong begon hij ook met 
bestuurs- en vrijwilligerswerk wat hij zijn hele 
leven zou blijven doen. Hij was er ook trots 
op. Tot op het laatst was hij actief bij de 
Historische Vereniging en bij PIT in Havelte, 
het toeristisch informatiepunt. 
Ook voor zijn gezin was hij een inspirator en 
motivator. Hij was getrouwd met Jansje en ze 
kregen samen twee kinderen: Ronald en 
Anja. Ronald zou de boerderij op Dorpsstraat 
74 overnemen. Hij genoot ontzettend van de 
kinderen en later ook van de kleinkinderen. 
En hij was trots op hen! Arend zal ontzettend 
gemist worden door vele mensen. De man 
die dacht in mogelijkheden en niet in 
beperkingen. We namen op 31 januari 
afscheid van hem in De Schalle, het dorps-
huis, echt zijn plek. De plek waar hij wel drie 
keer per week kwam.   
In de liefde leeft hij voort. In de liefde is er 
geen voorbij, tot in eeuwigheid is hij. Dat zijn 
nagedachtenis tot zegen mag zijn. Dat Jansje, 
de kinderen en kleinkinderen, de kracht 
mogen krijgen om zonder hem verder te 
gaan. 
 

Ds. Marjan van Hal 
 

VERSLAG KERKENRAADSVERGADERING 
 

Vergadering 03-jan-2023. 
Voorzitter Jan van der Woerdt opent de 
vergadering van onze kerkenraad.  
Daarna deelt ds. Marjan van Hal de uitge-
schreven tekst uit van het deel van Wakker 
Nijeveen (oliebollenconference) waarin ds. 
René Kok werd uitgebeeld. We discussiëren 
over wat wij hieruit kunnen leren. Wellicht 
kunnen we vorm geven aan de Preek van de 
Leek en diensten moderniseren. De bedoe-
ling is dat de predikant de Leek begeleidt bij 
het voorbereiden van de preek. We besluiten 
om verder te gaan met het ontwikkelen van 
ideeën en deze zo mogelijk een vervolg geven 
in overleg met de andere twee kerken in 
Nijeveen. 
  

Er is begonnen met het aanleggen van de 
bedrading in de kerk voor het aansluiten van 
de video-installatie. We gaan op zoek naar 
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leden voor het beamerteam. Wellicht dat we 
ook jongeren hiervoor enthousiast kunnen 
krijgen. 
We zijn geen voorstander van de liedtekst in 
het hele beeld en we besluiten om alleen het 
nummer van het lied in beeld te laten komen. 
 

Adrie Pouwels zal tijdens de dienst van zon-
dag 29 januari worden bevestigd als diaken.  
 

De dominees gaan potentiële bezoekmede-
werkers benaderen. 
 

De CV ketel van het Jeugdgebouw is ver-
vangen. 
Binnenkort zullen de enveloppen voor de 
“Actie kerkbalans” weer bij de leden in de 
brievenbus worden gedaan. 
 

Jan en Gea gaan 10 januari naar de bijeen-
komst over de Kerkenvisie-werkplaats van 
Het Oversticht in het Gemeentehuis van 
Meppel. Deze werkplaats zal zich richten op 
de vraagstukken die de mensen van Het 
Oversticht tijdens de inventarisatie veel 
voorbij hebben zien komen, met als hoofd-
thema: multifunctioneel gebruik van religieus 
erfgoed. Tijdens de bijeenkomst zal infor-
matie worden gegeven, maar spreken ze ook 
graag met de deelnemers over de vragen: 
“Wat heeft Meppel nodig?”, “Wat heeft het 
religieuze erfgoed te bieden als het gaat om 
actuele maatschappelijke opgaven?”, “Zijn er 
mogelijkheden voor intensiever gebruik van 
het gebouw, medegebruik, deelgebruik, of 
herbestemming?” en “Hoe zijn nieuwe 
huurders te vinden?”. Doel is, dat de 
deelnemers met inspiratie en praktische 
handvatten naar huis gaan om verder te 
kunnen werken aan een toekomstbestendig 
religieus gebouw. 
 

Voor de sluiting leest Mark het gedicht van 
Theresia van Avilia: Christus heeft geen 
lichaam op aarde, behalve dat van jou. Het is 

een oproep om je aan te melden om zelf in 
actie te komen. 
 

We hebben gezamenlijk koffie gedronken 
met de kerkenraad van de Gereformeerde 
Kerk. 
 

DIACONIE 
 

In december en januari mochten wij via de 
ouderlingen en bloemenwegbrengers 2 giften 
ontvangen met het totaalbedrag van 25 euro. 
Hier was ook een kaart bij met mooie 
woorden. 
Hiervoor onze hartelijke dank. 
  

Diaconie Hervormd Nijeveen 
 

KLUSSENDAG 
 

Klussendag, zaterdagmorgen 11 maart, in 
samenwerking met het Oranje Fonds bij de 
HKN

 
Op zaterdag 11 maart is het weer zo ver. Dan 
organiseert het Oranje Fonds voor de 18e 
keer NLdoet in het hele Koninkrijk. Wij 
(Vrijwilligers en Kerkrentmeesters van de 
HKN) doen ook mee!. 
Wij gaan ook dit jaar weer schelpen rondom 
de graven en de kerk 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 , 11 
maart, vanaf 09.00 uur tot ca. 12.00 uur bij 
de HKN. 
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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 12 februari Geref.Kerk 10:00 Gez.dienst in Herv. Nijeveen - - - 
 

Herv.Kerk Nijeveen 10:00 Ds. J. Prosman, Heilig Avondmaal Dhr. H. Visser Diaconie Kerkrent.beheer 

 Herv.Kerk Kolderveen 10:00 Dhr. S. Bakker Mevr. A. Westenbrink Kerkrent.beheer Diaconie 
       

Zondag 19 februari Geref.Kerk 10:00 Ds. M. van Hal, E-meeting Dhr. A. Kroes Project Rwanda PKiN 

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

 Herv.Kerk Kolderveen 10:00 Ds. R. Kok Mevr. A. Westenbrink Project Rwanda PKiN 
       

Zondag 26 februari Geref.Kerk 10:00 Gez.dienst in Herv. Nijeveen - - - 

 Herv.Kerk Nijeveen 10:00 Ds. R. Kok dhr. A. Hoekerswever Diaconie Kerkrent.beheer 

 Herv.Kerk Kolderveen 10:00 Ds. J. Prosman, Heilig Avondmaal Dhr. J. Buiter Kerkrent.beheer Kerkblad 
       

Zondag 5 maart Geref.Kerk (KND) 10:00 Ds. K.D. vd Hout, Woudrichem Dhr. J. Lopers Kerk Diaconie 

 Herv.Kerk Nijeveen 10:00 Gez.dienst in Geref. kerk - - - 

 Herv.Kerk Kolderveen 10:00 Ds. J. Stap Dhr. R. Westra Kerkrent.beheer Diaconie 

       Woensdag 8 maart 
Biddag 

Herv. Kerk Nijeveen 19:30 Ds. R. Kok Mevr. A. Westenbrink Voedselbank PKiN 


