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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-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 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. M. Brouwer, De Wilgen 7, tel. 0651969698 
Rek.nr. collectemunten NL77RABO0341860425  
Bezorging kerkblad mevr. R. Brinkman, Merelstraat 4, tel. 491454  
 
HERVORMDE GEMEENTE NIJEVEEN 
Kerkgebouw Dorpsstraat 58, Postadres: Dorpsstraat 58, 7948 BS Nijeveen   
Website www.hervormdegemeentenijeveen.nl 
Predikanten ds. R. Kok en ds. M.W. van Hal, Burg. Haitsmalaan 8, tel. 491221  
 email: kokhal@xs4all.nl of mwvanhal@xs4all.nl 
Scriba mevr. G.C. Veeloo, Gruttostraat 10, tel: 0624988327, scribahervormdnijeveen@gmail.com 
Adm. Kerkrentmeesters dhr. M. Logchies, De Veurdele 31, tel. 0650598522, mark@kabootje.nl 
Bankrekening kerk NL33RABO0373742207 t.n.v. Herv. Gem. Nijeveen 
Ledenadministratie  dhr. E. Vos, Het Nieveen 56, tel. 707807, ledenadministratie@hervormdegemeentenijeveen.nl 
Kerkhofbeheer mevr. W. de Jonge, tel. 492093, email: kerkhofbeheer@hervormdegemeentenijeveen.nl 
Adm. Diaken dhr. J. Slijkhuis, Weidelint 42, tel. 0626014913 
Bankrekening Diaconie NL96RABO0371802334 
Koster fam. T. Bos, Dorpsstraat 56, tel. 475783 
Collectemunten verkrijgbaar bij  dhr.T. Kikkert,Lijsterstraat20, tel 490620 
Auto-ophaaldienst mevr. M. Buitenhuis, Scheerweide 16, tel. 06-12865433 
Bezorging kerkblad mevr. N. van ’t Hoog, Rembrandtstraat 1, tel. 492328  
 dhr. F. Zweistra, Het Nieveen 17, tel. 492309  

 
Kopij voor het volgende kerkblad inleveren vóór 26 augustus - 12.00 uur 

Inleveradressen: Ritza Kroeze, Scheerweide 39, of mailen naar: kopijkerkendrieluik@hotmail.com (voorkeur) 
Contactpersoon redactie: Han Karsten, tel 06-15646457 
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Korte overdenking over rust, vakantie en geloof 
 

(N.a.v. Genesis 2: 2, 3 (NBV21). 'Op de zevende dag had God Zijn werk voltooid. Op de zevende dag 
rustte Hij van het werk dat Hij gedaan had. God zegende de zevende dag en heiligde die, want op 
die dag rustte Hij van heel Zijn scheppingswerk.’) 
 
Vakantie 
Het is vakantietijd, tijd om uit te rusten. Tijd ook om te herstellen van inspanningen, drukte en 
stress. Tijd om op te laden. Tijd om tot jezelf te komen ook: van binnen weer wat meer in 

evenwicht. Dat kunnen we allemaal best gebruiken in deze tijd van crisis en stress!  
Tot rust komen kan op heel veel manieren. De een gaat op het strand liggen, een ander juist 
wandelen, of wat anders actiefs doen. Soms kom je immers juist tot rust door je eens op een heel 
andere manier in te spannen. Een lange fietstocht of wandeltocht. En, het hoeft niet persé, maar 
het kan natuurlijk helpen als je dan ook even heel ergens anders bent.   
 
Geschenk uit de hemel 

Rust is essentieel voor een mens. Dat weten we uit ervaring. Bedenk maar eens wat het met je 
doet als je je dagelijkse rust verwaarloost. En ook de Bijbel vertelt het ons. Het begint er zelfs bijna 
mee: God rust als het scheppingswerk gedaan is. Ik kwam ergens de opmerking tegen dat God 
sindsdien nog steeds rust; het verhaal vertelt immers van alle 6 voorafgaande dagen: 'het werd 
avond en het werd morgen. De zoveelste dag'. Maar de 7e dag wordt niet afgesloten. Wil het 
scheppingsverhaal uit Genesis ons vertellen dat mensen altijd op de 7e dag (horen te) leven? Dat 
zou rusten inderdaad essentieel maken voor het mensen-bestaan.  
 
Zo komt het dat Israël na de bevrijding uit Egypte, na jaren van slaven en opgejaagd worden, zelfs 
elke week op de 7e dag met Gods eeuwige rustdag mag meedoen. En zo mochten ze na de barre 
tocht door de woestijn, ingaan in de rust, het land Kanaän. En als in Kanaän, het beloofde land van 
de rust, het toch weer mis gaat (vaak door wantrouwen/ongeloof), wordt de rust steeds van 
Hogerhand weer hersteld. Zo besluit in het Bijbelboek Rechters/Richters het bevrijdingsverhaal 
herhaaldelijk met: '... en het land had rust.' Rust heeft het eerste en het laatste woord! 
 
Dat idee van rust komt ook in het Nieuwe Testament steeds weer terug. In de brief aan de 
Hebreeën bijvoorbeeld wordt delen in Gods zaligheid zelfs 'ingaan in de rust genoemd', naar 
analogie van het komen in het beloofde land in het Oude Testament. Mooie gedachte: onze 
rustmomenten en vakanties als voorproef op de zaligheid.  
 
Er is vast nog veel meer te overwegen rondom gelovig rust nemen. Belangrijk voor nu is dat we 
het ervan nemen. Dankbaar dat het in deze onrustige tijden toch even kan! 
Allemaal een fijne rust- en vakantietijd gewenst!  
 
ds. Johan Prosman 
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HET KERSPEL: 
 

Maandsluiting: 29 juli om 19 uur 
 o.l.v. dhr. H. Feijen 
  
 26 augustus om 19 uur 
 o.l.v. ds. M. van Hal 
 

 
 
 

DE REDACTIE FELICITEERT GEMEENTELEDEN VAN 80 JAAR EN OUDER 
 
 

25-7 Mevr. J. Kroes-Mondria, Zonnekamp, Oyershoeve 1, afd. Tjalk 3,  
8331 XR te Steenwijk 

83 jaar 

27-7 Mevr. A. Hoorn – Rodermond, Reggersweg 13a 87 jaar    
31-7 Mevr. H. Groen - ten Hoeve, Leeuwerikstraat 5 83 jaar 
04-8   Dhr. H.A. Duker, Burg. Van Veenlaan 5A   83 jaar 
07-8   Mevr. H.E. Kuipers-de Noord, Ds. Van Halsemastraat 9    93 jaar 
07-8 Mevr. G. Vink-Bouwknegt, Rembrandtstraat 13   80 jaar 
10-8 Mevr. H. Hulst – Karsten, Burg. Pastoorstraat 22 82 jaar 
10-8 Dhr. H.B. Kaptein, Kinkhorststraat 4 Meppel 87 jaar 
13-8 Dhr. J. Kwint, Ds. van Halsemastraat 12-15 83 jaar 
15-8 Dhr. G. Pors, de Meentehof 6-8, 8332 AZ te Steenwijk   80 jaar 
22-8 Dhr. W.F. Kroes, Scheerweide 5  80 jaar 
23-8 Dhr. G.W. Hopman, Kolderveen 13   84 jaar 

31-8 Mevr. G.N. van Dijk-Kooiker, Ds. van Halsemastraat 12/30   91 jaar 
   

 
 
 

 
 
 

  



5 DRIELUIK - PKiN berichten 

 

 
DANK 
 

Langs deze weg willen we iedereen hartelijk 
danken voor het bezoek, bloemen, kaarten 
en vele telefoontjes ter gelegenheid van ons 
60-jarig huwelijksfeest 
Evert en Gé van der Linde-van Benthem 
 

VAN DE REDACTIE 

 
Jan van der Woerdt is gestopt als 

eindredacteur van Drieluik omdat hij 
voorzitter is geworden van de kerkenraad 
van de Hervormde Gemeente Nijeveen. Het 

is ons helaas niet gelukt om een nieuwe 
eindredacteur te vinden voor Drieluik. Als 
(hopelijk tijdelijke) oplossing zijn de taken 
van Jan verdeeld over de overige leden van 
de redactie. Contactpersoon van de redactie 
wordt Han Karsten, telefoon 06-15646457. 
 
We hopen de komende tijd alsnog een 
nieuwe eindredacteur te vinden. Dus lijkt 
het u wat, neem dan contact op. 
 
De redactie 
 

VOOR DE KINDEREN 
 

Zondag 26 juni hebben we afscheid genomen 
van Brit, Bertin, Daniek, Erwin, Hannah, Just, 
Klaas Jan en Wouter. Deze groep 8ers nemen 
dit jaar afscheid van de 
kindernevendienst/zondagsschool en 
natuurlijk van de basisschool. We hebben 
een mooie dienst gehad waarin we het 
hebben gehad over de stappen die ze tot nu 

toe in de kerk hebben doorlopen. We wensen 
hen veel succes en plezier op deze nieuwe 
stap in hun levensweg.  

Voor nu willen we iedereen een hele fijne 
vakantie wensen! We beginnen na de 

vakantie met de gezamenlijke startdienst, 
maar informatie daarover volgt nog. 
Groeten van de leiding ‘zondagsschool’ 
 

GEZAMENLIJKE MAALTIJD 
 

 

Wat hebben we het fijn gehad, de afgelopen 
maaltijd op 24 juni jl. Om samen met de 
mensen uit Oekraïne, die tijdelijk hier zijn in 
onze gemeente, dit te organiseren. Het 
samen zijn en het samen eten. Het was heel 
bijzonder. En het was weer lekker. Het was 
goed! 
Mooi om daarop terug te kijken en natuurlijk 
voor herhaling vatbaar.  
 
De volgende maaltijd hebben we gepland op 
vrijdagavond 23 september a.s., na het 
startweekend. En de daaropvolgende 
maaltijd is gepland op vrijdagavond 25 
november a.s. Noteer het vast in de agenda 
om dit niet te vergeten. 

 
Helaas moeten wij wel de bijdrage voor het 
eten verhogen. We hebben het altijd zo laag 

mogelijk kunnen houden maar het is nu niet 
meer realistisch. De kosten worden te hoog.  
De bijdrage is vanaf nu € 8,- . Voor de 
kinderen € 4,-  Het derde kind en 
daaropvolgend kind van hetzelfde gezin blijft 
gratis.  
Wij hopen dat deze verhoging u niet 
weerhoudt, om te komen eten. 
 
Maar eerst wensen wij u/jullie allen een hele 
fijne en goede vakantie toe! 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de kookgroep, 

Hillie Hoekman 
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KIJKJE IN DE KEUKEN 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Vrijdag 24 juni was er in de gereformeerde 
kerk weer de gezamenlijke maaltijd, waarbij 

we deze keer een kijkje in de Oekraïense 
keuken kregen. De kookgroep heeft samen 
met een deel van onze Oekraïense gasten de 

uitgebreide en gevarieerde maaltijd bereid. 
Het was een heerlijke mix van Nederlandse, 
Oekraïense (en stiekem ook Mexicaanse) 
gerechten. Wat een mooie gelegenheid om 
zo met elkaar te koken, te eten en elkaar te 
ontmoeten! 
 

NIJEVEEN HELPT OEKRAINE 
 

Jeugdgebouw zit vol 
Ook het derde gezin is nu ondergebracht in 
het jeugdgebouw. Daarmee zitten we vol. 
Wat bijzonder fijn is, dat is dat één van de 
nieuwe gasten ook redelijk Engels spreekt. 
Tot nu toe moesten we steeds 
communiceren met een app. Je spreekt dan 
één zin in, de app vertaalt die en laat die dan 
horen. Ook dat geluid is belangrijk want de 
letters zijn voor ons onleesbaar en de 
uitspraak daardoor niet te doen. De 
taalbarrière betekent veel. Onze gasten zijn 
niet voor niets gekomen, ze hebben veel 
spanning en dat slaat ook om in 

gezondheidsklachten. We kunnen daarin 
maar mondjesmaat bijstand verlenen want 
een ‘goed gesprek’ en troostende of 

bemoedigende woorden zijn moeilijk over te 
brengen.  

Het is vooral de taal van hartelijkheid en zorg 
waarmee we onze betrokkenheid laten zien. 
 
Financiën  
We hebben ondertussen ook een mooi 
bedrag aan giften binnen, zo rond de 
tienduizend euro. Dat is veel, maar er zijn ook 
veel kosten. Alles wat je in Nederland 
aanvraagt kost geld en tijd…. En we moeten 
ook afwachten wat de energienota gaat 
doen. Drie gezinnen in een niet-geïsoleerd 
gebouw doen ons hopen op veel warm weer.  
Ook hebben we tijdens de feestweek op de 
braderie gestaan. De opbrengst van het 

raadspel was €210,-  
We zijn van plan om na de zomer ook een 
hulpactie op te zetten voor goederen die 
mensen bij de Coop kunnen kopen en die 
dan, via een betrouwbare organisatie, 
rechtstreeks naar Oekraïne gaan.  
Het hoe en wanneer, daar hoort u vanzelf 
wel van.  
Op www.nijeveenhelpt.nl kunt u volgen wat 
er zoal gebeurt en kunt u ook zien wie er 
allemaal in de stuurgroep zitten. Met elkaar 
hebben we veel spankracht en een lange 
adem, maar het is noodzakelijk dat we terug 
kunnen vallen op een groep vrijwilligers die 

helpen bij hand en spandiensten. Zeker ook 
met de vakantie. We hebben daartoe een 
speciale app. Als er een taak is, wordt de 
groep geappt, wie kan reageert, wie niet kan 
hoeft niet te reageren.  
U kunt zich aanmelden bij één van de 
stuurgroepleden. 

Het is en blijft wrang om te zien hoeveel 
onmenselijk leed wordt aangericht en 
hoeveel er kapot wordt gemaakt in de steden 
en dorpen in Oekraïne. Op het grote politieke 
strijdtoneel hebben we nauwelijks invloed. 
Maar we kunnen op onze eigen bescheiden 
manier wel een menselijk gezicht tonen en 
hoop en troost bieden.  
 
Ds. René Kok 
 
 
 

http://www.nijeveenhelpt.nl/
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UIT HET BLAD ‘PETRUS’ 

 

Moldavische jongeren blijven God bidden 

om vrede 
 
Door de armoede, werkloosheid en corruptie 
en de oorlog in Oekraïne zien Moldavische 
jongeren de toekomst somber in. Toch gaan 
ze niet bij de pakken neerzitten. Ze bidden 
om vrede én helpen ouderen in hun buurt 
met klusjes, 
maaltijden 
en een 
praatje. 
"Samen ben 
je minder 
alleen." 

 
Ouderen helpen 
Op uitnodiging van Kerk in Actie waren Pavel 

(18), Adrian (22), Monica (20), Sergio (20), 
Stefanida (20) en Alexandra (20) uit Moldavië 
eind juni op bezoek in Nederland en 
verbleven bij gastgezinnen in de Protestantse 
Gemeente Leusden. Alle jongeren zijn 
betrokken bij het project 'Kerk helpt 
kwetsbare mensen' van Moldovan Christian 
Aid (MCA), partner van Kerk in Actie in 
Moldavië. Met hun jeugdgroepen trekken ze 
er een of meerdere keren per week op uit om 
ouderen in hun buurt te helpen bij klusjes, 
voedsel, water en hout voor de kachel te 
brengen, de was te doen en een praatje te 
maken. "Wat we normaal in 20 minuten 
kunnen doen, duurt vaak wel 2 uur", lacht 
Sergio. "Mensen zijn heel dankbaar dat ze 
aan iemand hun verhaal kwijt kunnen. Ze zijn 
erg eenzaam, vooral als hun familie in het  
 
 

 
 
 
 

 
 
Van links naar rechts: Pavel (18), Adrian (22), Sergio (20), Alexandra 

(20), Stefanida (20) en Monica (20) op bezoek in Nederland 

buitenland werkt." 
 

In de kou 
De situatie in Moldavië is niet hoopvol: de 
economische crisis zorgt voor armoede en 
grote werkloosheid, de inflatie is met 30 
procent torenhoog en de corruptie is enorm. 
Een groot deel van de beroepsbevolking 
werkt daardoor noodgedwongen in het 
buitenland. In de coronatijd kon dat niet, 
waardoor de armoede nog meer toenam. 
Hoge energieprijzen maken de problemen 
nog groter. De gemiddelde maandelijkse 
kosten voor brandstof liggen op 200 euro per 

huishouden, een Moldavische oudere heeft 
een schamel pensioentje van omgerekend 50 
euro per maand. "Ouderen zitten dus 
letterlijk en figuurlijk in de kou, want 
daardoor laten ze de kachel uit", vertelt 
Sergio.  

 
De jongeren zien veel leeftijdsgenoten uit 
hun dorpen wegtrekken, naar het buitenland 
of de hoofdstad Chisinau. Ook Alexandra 
vertrekt het liefst naar het buitenland. "Daar 
heb je veel meer kansen op de arbeidsmarkt, 
in Moldavië heb ik geen 
toekomstperspectief," vertelt ze zichtbaar 

emotioneel. Ook Monica is somber: "Ik heb 
weinig hoop 
dat het goed 
komt. Het 
liefst ga ik 
ook weg, 
want ik wil 

dat mijn 
eventuele 
kinderen het 
beter hebben dan ikzelf."  
 
Opdracht van God 
Omdat jongeren en ouderen er vaak alleen 
voor staan in Moldavië, heeft Kerk in Actie 
samen met MCA en de kerken een groot 
diaconaal programma voor hen opgezet in 
het arme noorden van Moldavië. In dorpen 
rondom Edinet helpen jeugdgroepen van de 
kerken de ouderen in hun woonplaats met 
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klusjes. Zo zijn jong en oud een beetje minder 
alleen. Pavel (18) doet mee in zijn dorp 
Parkova. "We helpen ouderen met het werk 
in huis, brengen ze water en hout voor de 
kachel, en maaltijden. Ook nemen we de was 
mee. Die wordt gewassen in de wasruimte 
van onze kerk, en we brengen de week erop 
de schone weer mee terug." Iedere jongere 
wordt aan een oudere gekoppeld. Zelf komt 
Pavel iedere week bij 3 dezelfde ouderen. 

Waarom hij 
dat doet? 
"Ik wil graag 
iets goeds 

doen voor 
mijn 
naasten. Dat 
zie ik als een 
opdracht 

van God, en het helpt me bij mijn 
persoonlijke ontwikkeling." 
 
Het dorpje van Pavel ligt niet ver van de 
grens met Oekraïne. De oorlogsdreiging laat 
hem niet koud. "We waren allemaal in shock 
toen de oorlog uitbrak, de angst was groot. Er 
kwamen ook vluchtelingen onze kant op die 
we hielpen met voedsel en onderdak. De 

meesten trekken vervolgens weer door, 
bijvoorbeeld naar Roemenië. Bij ons konden 
ze even tot rust komen." 
 
Mijn vader missen 
In Pociumbauti, het dorp van Monica, wonen 
maar 400 mensen. "Er zijn veel jongeren 

vertrokken, naar de hoofdstad Chisinau of 
naar het buitenland. Daardoor ontstaat er 
wel een crisis in het dorp, vertelt Monica. "Er 
blijven maar weinig jongeren over. Ook 
gezinnen trekken weg, want we hebben geen 
school in ons dorp. Ouders moeten hun 
kinderen dan steeds brengen en halen in een 
dorp of stad verderop." Met de jongeren die 
er nog wel zijn helpen ze de ouderen. "Vorig 
jaar zijn we via MCA begonnen met dit werk. 
We helpen de ouderen met voedsel en 
water, maar zamelen ook kleding in voor 
gezinnen die het niet breed hebben." Zelf 

moet Monica ook haar vader missen, hij 
werkt al in het buitenland sinds ze een kind 
was. "Mijn vader heeft me niet zien 
opgroeien. Hij komt maar 1 keer per 4 
maanden een week thuis, de rest van het jaar 
werkt hij in Tsjechië. Ik woon in het dorp met 
mijn moeder en broer." 

 
Een praatje maken 
Sergio's kerk helpt al 10 jaar de ouderen in 
zijn dorp Varatic. "We zorgen nu voor 15 
families, maar proberen oog voor iedereen te 
hebben. Twee keer per maand koken we in 
de kerk en delen maaltijden uit." Ook hij 

merkt een leegloop van jongeren in zijn dorp. 
"We waren eerst met een groep van 50 
jongeren, nu zijn er nog maar 25 die 
meedoen in het programma. Veel jongeren 
zijn naar de hoofdstad vertrokken voor studie 
of werk." De jeugdgroep van Sergio gaat 
altijd in tweetallen op pad, een meisje en een 
jongen. "Tijdens ons bezoek ruimen we ook 
veel tijd in voor een praatje. Ouderen hebben 
daar echt behoefte aan, merken we. Voor 
ons is het leuk, 
omdat 
ouderen vaak 
veel weten 

van de 
geschiedenis 
van ons dorp." 

 
Bidden om vrede 
De jongeren zijn allemaal bang voor de 
oorlog: Pavel bidt iedere dag om vrede, 

Sergio vraagt God of de oorlog snel mag 
stoppen. Ook in zijn dorp Varatic kwamen 
vluchtelingen uit Oekraïne, de meesten 
omdat ze er familie hebben. "We hebben 
spullen voor ze ingezameld. Die brachten we 
naar de kloosters in de buurt, waar veel 
vluchtelingen nu een onderkomen hebben." 
Alles wat de jongeren hopen, is dat de oorlog 
stopt en het leven in Moldavië beter wordt. 
Hoewel ze moeilijk kunnen geloven dat dat 
snel gebeurt, blijven ze hoop houden. "Alles 
wat we kunnen doen is God blijven bidden 
om vrede."  
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Adrie Masteling: Dienst met ‘body’ 
 
Voor Adrie Masteling zit het naar de kerk gaan 
niet in de kwantiteit maar in de kwaliteit. Een 
wekelijkse kerkganger is hij zeker niet, zegt hij 
zelf. Maar hij voelt zich wel zeer verbonden met 
de gereformeerde kerk.  
Het zit voor hem vooral in het onderdeel zijn van 
een gemeenschap en de bezinning op de 
zondagochtend, dát zijn elementen die hij 
koestert. „Ik vind het fijn om op zondagochtend 
mijn gedachten weer te laten vormen tijdens de 
dienst. Dan kom ik tot rust, en tegelijkertijd denk 
ik ook goed na. En ja, de ene keer lukt 
dat beter dan de andere keer.”  
Hij houdt dan ook wel van een dienst 
met ‘body’. Er mag best even stevig 
gepreekt worden. Mede daarom heeft 
hij wat minder met de e-meetings, zegt 
hij. „Ik wil graag een boodschap mee 
krijgen. En dat lukt me helaas niet altijd 
bij de e-meeting.” 
Ook het koffie drinken na de dienst 
vindt hij belangrijk. „Je spreekt de 
mensen van je dorp, van je 
kerkgemeente weer. Even weer 
bijpraten over hoe het met hen en ons 
gaat. Ook dat is gemeente zijn.” 
 
Fruitteelt 
Adrie (57) is geboren en getogen in 
Marknesse (FL), waar zijn ouders een 
fruitteeltbedrijf hadden. Ambities om het bedrijf 
over te nemen, had hij niet, maar de agrarische 
sector lonkte wel. Hij ging studeren aan 
Hogeschool Larenstein in Velp (GL). Na allerlei 
omzwervingen kwam hij twintig jaar geleden met 
zijn vrouw Jeanette naar Nijeveen, waar hij als 
bedrijfsleider bij het aannemersbedrijf van 
Oosterhuis aan de slag ging. Een baan waarvoor 
hij veel mag vergaderen, bellen, plannen en 
onderweg mag zijn. Kortom, een afwisselende 
baan, en daar geniet hij van. „Je moet me niet de 
hele dag achter een beeldscherm zetten, da’s niks 
voor mij.”  De projecten - veelal op het gebied 
van natuurontwikkeling en de aanleg van 
woonwijken - worden uitgevoerd in het hele land, 

en soms in de eigen ‘achtertuin’. „We hebben net 
het project afgerond waarbij de 
waterhuishouding is aangepast tussen Nijeveen-
Kolderveen en Meppel.” 
Zo’n zes jaar geleden werd Adrie gevraagd om lid 
te worden van de gereformeerde kerkenraad. Hij 
besloot deze taak niet op zich te nemen. „Dat 
was niet echt iets voor mij.” Wel besloot hij te 
helpen bij de financiële administratie van de kerk, 
wat er uiteindelijk toe leidde dat hij nu de 
administratie van de diaconie en zending van de 
gereformeerde kerk doet. En van daaruit is hij 
penningmeester van de PKiN geworden.  
En vanuit die positie is hij aangeschoven bij de 
organisatie van de Passion. Dat moet een groot 
spektakel worden, voor en door Nijeveners en 
Kolderveners. Al te veel kan daar op dit moment 
nog niet over worden verteld, maar het belooft in 
ieder geval een spektakel te worden. 

 
Niet afdwingen 
Adrie is blij dat er nu serieuze stappen worden 
gezet op de weg naar één kerkelijke gemeente in 
Nijeveen en Kolderveen. „Het heeft lang geduurd, 
het had van mij wel eerder gemogen. Maar ja, 
aan de andere kant moet je het ook niet willen 
afdwingen door te snel te gaan. Ik zie ook wel dat 
er veel geregeld moet worden voor je zo ver 
bent.” 
Hij noemt een paar voorbeelden. „Denk alleen al 
aan de drie gebouwen: wat gaan we waar doen?” 
De vraag stellen is de vraag beantwoorden. „We 
hebben één grote kerk, de gereformeerde kerk. 
Die is praktisch, daar kan iedereen in. Perfect 
voor de grotere vieringen. In de twee andere 

Vrijwilligerswerk 

voor de kerk 
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kerken kun je andere activiteiten houden, zoals 
een expositie maar ook kleinschaligere 
vieringen.”  
Hij denkt dat de drie gemeentes in de afgelopen 
twee jaar erg naar elkaar zijn toe gegroeid, 
misschien wel mede dankzij corona. „Ik denk dat 
veel mensen er al wel klaar voor zijn.” 
Een goed voorbeeld hiervan vindt hij de 
gezamenlijke stand van de kerken op de braderie 
tijdens de feestweek. „Daar 
waren we aanwezig; 
weliswaar als drie kerken, 
maar wel als één eenheid.” 
Ook het beroepen van 
Prosman als predikant voor 
HKN en GKN is in zijn ogen 
een duidelijk teken van verdere toenadering. 
De Passion, die in 2023 wordt opgevoerd in 
Nijeveen, is ook weer zo’n voorbeeld. „Daar 

zitten mensen uit alle kerken in. Ik vind het een 
heel mooi initiatief.” Hij schaart deze opvoering 
in het rijtje van andere bijzondere activiteiten die 
al door en met de kerken zijn gehouden, zoals de 
U2-dienst en de musicals. Of hij zelf ook een rol 
wil spelen in de Passion? „Nee’, zegt hij lachend, 
„Dat is niks voor mij. Ik ben liever op de 
achtergrond actief.” 
 
Zorgen 
Hij maakt zich best zorgen over de toekomst van 
de kerk in Nijeveen en Kolderveen. „Er zitten veel 
ouderen in de kerk, ja, dan bedoel ik de generatie 

boven mij. Je ziet wel weer een paar gezinnen 
met jonge kinderen, dat is mooi. Maar de aanwas 
van gezinnen is beperkt.”  
 
Daardoor zit de kerk doorgaans niet meer zo vol. 
„Om het juiste gevoel te krijgen, mag het wel een 
beetje drukker zijn in de kerk. Tja, misschien zijn 
de e-meetings daar wel juist het goede middel 
voor; om mensen weer naar de kerk te krijgen.” 

Adrie is van huis uit katholiek, maar is via 
Jeanette bij de gereformeerde kerk gekomen. 
Natuurlijk, er zijn verschillen, maar hem zegt dat 
niet zo veel. „Het gaat uiteindelijk niet om de 
kerk maar om hoe je in het leven staat. Voor mij 
zijn rechtvaardigheid, open staan voor je naaste 
en je naaste helpen belangrijke kernwaarden. Die 
eigenschappen vind ik belangrijker dan in welk 
hokje je zit.”  
Diep in zijn hart vindt hij het wel jammer dat de 
gereformeerde kerken zo ‘uitgekleed’ zijn ten 
opzichte van de rijkelijk gedecoreerde katholieke 
kerken. Maar gelukkig ziet hij dat daar weer heel 
voorzichtig een kentering in komt. „Op de laatste 
zondag van het kerkelijk jaar steken we nu ook 
kaarsjes aan voor de overledenen. Dat vind ik een 
prachtige symboliek.”  
 
Tweede liefde 
Als hij tijd over heeft, is Adrie graag aan het 
sleutelen aan zijn tweede liefde; zijn 48-jaar oude 
Volkswagen kever sport. Voor de kenners; een 
Karman Ghia. Hij corrigeert zichzelf met een 
glimlach. „Nou ja, sleutelen… hij doet het altijd, 
dus er valt niet zo veel aan te sleutelen.” Af en 
toe doet het echtpaar met de oldtimer mee aan 
toerritten, samen met andere bezitters van 
dergelijke bijzondere wagens.  
En natuurlijk hebben de kleinkinderen een 
speciaal plekje in zijn leven. Het zijn er inmiddels 
vier, en de vijfde is onderweg. Een deel van hen 
woont binnen een straal van 2 kilometer van zijn 
eigen huis. „Als de kleinkinderen hier zijn, 
probeer ik thuis te lunchen, ook al heb ik het 
eigenlijk te druk. Want dat zijn voor mij heel 
waardevolle momenten.”  FW  
 

„Voor mij zijn rechtvaardigheid, open staan voor je naaste en 

je naaste helpen belangrijke kernwaarden.” 
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BLOEMENGROET 
 

De bloemen zijn met een groet van ons allen 
gegaan naar: 
Mevr. Iet Goos 
Mevr. Annie Vink-Timmerman 
Fam. van der Linde 

 

GOEDE REIS 
 

 
Als je een verre reis gaat maken moet er heel 

wat bagage mee. 
Weken van tevoren bedenk je al wat je 

allemaal moet inpakken. 
Sommigen gaan een avontuurlijke reis maken 

naar het buitenland. 
Ze willen kriskras door het land trekken 

zonder gids. 

Abram maakte ook een lange reis. 
Hij had geen idee waar hij terecht zou komen, 

maar hij nam wel een Gids mee die hem 
leidde. 

Doordat hij deze gids vertrouwde, kwam hij in 
het land dat hem was beloofd. 

Wij reizen niet slechts in onze vakanties, 
maar vervolgen iedere dag onze levensreis. 

Het kan een lange reis zijn, die niet altijd 
soepel verloopt. 

Onderweg komen we soms obstakels tegen; 
ieder leven kent zijn eigen hindernissen. 
En soms…..soms kun je bijna niet meer 

verder. 
Neem Jezus mee als reisleider op je levensreis  
Deze Gids laat ons nooit in de steek. Hij wijst 

de weg! 

  
Ik wens u een goede reis! 
Met vriendelijke groet, 

Sita Zuidema 
 
 

BIJ DE KERKDIENSTEN 

 
Op 17 juli is er een dienst in de Hervormde 
Kerk van Nijeveen. 
Op 24 juli is er een dienst in de Geref. Kerk,  
dan is mevr. Liesbeth Winters-Jonas uit  
Kraggenburg onze voorgangster.  
Op 31 juli is er een dienst in de Hervormde 
Kerk van Kolderveen. 
Op 7 augustus is er een dienst in de 
Hervormde Kerk van Nijeveen. 
Op 14 augustus is er een dienst in de Geref. 
Kerk, dan is mevr. Marloes van Doorne-van 
Wolfs onze voorganger. Haar man dhr. Corné 
van Doorne bespeelt dan het orgel.  

Op 21 augustus is er een dienst in Herv. Kerk 
Kolderveen. 
Op 28 augustus is er een dienst in Herv. Kerk 

van Nijeveen. 
De aanvangstijd is altijd 10.00 uur.  
Na de dienst kan er altijd koffie/thee worden 
gedronken.  
 
Na de zomerdiensten beginnen in september 
weer de gewone diensten.  
 
Namens de dienstencommissie  
Jenny van Gijssel-Wever (Preekvoorziener) 
 

MEELEVEN 
 

Enkele gemeenteleden zijn opgenomen 
geweest in het ziekenhuis voor een operatie 
of een behandeling maar zijn weer thuis. 
We wensen degenen die nog ziek zijn of die 
een behandeling of een operatie moeten 
ondergaan, 
Gods zegenende nabijheid toe en kracht om 
te herstellen. 
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Ook zijn er enkele gemeenteleden die elders 
vertoeven: 
Mevr.  J. Kroes-Mondria, verblijft nu in 
Zonnekamp te Steenwijk in plaats van 
revalidatiecentrum Reestdal te Meppel. 
Haar adres is : Oyershoeve 1, afd. Tjalk 3 , 
8331 XR Steenwijk. 
Dhr. G. Pors, de Meentehof 6-8, 8332 AZ te 
Steenwijk. 
Dhr. W. Smit, het Irenehuis , kamer 306, 
Prinses Irenelaan 4, 7941 ES te Meppel. 

KERKELIJKE STAND 
 

Kerkelijke stand juni 2022. 

Verhuisd: 
A.M. Kroes van K.B.B. 37 naar K.B.B. 44 
 

Verhuisd en overgeschreven naar De 
Blesse/Willemsoord: 
M.T. de Boer, Meenteweg 2, Havelte 
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BLOEMENGROET 
 

De bloemen gingen met een groet en 
bemoediging naar: 
5 juni    Mevr. Kwint 
12 juni    Mevr. Hopman 
26 juni    Mevr. Tuut 
 

BIJ DE DIENSTEN 
 

Bij de diensten van de afgelopen periode 

Op zondag 5 juni ging ds. Prosman voor. Het 
is weer Pinksterfeest! Gods Geest is 
‘uitgestort op alle vlees’! Niet alleen Jezus' 

leerlingen hebben dat gemerkt. Ook de 
omstanders kregen daar heel veel van mee 
lezen we in Handelingen 2. Dat kwam door 
de getuigenis van de apostelen. Door Petrus' 
pinksterpreek. Zo kan dat vandaag misschien 
ook wel? Dat ons enthousiasme over Jezus, 
over Zijn blijde boodschap van Gods liefde, 

over de toekomst die God biedt, ook de 
andere mensen raakt en aanspreekt? 
Op zondag 12 juni ging  ds. J. Hoogstede uit 
Vlagtwedde voor met een overdenking over 
het scheppingsverhaal, de huidige 
ontwikkelingen en de troostende belofte van 
God aan Noach, dat regelmaat van de 

schepping, dag en nacht, seizoenen, zal 
blijven doorgaan tot in eeuwigheid. Het 
geschenk van het Licht waar we voortdurend 

voor mogen danken. 
Op zondag 19 juni was er weer de 
gezamenlijke PKiN tentdienst, die werd geleid 
door ds. Vijko Top uit Sneek. Naast de 
liederen van en met New Way uit Hoogeveen 
hield Ds. Top een overdenking en 
gedachtewisseling over hedendaagse 

problematiek. 
Op zondag 26 juni ging  ds. D. Wams uit Ter 
Apelkanaal voor. Zijn preek ging over de 
eerste gemeente, de eerste diakenen, de 

begeestering van Stephanus tijdens zijn 
steniging nadat hij valselijk beschuldigd en 
veroordeeld was. 
Om via de twijfel over hoe het allemaal moet, 
te komen tot de conclusie dat onze oude kerk 

ook jongeren nog steeds kan aantrekken en 
rust geven om de Geest van Pinksteren te 
volgen. Een preek om nog eens opnieuw te 
beluisteren. Iets dat altijd kan via de 
opnames van de kerkradio. 
Op zondag 3 juli was de eerste van 9 
zomerdiensten, waaraan nu ook HGKD 
deelneemt. De dienst is gehouden in de 
Gereformeerde Kerk en in de dienst werd het 
Heilig Avondmaal gehouden. Voor het eerst 

sinds lang in een gezamenlijke dienst. Voor 
sommigen wat onwennig, maar daarom 
zeker niet minder waardevol. We mochten 
samen gedenken en meemaken dat Jezus 
Christus Zijn leven voor ons wilde geven, 
zodat wij in de ruimte van Gods liefde 
kunnen leven. We werden zowaar 

enthousiast en misschien zelfs wel een beetje 
trots op het kruis. Onze Heer Jezus is een 
held! 

 
Komende zondagen 
Tot zondag 28 augustus zijn de 

‘zomerdiensten’. Dat betekent dat er 9 
weken lang steeds afwisselend in 1 van onze 
drie kerken een dienst wordt gehouden. De 
andere kerken zijn dan gesloten. Dus let goed 
op waar er een dienst zal zijn. 
Op 10 juli is dat in de kerk op Kolderveen. 
Zie voor de volgende zondagen het rooster 
op de achterkant van deze Drieluik. 
 

OMZIEN NAAR ELKAAR 
 

Mevr. L. Voerman Bouwknegt verblijft nog 
steeds in Reestdal Revalidatie, kamer 2.15. 
Het is moeilijk in te schatten hoe lang ze 



14 DRIELUIK - Hervormd Kolder- Dinxterveen 

 

moet blijven revalideren, en of zij daarna 
weer naar haar oude woning terug kan. 
Hoewel ze natuurlijk kan genieten van een 
mooi uitzicht over het Reestdal, zal ze 
ongetwijfeld ook blij zijn als ze eens een 
kaartje van ons mag zien. 
Mevr. G. Kwint is zover opgeknapt dat ze, 
misschien al voordat dit kerkblad uitkomt, 
weer naar huis mag. 
De heer Klaas Brand heeft een operatie aan 
zijn oog ondergaan. De operatie is goed 
verlopen, maar het vergt wel wat tijd en rust 
om weer te herstellen. We hopen en bidden 
dat u snel weer helemaal fit bent! 

Janet Hopman heeft de laatste maanden 
kleine ‘succesjes’ geboekt in het gevecht met 
haar ziekte, maar hoopt wel op nieuw 
onderzoek voor nieuwe en betere 
behandelingen. 
 
In het leven van patiënten, maar ook in dat 
van elk mens op aarde, kan het volgende 
gedicht van ds. André F. Troost, dat ik 
onlangs las op de website van Petrus 
(https://petrus.protestantsekerk.nl), 
misschien een klein lichtstraaltje betekenen: 
 
Zon, voorzichtig stralend, 

God, een mens van vlees en bloed, 
die ons, hoe ver dwalend, 
lachend met een kus begroet - 
 
stil en zacht gekomen, 
dageraad in onze nacht, 
licht in zwarte dromen: 

ochtendgloren, langverwacht - 
 
Hemel, warm de aarde, 
heel mij, streel mij, smeed voortaan 
ploegen, smelt de zwaarden - 
liefde, raak de wereld aan. 
 
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) 
-Mevr. A. Tuut-Oort (Reestoord) 
-Mevr. L. Voerman – Bouwknegt (Reestdal 
Revalidatie) 
 
Wilt u een kaartje sturen om uw meeleven en 
bemoediging uit te drukken dan zijn hier de 
adressen van de verpleeghuizen: 
Zorgcentrum “De Schiphorst”, Reggersweg 
11, 7943 KC Meppel. 
Zorgencentrum “Nijenstede”, Joh. 
Bogermanstr. 1, 8331 GZ Steenwijk. 

Zorgcentrum “Reestoord”, Zuiderlaan 134, 
7944 EJ Meppel. 
Zorgcentrum “De Menning”, Linthorst 
Homanstraat 1 8384 ED Wilhelminaoord. 
Zorgcentrum De Berghorst, Ebbinge 
Wubbenlaan 186, 7951 LB Staphorst. 
Zorgcentrum ’t Vonder, Molenbergh 1,7961 
AV Ruinerwold. 
Reestdal Revalidatie, Reggersweg 2a, 7943 KC 
Meppel. 
Isala Meppel, Reggersweg 2, 7943 KC 
Meppel. 
 
Meldingen 

Mocht er iets bijzonders zijn, ernstige ziekte 
of wanneer u of een naaste geestelijke 
bijstand nodig hebt, 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. 
De wijkouderlingen: 

Han-Olof Gerrits: 06-1470 6472 
Gert Westenbrink: 06-3856 6333 
Lourens Schipper: 06-5103 1603 
Ploni Beker: 06-4854 9872 
Ouderling: Henk Huisman: 06-5174 3607 
Wij zullen op de hoogte zijn van de 
beschikbaarheid van onze (deeltijd-) 
predikant.  
Voor spoedeisende kwesties kunt u hem 
natuurlijk rechtstreeks bellen: Ds. Johan 
Prosman, 06-1271 1603. 
 
De ouderlingen, Lourens Schipper 

https://petrus.protestantsekerk.nl/
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VAN DE VOORZITTER 
 

Het seizoen 2021-2022 loopt ten einde en de 

zomervakantie staat voor de deur. Tijd voor 
andere dingen. 
De afgelopen maanden stonden vooral in het 

teken van het zoeken, beroepen, bevestigen 
en kennis maken met de nieuwe predikant. 
Inmiddels is de beroepingscommissie 
ontbonden en hebben we geëvalueerd. De 
mensen van de beroepingscommissie hebben 
het als een verrijking ervaren. 
De nieuwe ambtsdragers zijn zich aan het 
inwerken en dat kost veel energie en tijd. 
Terugkijkend op het afgelopen seizoen is er, 
net als voorgaande jaren, weer ontzettend  
veel vergaderd, met veel enthousiasme en 
gedrevenheid overigens. Maar wat mij zelf 
erg frustreert is dat wij weinig vooruitgang 
boeken en als voorzitter denk je dan weleens 

‘Doe ik het wel goed?’.  Daarom is het ook 
goed om een vakantieperiode te hebben 
zodat er tijd is voor ontspanning en tijd om 

weer op te laden zodat we na de vakantie 
weer met veel energie aan de slag kunnen 
met ons kerkelijk werk, maar ook met ons 
dagelijks werk en overige activiteiten. 

Ik wens ieder een fijne zomer toe met veel 
zonnige momenten.  
Henk Huisman voorz. 
 

ZENDINGSCOMMISSIE 
 

De Pinksterzendingszakjes hebben het mooie 
bedrag van € 895,83 opgebracht. Iedereen 
bedankt voor gift en/ of inzet bij het ophalen 
van de zakjes! 
In de zendingsbussen is van 8 mei tot en met 
12 juni € 156,30 bij elkaar gebracht. 
Namens de zendingscommissie,  
Wolly, Alie en Femmie 
 

VAN HET COLLEGE KERKRENTMEESTERS 
 

Collecten en giften 12-06t/m 03-07-2022 
Collecten in de dienst:    
CvK  €184,35 
Diaconie € 105,05 

Bijz. collecten €  77,60 
 
Via de contactpersonen zijn er verschillende 
giften binnengekomen: 
Voor de bloemenpot: 
Dhr. G. Westenbrink € 10,00 
Dhr. H.O. Gerrits  € 5,00 
Voor het CvK: 
Dhr. L. Schipper  €10,00 
 
Allen die gaven in geld, goed of arbeid: 
hartelijk dank 
 
Collectemunten verkrijgbaar bij  

Dhr. M. Brouwer, De Wilgen 7 Nijeveen 
Tel. 492659 / 0651969698 
De kerkrentmeesters 
 

ROMMELMARKT 
 

Rommelmarkt 2022  Hervormde Kerk 
Kolderveen/Dinxterveen 
 

Als het allemaal door kan gaan, willen we ook 
dit jaar weer de rommelmarkt houden. Heeft 
u de zolder of de schuur al opgeruimd en wilt 
u graag uw (nog bruikbare) spullen kwijt, 

neem dan contact op met Klaas Jan Bakker, 
tel. 491305 of  06-22139957. Brengen kan 
alleen na overleg.  U kunt ook contact 
opnemen met Jacob Bakker, tel. 492533 of 
06-10328646. We hebben al heel wat spullen 
binnengekregen, maar er kan altijd meer bij.  
Uw spullen, die u niet meer gebruikt, maar 
die toch nog in goede staat zijn, kunt u bij 
ons kwijt voor de rommelmarkt. 
Omdat wij ook moeten betalen voor het 
afvoeren van alles wat niet verkocht wordt, 
verzoeken wij u om geen kapotte dingen, 
bankstellen, kasten en andere grote 
meubelstukken en matrassen in te leveren.  
DE-punten kunt u inleveren bij Leida 
Schipper, Scheerweide 50. 

De rommelmarkt wordt gehouden op 
zaterdag 24 september. Schrijf de datum 
alvast maar in uw agenda. 
 
De rommelmarktcommissie 
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BLOEMENGROET 
 

De bloemen gingen met een groet van ons 
allen naar:  
5 juni: fam. Kaptein 
26 juni: mevr. H. Maat 
 

  

BIJ DE DIENSTEN 

We zijn begonnen met de zomerdiensten en 
deze gaan door tot eind augustus. Een goede 
manier om elkaar weer beter te leren kennen 
als gemeentes en samen op te trekken. 

17 juli: er is een dienst in onze kerk. Ds. René 

Kok gaat voor. 
24 juli: er is een dienst in de geref. kerk. 
31 juli: er is een dienst in Kolderveen. 

7 augustus: er is een dienst in onze kerk en 
Ds. Marjan van Hal gaat voor. 
14 augustus: er is een dienst in de geref. 
kerk. 
21 augustus: er is een dienst in Kolderveen. 
28 augustus: er is een dienst in onze kerk 
waarbij ds. Marjan van Hal  voor gaat. 
 

WEL EN WEE 

De mensen die met zorgen of ziekte kampen, 
wensen we draagkracht toe en de zegen van 
de Eeuwige. Als u behoefte hebt aan een 
luisterend oor, kunt u altijd contact met ons 
opnemen. 

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. 

Een moeilijk moment 
 
Als het gewicht van het leven 
op je schouders drukt …  
Op het moment dat je struikelt … 
Laat dan de glimlach van Moeder Aarde 
je evenwicht herstellen. 
 
Als je ogen bevriezen 
achter een grauw gordijn … 

Als verlies je verstikt … 
Laat je dan overweldigen 
door het kleurenpalet van indigo, 

rood, groen en azuurblauw. 
Ontwaak in een weiland vol verrukking. 
 
Als gedachtestromen uiteen rafelen 
als een versleten doek … 
Als het water zwart kleurt … 
Volg dan het goudgele maanlicht 

dat glinstert in de waterspiegel, 
zodat je veilig thuis komt. 
 
Versterk je met de vruchten van Moeder 
Aarde 
Verwarm je met het licht van de zon 
Beweeg mee met de getijden van de zee 

Weet je beschermd door de wijsheid van je 
voorouders 
 

Laat de wind woorden van liefde prevelen 
En leg die onzichtbare mantel van zielerust 
zachtjes over je schouders. 

 
Vrije vertaling van “Beannacht “ uit “ Anam 
Cara “ van John O’Donohue ( 1956 – 2008 ) 
 

Met een hartelijke groet en een mooie 
zomerperiode gewenst, 
Ds. Marjan van Hal en ds. René Kok 
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WEL EN WEE 

Het is al even geleden maar we kregen nog 
bericht van de geboorte van Annelot. Zij is de 
dochter van Wim en Aukelien van Elp en het 
zusje van Jaap-Jan. Ze wonen in Punthorst en 
Annelot is op 13 maart geboren. Nog van 
harte gelukgewenst met haar geboorte. Dat 
zij in liefde en gezondheid mag opgroeien en 

jullie veel vreugde mag geven. 

Bart en Albertine Ekkels (we blijven in de 
familie, Albertine is de zus van Aukelien!) 
werden op 16 juni verblijd met de geboorte 
van Marlies. Marlies is het zusje van Theun. 
Ook jullie van harte gelukgewenst met de 

geboorte van jullie dochter. Ook voor haar 
veel voorspoed en geluk gewenst. Dat jullie 
veel vreugde aan elkaar mogen beleven. 

 

 

 

Wieg 

Geur van honing 
en jonge melk, 

van een nestdiertje 
dat slaapt. 
Een ademhalen van dons. 
En speurbaar 
aan de neusvleugels 
de geur van wat gebeurd is: 
geboorte, 
geheim. 

Ida Gerhardt 
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KERKDIENSTEN:  
 
 

 

 

 

 

datum locatie aanvang voorganger organist eerste collecte  tweede collecte 

Zondag 17 juli Herv.kerk Nijeveen 10:00 Ds. R. Kok Dhr. A. Hoekerswever Diaconie Kerkrentm.beheer 

       

Zondag 24 juli Geref. kerk 10:00 
Mevr. Liesbeth Winters-Jonas  
(Kraggenburg) 

Dhr. A. Kroes Kerk Diaconie 

       

Zondag 31 juli Herv.kerk Kolderveen 10:00 Ds. J. Stap Dhr. J.  Buiter Kerkrentm.beh. Kerkblad 

       

Zondag 7 augustus Herv.kerk Nijeveen 10:00 Ds. M. van Hal Dhr. S. Huismans Diaconie Kerkrentm.beheer 

       

Zondag 14 augustus Geref. kerk 10:00 
Ds. M. van Doorne - van Wolfs 
(’t Harde) 

Dhr. C. van Doorne Kerk Diaconie 

       

Zondag 21 augustus Herv.kerk Kolderveen 10:00 Ds. W. Smit, Smilde Mevr. A.  Westenbrink Kerkrentm.beh. Diaconie 

       

Zondag 28 augustus Herv.kerk Nijeveen 10:00 Ds. M. van Hal Mevr. M. Withaar Diaconie Kerkrentm.beheer 


