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2 DRIELUIK - Algemene informatie 

 

GEREFORMEERDE KERK NIJEVEEN – HAVELTE - WANNEPERVEEN 
Kerkgebouw Dorpsstraat 7, Nijeveen tel. 06 11956760 
Website / voorzitter www.gereformeerdekerknijeveen.nl; voorzitter@gereformeerdekerknijeveen.nl 
Predikant Ds. René Kok en Ds. Marjan van Hal (deeltijd 20%) e-mail: kokhal@xs4all.nl / 0522-491221 
 Ds. Jan Stap (deeltijd 10%) e-mail: ds.stap@hgkd.nl / 06-45751180 
Contactpersoon diensten mevr. 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 Vacant, ( Consulent/ pastorale bijstand: ds. Jan Stap, 0645751180 ) 
Scriba Postadres: Kolderveen 47,email: scriba@hgkd.nl 
Orgelfonds NL04RABO3418292496 t.n.v.Orgelfonds 
Ledenadministratie mevr. M. Bakker, Bramenweg 2, tel. 06-22329526ledenadministratie@hgkd.nl 
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 NL85INGB0001185188 
Telefoonnummer jeugdgebouw 491707 
Auto-ophaaldienst fam. Gerrits, Veneweg 49 tel: 06-50868289 
Koster fam. P. Oppewal, Kolderveen 45, tel. 06-48652620 
Collectemunten verkrijgbaar bij dhr. M. Brouwer, De Wilgen 7, tel. 0651969698 
Rek.nr. collectemunten NL77RABO0341860425  
Bezorging kerkblad mevr. R. Brinkman, Merelstraat 4, tel. 491454  
 
HERVORMDE GEMEENTE NIJEVEEN 
Kerkgebouw Dorpsstraat 58, Postadres: Dorpsstraat 58, 7948 BS Nijeveen   
Website www.hervormdegemeentenijeveen.nl 
Predikanten Ds. R. Kok en mevr. ds. M.W. van Hal, Burg. Haitsmalaan 8, tel. 491221  
 email: kokhal@xs4all.nl of mwvanhal@xs4all.nl 
Scriba mevr. G.C. Veeloo, Gruttostraat 10, tel: 0624988327, scribahervormdnijeveen@gmail.com 
Adm. Kerkrentmeesters dhr. H. Maat, Burg. Weimalaan 13, tel. 0628928547, krmhervormdnijeveen@gmail.com 
Bankrekening kerk NL33RABO0373742207 t.n.v. Herv. Gem. Nijeveen 
Ledenadministratie  dhr. E. Vos, Het Nieveen 56, tel. 707807, ledenadministratie@hervormdegemeentenijeveen.nl 
Kerkhofbeheer mevr. W. de Jonge, tel. 492093, email: kerkhofbeheer@hervormdegemeentenijeveen.nl 
Adm. Diaken dhr. J. Slijkhuis, Weidelint 42, tel. 0626014913 
Bankrekening Diaconie NL96RABO0371802334 
Koster fam. T. Bos, Dorpsstraat 56, tel. 475783 
Collectemunten verkrijgbaar bij  dhr.T. Kikkert,Lijsterstraat20, tel 490620 
Auto-ophaaldienst mevr. M. Buitenhuis, Scheerweide 16, tel.492415 
Bezorging kerkblad mevr. N. van ’t Hoog, Rembrandtstraat 1, tel. 492328  
 dhr. F. Zweistra, Het Nieveen 17, tel. 492309 

 
Kopij voor het volgende kerkblad inleveren vóór 30 maart- 12.00 uur 

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

 

http://www.gereformeerdekerknijeveen.nl/
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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
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Geef vrede, Heer, geef vrede (Lied 1010 uit het nieuwe Liedboek) 
 
We leven in een spannende tijd. Eén persoon (Vladimir Poetin) houdt ons gevangen door zijn 
oorlog tegen de Oekraïne. Op het moment dat ik dit schrijf heeft hij al gedreigd met kernwapens 
tegen degenen die zich tegen hem keren. De burgers van Rusland houdt hij gevangen met 
dreigementen van gevangenisstraf. Hij heerst door onrecht en door leugens. De mensen lijden 
door angst, de toekomst is o zo onzeker. 
Tegelijk leven we in de Veertigdagen tijd of zoals we decennia geleden zeiden de “Lijdenstijd”. De 
tijd waarin we gedenken dat we op weg zijn naar Goede Vrijdag (de kruisiging) en naar Pasen (de 
opstanding van Jezus Christus). 
Lied 1010, is een lied waarin gesproken wordt van een wereld die ontluisterd is van elke waarde. 
Waarin sprake is ook van klein geloof. De coupletten van Lied 1010 eindigen elk met een bede, het 
eerste couplet met de bede “o red ons, sterke Heer” en het tweede “en laat ons niet alleen”. Deze 
beide gebedsregels hebben te maken met het geloof in zowel God de Vader als de Zoon, die 
uitdrukking geven aan het geloof in Gods macht. 
Goede Vrijdag lijkt uitdrukking te geven aan Gods onmacht. God die toelaat dat Zijn zoon, zijn 
geliefde, aan het kruis gehangen wordt. De Zoon die aan het kruis de God verlatenheid uitroept. 
De duisternis die letterlijk over hem komt als teken van God verlatenheid. 
Echter de derde dag, Paasmorgen, de dag van de opstanding die ons toont dat God Zijn zoon niet 
prijs geeft aan de dood. Dat Hij hem opwekt uit de slaap van de dood en hem doet opstaan uit het 
graf. 
Zo ook vandaag. Al meer dan een week duren de gevechten in de Oekraïne. Een enorme 
vluchtelingenstroom is op gang gekomen. De voorbereidingen voor de opvang van deze 
vluchtelingen ook (ook in onze dorpen/ gemeente). Hoewel de EU-landen de Oekraïne steunen, de 
vluchtelingen opvangen, gaan ze niet zover dat ze zich in het gewapende conflict mengen. De ene 
optie is dat we op een morgen wakker worden en de Oekraïne niet meer bestaat. Een andere 
optie is dat we door de veroveringsdrang van de president van Rusland, die het groot Tsaristische 
rijk nieuw leven in wil blazen, in deze oorlog worden meegezogen. Dezelfde vragen die aan het 
begin van de 2e Wereldoorlog leefden, leven ook vandaag. Wanneer veranderen we van 
toeschouwers in deelnemers. Beangstigende vragen! 
Tegelijk roept de situatie ook de vraag op: waar is God in dit alles? Leven we in een tijd van 
Godverlatenheid of ………..? We bidden. We mogen tot God roepen om vrede. 
Echter zolang de mens niet naar God luistert moeten we ons ook niet verbazen dat er oorlogen 
zullen zijn. Dat er steeds weer conflicten, pandemieën, oorlogen over ons heenkomen. 
Echter eens wordt het Paasmorgen. De ochtend dat het leven, nieuw leven wordt ingeblazen. 
Hoe de wereld er dan zal uitzien? Daarover kunnen we nu alleen nog maar dromen. 
Ik spreek de hoop uit dat de wapens spoedig zullen zwijgen en de angst zal verdwijnen. 
Ik wens u ondanks alles een goede voorbereiding op de tijd van Pasen (Witte Donderdag, Goede 
Vrijdag en Paasmorgen).                                                                                        Ds. Jan Stap 

                                                           
PS. Dit is mijn laatste ”Voorwoord” als predikant namens de Hervormde Gemeente Kolderveen-Dinxterveen. 
Op Paasmorgen hoop ik officieel afscheid te nemen van de gemeente. JS. 
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HET KERSPEL: 
Gespreksgroep: 15 maart 10 uur in de geref. kerk 
 o.l.v. ds. Stap 
Maandsluiting: 25 maart 19 uur 
 o.l.v. ds. Elzen 
 organist: dhr. Lopers 

 
 

AGENDA 
 

13-03 19.00 uur GK Zangdienst 
24-03 20.00 uur GK Gesprekskring 
29-03 20.00 uur GK Kerkcafé ‘De Ontmoeting’ – Leven met een beperking 
08-04 18.30 uur GK Gezamenlijke maaltijd “Warme herinnering” 
13-04 19.30 uur GK Kerkcafé ‘De Ontmoeting’ - Workshop Paaskoekjes decoreren 

    
 

DE REDACTIE FELICITEERT GEMEENTELEDEN VAN 80 JAAR EN OUDER 

 
14-03 Mevr. A. Nijmeijer-Buitenhuis, Burgemeester Weimalaan 16 94 jaar 
19-03 Mevr. H. Wobben-Veneboer, Ds. van Halsemastraat 11 82 jaar 
21-03 Mevr. R. Oort-Holterman, Rembrandtstraat 33 87 jaar 
21-03 Mevr. K. Santing-Hoeve, Ds. van Halsemastraat 12-3 84 jaar 
25-03 Mevr. G. Kwint-Kruithof, Dorpsstraat 7 Havelte 84 jaar 
25-03 Dhr. H. M. de Vries, Scheerweide 22 80 jaar 
26-03 Dhr. A. Spijkerman, Scheerweide 18  82 jaar 
29-03 Dhr. D. Wolters, Ds. Van Halsemastraat 2 87 jaar 
30-03 Mevr. H. Kroes-Agtersmit, KBB 57 87 jaar 
01-04 Mevr. A. Wolters-van den Akker, Ds. Van Halsemastraat 2  86 jaar 
07-04 Mevr. K. van der Linde-Krikke, Griftestuk 44 84 jaar 
09-04 Dhr. G. Schutte, Gedeputeerde Dekkerweg 4 94 jaar 
   
27-03 Dhr. en mevr. Kroes-Nijenbrink, KBB 38 40 jaar getrouwd 
07-04 Dhr. en mevr. Bijker-Schipper, Schoutstraat 27 55 jaar getrouwd  
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DANK 
 

Overweldigend waren de blijken van 
belangstelling in de vorm van kaarten, 
bloemen en telefoontjes tijdens en na mijn 
opname in het Isala ziekenhuis van Zwolle. 
Bedankt daarvoor. Momenteel gaat het weer 
redelijk goed met mij.  
Vriendelijke groet Co en Anneke Nagelkerke 

 

NIJEVEEN HELPT OEKRAINE 
 

We zijn allemaal getuige van de 
verschrikkingen die in de Oekraïne 
plaatsvinden. Tienduizenden mensenlevens 
worden beschadigd en vernietigd. We willen 
u uitnodigen om met ons mee een 
tegengeluid te bieden, zoals overal in ons 

land nu gaande is. 
We hebben een 
kleine stuurgroep 
opgezet met 
mensen uit 
verschillende 
geledingen uit het 
dorp om hier in 
Nijeveen opvang 

te regelen voor vluchtelingen uit Oekraïne. 
De drie kerkenraden hebben zich hier voluit 
achter geplaatst. 
Het gaat veel inspanning, organisatie en 
improvisatie vragen. Maar wij geloven dat 
ons dorp dat kan en dat we met veel mensen 
veel kunnen betekenen. Op het moment van 
schrijven hebben we net de eerste lijnen 
uitgezet: waar de mensen op te vangen, 
hoeveel mensen kunnen we opvangen, wat 
hebben we daarvoor nodig aan bedden, 
beddengoed, keukenapparatuur, wie 
overlegt met de gemeente, met 
Vluchtelingenwerk, wat is er nodig aan 
spullen, kleding, speelgoed, hygiënische 

producten, voedsel, drinken, internet, 
medische begeleiding, psychologische 
begeleiding, hoe kunnen we op een 
verantwoorde manier mensen ophalen en 
nog veel meer vragen. In deze eerste aanzet 
ondervinden we dat iedereen mee wil doen 
en zijn of haar kwaliteiten wil inzetten. We 
zijn een rijke gemeenschap met veel 
kwaliteiten en goede inzet van mensen. We 
zullen veel mensen nodig hebben en ook 
voor langere tijd een beroep moeten doen op 
de inzet van velen. Dat alles onder het 
voorbehoud dat we daadwerkelijk mensen 
kunnen ontvangen in Nijeveen. 
Zoals gezegd, op het moment van schrijven 
zijn we net begonnen. Als u dit leest in het 
kerkblad zal naar verwachting al veel 
duidelijk zijn. Wij hopen dat wij met elkaar 
een teken van menselijkheid en solidariteit 
kunnen bieden aan hen die wij mogen 
ontvangen.  
Namens de stuurgroep, René Kok 

 

NIEUWE PREDIKANT - FELICITATIE 
 

We feliciteren onze zustergemeentes, de 
gereformeerde kerk en de hervormde 
gemeente van Kolderveen/Dinxterveen met 
hun nieuwe predikant ds. Johan Prosman! 
Heel fijn dat het gelukt is iemand te vinden.  
We hopen op een goede tijd met hem en ook 
voor hem en zijn gezin hier in Nijeveen! 
Marjan van Hal en René Kok 
 

ZANGDIENST 
 

Zangdienst 13 maart in Nijeveen 
m.m.v. Chr. Mannenkoor Zwolle. 
Wij gaan weer van start met onze zang-
diensten en wel op zondag 13 maart. 
Op deze avond komt Christelijk Mannenkoor 
Zwolle optreden. 
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Het koor is in 1990 opgericht en staat onder 
leiding van dirigent Harry Koning. Organist is 
Johan Smit en Marieke Bastiaan zal op viool 
het koor begeleiden. 
Aanvang 19.00 in de Gereformeerde kerk 
Dorpsstraat 7. Aan de uitgang is er een schaal 
collecte voor de onkosten. Kom zing, luister 
en geniet van dit muzikaal samenzijn. 

 

E-MEETING 
 

20 maart - Musical ‘Over de Brug’ door 
gospelkoor ‘Onze Opdracht’ 
 

Dit keer een bijzonder programma tijdens de 
E-meeting, want gospelkoor ‘Onze Opdracht’ 
uit Dwingeloo zal de musical ‘Over de Brug’ 
opvoeren. 
Gospelkoor ‘Onze Opdracht’ uit Dwingeloo 
staat voor zang, muziek en meer. Het koor 
dat in 1973 werd opgericht geeft het begrip 
‘meer’ al sinds 1998 vorm door middel van 
het bedenken, produceren en uitvoeren van 
eigen musicals en dienstvullende 
programma’s. 
 

In de musical ‘Over de Brug’ nemen mensen 
van nu, een inkijkje in het leven van David, de 
herdersjongen die koning werd. David 
maakte veel mee in zijn leven en veel 
gevoelens van hem worden herkend door 
mensen van nu. Het koor overbrugt in deze 
musical de tijd door zo nu en dan in gesprek 
te gaan met David. Wat heeft David beleefd, 
wat kunnen wij eeuwen later hiervan leren? 
Welke gevoelens herkennen wij, waarmee 
zijn we het eens en waarmee oneens? 
 
De groep staat onder leiding van Centinus 
Lubberts. De rol van David wordt vertolkt 
door Auke Mennega, die in eerdere musicals 
achtereenvolgens in de huid kroop van Jozef, 
het Levende Water en de Spiegel. 
‘Over de Brug’ is een musical met een ver-
rassend decor, dat meegaat in de tijd. De 
beamerbeelden, geprojecteerde teksten en 
lichteffecten versterken de boodschap in de 
zang van het ongeveer 30 leden tellende 
koor. De melodieën van de liederen komen  

uit het eigen repertoire, maar er komen in 
deze nieuwe musical ook verschillende 
melodieën van bekende popnummers 
voorbij, zoals van Frank Boeijen, ABBA, 
Marco Borsato, LA The Voices en Queen. Het 
combo bestaat uit piano, slagwerk, gitaar, 
dwarsfluit en keyboard. 
 
De uitvoering van ‘Over de Brug’ begint om 
10.00 uur en duurt ruim een uur. Uiteraard 
staat de koffie/thee/ranja weer klaar! Voor 
de jongste kinderen is er oppasdienst. 
Kom over de brug en laat je verrassen. 
Iedereen is van harte welkom! 
 

GESPREKSKRING 
 

Gesprekskring ‘De bijbel, wat kunnen we er 
nog mee?’ is weer van start gegaan. De 
eerstvolgende keer is op donderdag 24 
maart 20.00 uur. 
Onze gesprekskring is weer begonnen. En 
blijkbaar eerder dan men had gedacht want 
we hadden een wat klein groepje. De inhoud 
is ook wat veranderd in vergelijking met de 
eerste keer. De deelnemers vonden het de 
eerste keer te veel info en te weinig gesprek. 
Dat heb ik nu omgegooid: veel gesprek en 
daar tussendoor wat info. 
 

We komen weer bij elkaar op donderdag  
24 maart, 20.00 uur, Gereformeerde Kerk. 
Ds. René Kok 
 

GEZAMENLIJKE MAALTIJD 
 

Wat fijn! We mogen weer een gezamenlijke 
maaltijd organiseren. Heerlijk is dat om dit te 
melden! 
U wordt daarvoor dan ook van harte 
uitgenodigd op vrijdagavond 8 april a.s. in de 
Gereformeerde Kerk. 
We hebben een leuk thema: “Warme 
herinnering”. Iedereen heeft wel van die 
recepten in de familie, die je doen denken 
aan de zondagmiddag thuis. Of een bepaald 
recept van je moeder of oma die dat recept 
als geen ander kan maken. Bij ons in de 
kookgroep-app kwam al heel wat langs.  
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Zo gaan we onze familierecepten combineren 
en kunnen we een heel gevarieerd menu 
samenstellen. Nieuwsgierig geworden? Geef 
je dan op en laat je verrassen. En neem ook 
je vriend/vriendin of buurvrouw/buurman 
mee, waarvan je weet dat die eenzaam is. 
Wat er is niets heerlijker om samen te eten. 
Het samen verbonden zijn. 
Iedereen is welkom! 
 

Vanaf 18.30 uur staat er een drankje voor u 
klaar, waarna we om 19.00 uur beginnen met 
het eten. 
De maaltijd kost € 6,- per persoon en voor 
kinderen € 3,- per kind. Het derde en 
daaropvolgend kind, van hetzelfde gezin is 
gratis. 
Opgave kan t/m maandag 4 april door het 
formulier, dat in de kerken wordt verspreid,  
te deponeren in de daarvoor bestemde doos. 
Of u kunt t/m maandag 4 april, voor uiterlijk 
17.00 uur, bellen naar Hillie Hoekman tel: 
0522 492095 / 0611956760. Mailen kan ook: 
cornelishillie@ziggo.nl 
Nogmaals van harte welkom jong en oud! 
 

PS: Er zijn nog 2 gratis tegoedbonnen voor 2 
personen voor de gezamenlijke maaltijd in 
omloop. Deze zijn getrokken bij het rad van 
avontuur tijdens de Kikadag. Even een 
herinnering mocht u deze hebben. 
 

Met vriendelijke groet, 
Namens de kookgroep, Hillie Hoekman 
 

KERKCAFE ‘DE ONTMOETING’ 
 

Uitnodiging Kerkcafé ‘De Ontmoeting’ 
woensdag 29 maart – 20.00 uur (GK) 
Plaats: Afhankelijk van het aantal deelnemers 
 

Leven met een beperking 
Weet u? Eigenlijk hebben we allemaal wel 
één of meer beperkingen. De één stottert, de 
ander is verlegen, de ander soms te fors. 
Maar er zijn mensen met een beperking waar 
anderen van in verlegenheid raken. Mensen 
met een lichamelijke beperking of met een 
verstandelijke beperking.  
 
 

Wat betekent dat? 
We gaan een avond in gesprek met onze 
Nijevener Joan Albrecht, directeur/ 
bestuurder van Stichting Voorzieningen voor 
Verstandelijk en Meervoudig Gehandicapten 
Zwolle e.o. Zij is onder anderen de 
directeur/bestuurster van De Kolderberg in 
Kolderveen. En zij is ervaringsdeskundige. Zij 
gaat met ons in gesprek wat het betekent om 
met iemand samen te zijn die een 
verstandelijke beperking heeft. Hoe gaan 
anderen er mee om? Waar loop je zelf 
tegenaan? 
 

Aanmelding 
We vragen u om zich vooraf aan te melden. 
Als de groep beperkt blijft, gaan we samen 
naar De Kolderberg. Als de groep (te) groot 
is, dan zoeken we een ander onderkomen. 
Opgave kan tot uiterlijk 22 maart bij René 
Kok, mailadres kokhal@xs4all.nl. 
 

Zoals bij iedere Kerk Café avond is ook nu 
iedereen uit het dorp welkom. Dus neem ook 
eens een buurman/vrouw, kennis of 
vriendin/vriend mee voor een gezellige en 
leerzame avond. 
 

X  X  X  X 
 

Uitnodiging Kerkcafé ‘De Ontmoeting’ 
Woensdag 13 april – 19.30 uur (GK) 
 

Na exact 4 maanden uitstel is het woensdag-
avond 13 april eindelijk zover, een creatieve 
workshop onder leiding van Ritza Kroeze van 
Kunstige Koekjes. We gaan die avond een 
aantal koekjes decoreren met royal icing 
(eiwitglazuur) in het thema Pasen. 
 

De koekjes zijn al 
gebakken en de 
focus ligt op het 
werken met royal 
icing in 
verschillende 
diktes. 
 

Tijdens deze 
avond wordt uitgelegd wat royal icing is, welk 
verschillende diktes er zijn, welke technieken 



8 DRIELUIK - PKiN berichten 

 

er gebruikt worden en hoe icing gekleurd 
wordt. 
Na de uitleg ga je zelf aan de slag met het 
verdunnen en kleuren van de icing en daarna 
worden de koekjes gedecoreerd. 
Aan het einde van de avond ga je met een 
doosje vol met eigen gedecoreerde koekjes 
naar huis. Houdt er rekening mee dat het 
doosje (met koekjes) plat vervoerd moet 
worden, omdat de icing nog niet volledig 
droog zal zijn. 
Lijkt het je leuk, geef je dan z.s.m. op 
Datum  woensdag 13 april 
Start   workshop 19:30 uur 
Locatie  gereformeerde kerk 
Max aantal deelnemers; 20 Opgave verplicht; 
Geertje de Boer (deboery@kpnmail.nl) 
uiterlijk vrijdag 8 april 
Wij vragen een bijdrage van €5,00 per 
deelnemer. 
 

En wil je weten 
welke koekjes er 
gedecoreerd gaan 
worden kijk dan op 
Kunstige Koekjes 
(Facebook) of 
Kunstige.koekjes 
(Instagram) 
Ritza Kroeze 
 

BIJBELSE VROUWEN EN #METOO 
 

Kort geleden was hét nieuws van de dag het 
seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The 
Voice of Holland. Een beerput ging open. Het 
is een heel pijnlijk verhaal van machtsmis-
bruik wat veel schade veroorzaakte bij de 
slachtoffers. Helaas is dit grensover-
schrijdend gedrag van alle tijden. Een paar 
jaar geleden ontstond de #metoobeweging. 
Ook in de bijbel zien we het al. Het verhaal 
van Bathseba is welbekend. Minder bekend is 
het verhaal van Dina uit Genesis 34, het 
verhaal van Tamar uit 2 Samuël 13 en 
Susanna en de ouderlingen uit het apocriefe 
boekje Daniël, hoofdstuk 13. We willen op 
drie avonden zicht proberen te krijgen op 
deze verhalen, uitwisselen wat het met ons 

doet en ons weerbaar maken tegen dit soort 
van gedrag. Data in overleg met de 
deelnemers.  
Opgave bij Marjan van Hal, 491221 of 
mwvanhal@xs4all.nl 
 

VOORAANKONDIGING 
 

“Pasen is (g)een eitje”  
Stille zaterdag 19.30 uur in de Geref.Kerk 
 

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

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

mailto:mwvanhal@xs4all.nl
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betekenis die Pasen heeft voor onszelf. Pasen 
is (g)een eitje is geïnspireerd door de film The 
Shack naar een roman van de in Canada 
geboren W. Paul Young. Hij leefde het 
grootste gedeelte van zijn leven alleen en 
leefde in angst voor de afwijzing, God en zijn 
jeugd. 
 

GEBED VOOR OEKRAINE 
 

Een gebed voor de inwoners van Oekraïne, 
om thuis of in de kerk te bidden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij bidden U voor de inwoners van Oekraïne, 
voor iedereen die getroffen is door het 
vreselijke geweld. 
In verbijstering zien we de afschuwelijke 
beelden. 
Heer, ontferm U over dit land en haar 
inwoners. 
Laat geweld en wapengekletter stoppen, 
de wapens zwijgen. 
 
Wij bidden U voor de Oekraïense 
gemeenschap in ons land, 
zij hebben grote zorgen om familieleden en 
geliefden. 
Heer, wees hen nabij nu alles zo onzeker is, 
geef hen moed om vol te houden. 
 
Heer, geef dat vijandsbeelden niet onnodig 
uitvergroot worden,  
maak dat Uw visioen van verzoening en vrede 
ons hoe dan ook blijft dragen. 
Geef dat de stemmen die weg willen blijven 
bij angst en strijd gehoord worden, 
geef wijsheid aan alle betrokken leiders. 
 

Dat wapens geen recht van spreken krijgen, 
dat vrede gezocht en gevonden wordt. 
Toon ons de weg van omzien naar elkaar, van 
mildheid, vertrouwen en zachtheid. 
 
Heer, ontferm U over deze wereld, waarin de 
onderlinge liefde vaak zo ver te zoeken is, 
geef ons uitzicht op Uw hoopvolle toekomst.  
 
In Jezus' naam, 
 
Amen 
 

WEBSITE PKN 
 

Veertigdagentijd daagt ons uit om 
gelovig te tellen. 
 
Een reflectie van ds. René de Reuver, scriba 
generale synode, op de Veertigdagentijd die 
woensdag 2 maart begint. "Geen mens komt 
in het beloofde land zonder woestijntocht." 
 

Ik vind de Veertigdagentijd elk jaar weer een 
bijzondere periode. Deze periode wordt niet 
bepaald door de natuur, de doorsnee 

kalender 
vermeldt haar 
niet eens. Deze 
periode wordt 
bepaald door 
de traditie van 
de kerk. Zoals 

Israël 40 jaar door de woestijn trok voordat 
het volk het beloofde land binnenging en 
Jezus 40 dagen in de woestijn verbleef 
voordat Hij publiek optrad, zo bezint de 
gemeente van Christus zich 40 dagen lang op 
verwoestijning van het leven voordat ze het 
paasfeest viert. Het zijn weken van bezinning, 
inkeer en reflectie. In deze weken volgen we 
Jezus op Zijn kruisweg. Geen mens komt in 
het beloofde land zonder woestijntocht. 
Jezus begint Zijn werk als Messias niet zonder 
voorafgaande verzoeking in de woestijn. Het 
wordt geen Pasen zonder Goede Vrijdag. 
Daarom vieren wij geen Pasen zonder 
Veertigdagentijd. 
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Tijd van verzoening 
Dit jaar ervaar ik de Veertigdagentijd zwaar-
der beladen dan andere jaren. Goddank lijkt 
de coronapandemie op haar retour en 
kunnen we, ook als kerkgemeenschap, elkaar 
weer ontmoeten en weer samen zingen. Alles 
lijkt weer gewoon te worden. Toch hoop ik 
niet dat we doen alsof er in de afgelopen 2 
jaar niet heel veel is gebeurd. Want wat een 
verdriet is er geweest. En wat stonden we 
van tijd tot tijd fel tegenover elkaar. Er zijn 
forse woorden gesproken en verwijten over 
en weer gemaakt. Er zijn wonden geslagen in 
de samenleving, in families, in 
vriendschappen, ook tussen christenen. Juist 
deze weken van bezinning en inkeer, op weg 
naar Pasen, bieden ons de gelegenheid om 
verdriet te delen. Om de pijn en boosheid 
omdat we elkaar weggezet hebben te 
benoemen, en te belijden voor God en voor 
elkaar. Om wonden te helen. De 
Veertigdagentijd is bij uitstek een tijd van 
verzoening.  
 

In deze Veertigdagentijd worden we heel 
concreet bepaald bij het kwaad van macht, 
geweld, vernietiging en dood door de oorlog 
in Oekraïne, met alle gevolgen van dien, ook 
voor de rest van Europa. De Veertigdagentijd 
staat daarmee in een heel specifiek kader. 
Het is de opmaat naar Pasen. Kwaad, 
onrecht, schuld, lijden en dood mogen niet 
verzwegen worden, maar moeten genoemd 

worden met het oog op verzoening en 
opstanding. 
 

Gelovig tellen 
In de Bijbel begint een dag niet met de 
zonsopgang, maar met het verschijnen van 
de eerste ster, met het vallen van de nacht. 
De eerste bladzijde van de Bijbel leert ons 
gelovig tellen: ‘Het werd avond en het werd 
morgen. De eerste, tweede, derde … dag.’ De 
dag begint in de nacht!  
Nu is dit gelovig tellen niet eenvoudig. Hoe 
snel en gemakkelijk winnen neerslachtigheid 
en cynisme het van hoop en van het licht van 
Pasen. De Veertigdagentijd daagt ons uit om 
gelovig te tellen. Om de nacht eerlijk onder 
ogen te zien. Niet als een alles verslindend 
zwart gat, maar als begin van de nieuwe dag, 
als opmaat naar Pasen.  
 

De Veertigdagentijd is een oefenschool in 
gelovig tellen. Soms lukt dit zingend het best:  
 

God heeft het eerste woord (...). 
God heeft het laatste woord (...). 
God staat aan het begin 
en Hij komt aan het einde. 
Zijn woord is van het zijnde 
oorsprong en doel en zin.  
(Jan Wit, lied 513) 
 

Ds. René de Reuver 
scriba generale synode 
 

(dit stuk is overgenomen van de site van PKN) 
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Adrie en Alie Pouwels staan altijd 
klaar om te helpen 
 

Adrie en Alie Pouwels zitten er ontspannen 
bij; hij in een draaistoel, zij op de bank, in hun 
nieuwe huis aan de Dorpsstraat. Na een 
periode van slopen en bouwen, en een 
tijdelijke woning in Giethoorn genieten ze 
van de rust op hun nieuwe plek. Plannen 
voor de toekomst zijn er genoeg, want 
stilzitten, nee, dat is niets voor hen. 
Adrie (64) heeft dertig jaar lang gewerkt als 
onderhoudsmedewerker voor de woning-
stichting en kon ruim een jaar geleden met 
vervroegd pensioen. Dat kwam eigenlijk heel 
goed uit, want hierdoor had hij ineens alle 
tijd om zich bezig te houden met de bouw 
van hun 
nieuwe 
woning 
naast bakker 
Strijker. 
Adrie heeft 
de woning 
zelf 
afgebouwd. 
„Ik heb 
iedere steen 
in de hand 
gehad.” Zijn 
vrouw (57) 
vult hem 
lachend aan. 
„Zonder zijn 
goedkeuring 
kwam er geen spijker in de muur.” 
Alie is nog volop aan het werk, als service 
medewerker in het ziekenhuis in Zwolle. „Ik 
wil als het kan nog wel tien jaar werken”, 
zegt ze enthousiast. „Ik ben geen thuiszitter, 
werken is mijn hobby.” Adrie moet lachen. 
„Hij vindt dat helemaal prima, hij vermaakt 
zich wel”, zegt Alie. 

Beide hebben zich in een langer en korter 
verleden ingezet voor de kerk, vaak in 
praktische taken. Zo is Adrie al 24 jaar één 
van de vaste ‘vouwers’ van Drieluik. „Toen ik 
jaren geleden bij de diaconie kwam, werd mij 
gezegd: ‘wie in de diaconie komt, moet ook 
het kerkblad vouwen’. En zo geschiede. Met 
de diaconie ben ik inmiddels gestopt, maar 
het vouwen voor Drieluik doe ik nog steeds.” 
En Adrie is altijd beschikbaar voor hand- en 
spandiensten in en rond de hervormde kerk 
van Nijeveen. Of het nu gaat om de 
toegangshekken bij de begraafplaats, de 
toiletten in het jeugdgebouw of de jaarlijkse 
boekenbeurs van Stichting Barbara; Adrie 
staat klaar om te helpen. 
 

Tentdienstcommissie 
Alie heeft zeker 25 jaar in de tentdienst-
commissie gezeten. Daar is voor haar een 
paar jaar geleden een einde aan gekomen, 
mede als gevolg van de uitbraak van corona 

in Nederland. Verder verzorgt ze 
al jaren een deel van de bezorging 
van de kaartjes voor het 
verjaardagsfonds van de kerken 
en helpt ze vaak bij het koffie 
schenken na de kerkdiensten. „Ik 
mag graag organiseren”, verklaart 
ze haar inzet. Vooral in de tent-
dienst kon ze haar energie op het 
gebied van organiseren kwijt. 
 

Beide zijn dertig jaar lid geweest 
van het inmiddels opgeheven 
gospelkoor Living Relations. Alie: 
„We zaten bij de oprichting en bij 
de opheffing.” Via het koor kwam 
ze in contact met veel groepen en 
koren en deed ze workshops. „Die 
contacten kwamen weer van pas 

bij de organisatie van de tentdienst.” 
 

Het echtpaar vindt het sociale aspect van ‘de 
kerk’ heel belangrijk. Het ontmoeten van 
mensen, maar ook het voor elkaar klaar 
staan. In de afgelopen twee jaar hebben ze 
regelmatig online kerkdiensten gevolgd, 
maar het haalt het niet bij de echte diensten, 

Vrijwilligerswerk 

voor de kerk 



12 DRIELUIK - Vrijwilligerswerk 

 

vinden ze. Ze zijn dan ook blij dat er ook op 
dat vlak weer wat meer kan. 
Alie heeft vooral het samen zingen in de kerk 
erg gemist. Toen Living Relations was 
weggevallen en er de afgelopen twee jaar 
door corona niet meer gezongen mocht 
worden tijdens de kerkdienst werd dat gemis 
alleen maar sterker. „Daarom ben ik 
aangesloten bij de musicalgroep in Giethoorn 
en de musicalgroep in Steenwijk, waarmee 
we onder meer ‘Storm over de Beulaker’ en 
‘De Wardenier’ hebben gespeeld. We zijn nu 
aan het oefenen voor de musical ‘Eiland in de 
verte’ op Urk”, 
vertelt ze 
enthousiast. 
Haar man vindt 
het allemaal 
prima. „Ik zat 
de laatste jaren bij de gospelgroep al meer 
achter de knoppen dan achter de 
microfoon.” Lang geleden, ja, toen heeft hij 
in Nijeveen nog eens meegedaan aan de 
musical Judas. „Ik vond het mooi dat er toen 
al van alle drie de kerken mensen 
meededen.” Ook zit Alie sinds kort bij de 
gemeenteband. „Het mooie is dat het 
vrijblijvend is. Maar ja, nu ik er lid van ben, 
voel ik me er verantwoordelijk voor, en wil ik 
er ook iedere keer bij zijn.” 
 

Vaart maken 
En ja, ook de Pouwels zien dat de kerken in 
Nijeveen en Kolderveen leger worden. Adrie: 
„In onze beginjaren in Nijeveen zat de kerk 
nog wel eens vol, maar dat zie je nu helemaal 
niet meer.” Dat de drie kerken mede daarom 
steeds meer toenadering tot elkaar zoeken, is 
dan ook een goede zaak, vindt hij. Hij 
verwacht dat het samengaan niet lang meer 
zal duren, binnen enkele jaren moet het 
beklonken zijn. „Het ledenaantal gaat hard 
achteruit, we moeten nu wel vaart maken.” 
Adrie denkt aan alle koren die er zijn 
geweest. „Living Relations, Cantorij, 
Crescendo en TOG; het is allemaal weg.” 
Misschien is het tijd voor een nieuwe groep, 
reageert Alie. „Een nieuw koor van alle 
mensen uit die vier koren die nog graag door 

willen gaan met zingen. Als je van elke groep 
vijf mensen hebt, heb je zo al twintig man bij 
elkaar.” 
 

Gospelgroep 
Adrie en Alie wonen al 29 jaar in Nijeveen, 
maar zijn hier niet geboren. De wieg van 
Adrie stond in Blankenham, zijn vrouw is 
geboren in Wanneperveen. Daar hebben ze 
de eerste jaren na hun huwelijk ook 
gewoond. Omdat ze een eigen huis wilden 
bouwen en hiervoor niet terecht konden in 
hun eigen woonplaats richtten ze hun blik op 

Nijeveen. 
„We zaten 
toen al bij de 
gospelgroep 
en kenden 
hier dus al 
wat mensen.” 

Zo kwamen ze terecht in de nieuwbouwwijk 
rond de Leeuwerikstraat. 
De Pouwels mogen graag op vakantie gaan 
met hun camper. „Afgelopen jaren is het niet 
echt gelukt, maar dit jaar willen we er weer 
wat vaker op uit.” Tijdens deze korte 
vakanties van meestal een week verkennen 
ze de omgeving per fiets. „We fietsen erg 
graag en Nederland is ook heel mooi. We 
stippelen dan iedere dag een route uit van 
circa 60 km en als we alles hebben gezien 
trekken we weer verder met de camper.” 
  

„Het is tijd voor een nieuwe zanggroep van alle 
mensen uit de vier opgeheven koren die nog graag 

door willen gaan met zingen.” 
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BLOEMEN 
 

De bloemen zijn met een groet van ons allen 
gegaan naar: 
Ds. P.van Heiningen 
Dhr. H.Bijker 
Dhr. H.Smit 
  

- - 
 

Voorjaar 
Dank U voor een nieuw begin, 

voor jong groen 
en blijde bloemenpracht. 

Elk jaar verwondert het me 
dat U deze gebroken aarde 

de moeite waard vindt 
om haar opnieuw te bekleden. 

 

BIJ DE KERKDIENSTEN 
 

De komende weken zijn wij met z’n allen op 
weg naar Palm Pasen en Pasen. 
 
Zondag 13 maart gaat ds. Marjan van Hal bij 
ons voor, het is de 2e zondag in de 40 
dagentijd. ‘s Avonds is er om 19.00 uur een 
zangdienst in de Geref. Kerk. 
 

Zondag 20 maart verzorgt de E-meeting 
commissie de dienst, de 3e zondag in de 40 
dagentijd. Er is ook een dienst in de 
Hervormde Kerk Nijeveen, voorganger is ds. 
Taeke Veenstra uit Kampen 
 

Zondag 27 maart gaat ds. Vijko Top uit Sneek 
voor in onze dienst, de 4e zondag in de 40 
dagentijd. 
 
Zondag 3 april is de 5e zondag in de 40 
dagentijd en gaat mevr. Bertha Groen-Mol uit 
Giethoorn bij ons voor. 

Samen op weg naar Pasen 
Samen op weg naar Pasen 
samen op weg de toekomst tegemoet 
samen op weg naar Pasen 
samen op weg en weten dat het komt goed 
samen op weg naar Pasen 
geweldig dat dat kan en dat dat mag 
samen op weg naar Pasen 
en delen in Gods liefde elke dag! 
 

Namens de dienstencommissie 
Jenny van Gijssel-Wever 
 

MEELEVEN 
 

Op het moment dat ik dit schrijf, ligt Dhr. J. 
Vink nog in het ziekenhuis te Zwolle. 
We wensen hem een voorspoedig herstel 
toe. 
We wensen allen die nog ziek zijn of die een 
behandeling of een operatie hebben of 
moeten ondergaan (ook zij die niet genoemd 
worden) Gods zegenende nabijheid toe en 
kracht om te herstellen. 
  

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

Met vriendelijke groet, 
Sita Zuidema 
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BLOEMENGROET 
 

De bloemen gingen met een groet en 
bemoediging of felicitatie naar: 
Dhr. Kamphof 
Fam. Beker 
Fam. Stap 
Fam. Klunder-Knol 
 

BIJ DE DIENSTEN 
 

Bij de diensten van de afgelopen periode 
Door de versoepelingen kon er ook in de kerk 
van Kolderveen op 6 februari een dienst 
worden gehouden waarin afscheid werd 
genomen van enkele ambtsdragers en waarin 
ook een aantal ambtsdragers werden 
bevestigd en herbevestigd. Verderop doen 
we hiervan een verslagje met wat foto’s. 
Op 20 februari was er een E-meeting is in de 
gereformeerde kerk, een ‘gewone’ dienst in 
de hervormde kerk van Nijeveen en geen 
dienst in de kerk van Kolderveen. 
Op 6 maart was er een dienst, waarin de 
Heilige Doop is bediend aan Jula Hoekman. 
Hopelijk kunnen we in het komende Drieluik 
hiervan een fotootje plaatsen. 
Op biddag 9 maart was er een PKiN dienst in 
de kerk van Kolderveen. 
 

Komende zondagen 
Op zondag 13 maart gaat Ds. Johannes 
Bakker uit Stiens voor in de dienst. 
Op zondag 20 maart is er een E-meeting in de 
gereformeerde kerk en GEEN dienst in de 
kerk van Kolderveen. Wilt u niet de E-
meeting meemaken, maar wel een 
kerkdienst bijwonen, dan kan dat in de 
hervormde kerk van Nijeveen, of via de 
kerkradioverbinding die te vinden is op hun 
website. 
Op zondag 27 maart gaat Ds. W. Smit uit 
Smilde voor in de dienst. 

Op zondag 3 april gaat Ds. W. Smit uit Smilde 
opnieuw voor in de dienst. Het bijzondere is 
dat de dienst dit keer in het ‘Drents’ (ook wel 
‘plat’) word gehouden, dus gesproken en 
gezongen. 
 

3 APRIL - DIENST IN HET DRENTS 
 

Ei’t al e heurd?????? 

Het liekt erop dat ut now toch deur kan gaon. 
Watte ?? 

Now, een dreéntse karkdienst in de 
hervormde karke van Koldervene en wel op 
ankoomde 3 april. 
Veurganger is dan, veur sommigen bekend, 
domeneer Wim Smit. Arend Oosterveen (ook 
bekend) en zien maot gaon varsies zinen in ‘t 
dreénts en Roelie Brinkman verzurgt de 
schriftlezing in ut ‘t dreénts. 
  

Roem twei jaor e leen kon dizze dreéntse 
dienst jammer genog niet deur gaon, umdat 
de veurganger ziek was e wörden , 
mar ut liekt er now op dat de veuruutzichten 
ook mit corona ouns gien roet meer in ut 
eten kan gooi’n. 
  

Vertel dit dus mar an zo veul meugluk 
meinsen deur aj kunt en wilt, zodat heel veul 
meinsen op 3 april kunt genieten van een 
mooie dreéntse karkdienst in Koldervene. 
Dus niet vergeten ein......   3 april 2022. 
 

AFSCHEID 
 

Op zondag 17 april, eerste paasdag nemen 
we als gemeente afscheid van ds. Jan Stap. 
In februari 2020 was ds. Stap 25 jaar 
predikant en is later dat jaar met emeritaat 
gegaan, echter door corona is toen in kleine 
kring afscheid van hem genomen. 
Vervolgens is hij bijna 2 jaar consulent 
geweest van onze gemeente in de periode 
dat wij vacant waren. 
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Nu op 1 mei ds. Prosman bevestigd wordt in 
onze gemeente heeft ds. Stap aangegeven op 
zondag 17 april afscheid te nemen van onze 
gemeente als consulent en als predikant. 
In deze dienst zal hij los gemaakt worden van 
zijn ambt als dominee en willen we na afloop 
samen koffiedrinken in het jeugdgebouw. 
Wij hopen met elkaar een bijzondere dienst 
te beleven en bedanken ds. Stap voor het 
vele werk wat hij voor onze gemeente heeft 
gedaan. We wensen hem, samen  
met zijn vrouw Arja, alle goeds toe voor nu 
en in de toekomst. 
 

Henk Huisman voorz. 
 

OMZIEN NAAR ELKAAR 
 

Sommige gemeenteleden wachten al enige 
tijd op een ziekenhuisopname voor het 
ondergaan van een operatieve ingreep. 
Anderen zijn voor onderzoek of een ingreep 
naar het ziekenhuis geweest en gelukkig 
weer naar huis teruggekeerd. Zoals de heer 
Eissen (Berghorst) en de heer Schoemaker 
(Bovenboer). Met hen gaat het weer beter. 
De heer Kamphof (Zomerdijk) wacht thuis 
nog op onderzoeken. Voor allen betekent het 
dat ze, al dan niet weer thuis, moeten 
herstellen en vooreerst minder mobiel zullen 
zijn. Misschien een bezoekje waard voor een 
luisterend oor, een boodschapje of een klein 
klusje? 
 

Mevrouw A. Tuut-Oort is verhuisd van het 
Oevertje naar Reestoord. 
 

Weet u van iemand, die hier niet genoemd is, 
dat er problemen zijn, laat het ons dan 
weten. Dan kunnen we er op een gepaste 
manier aandacht aan geven. Ook kunt u zelf 
een kaartje of een andere vorm van attentie 
aan hen sturen. Dat zal ze zeker een hart 
onder riem steken. 
 

En wilt u iemand een huis- tuin- en keuken-
medicijn toedienen, dan kan dat veilig door 
het (voor-)lezen van onderstaand gedicht, 
dat ik onlangs tegen kwam op de website van 
Petrus (https://petrus.protestantsekerk.nl): 
 

Een medicijn 
Menselijke warmte is het medicijn. 
Elke dag wat druppels kan voldoende zijn 
om weer te herstellen van een kil gevoel. 
Warmte die je afstaat treft beslist haar doel. 
Menselijke warmte, dagelijks gedoseerd, 
veerkracht en vertrouwen in een hart 
vermeert. 
Onderzoek hoe ogen weer vol leven zijn, 
door slechts enkele druppels van dat 
medicijn. 
Menselijke warmte komt men vaak tekort. 
Kijk maar eens rondom je, hoe het daar aan 
schort. 
Geef dan met veel liefde enkele druppels af 
van de warmte die God jou zo rijkelijk gaf! 
 

In een zorgcentrum wonen: 
·Mevr. H. Pinxterhuis-Rumph, (De Schiphorst) 
·Mevr. P. Buitenhuis-Veneboer, (Nijenstede) 
·Mevr. W. Hoorn-Koppers (De Schiphorst) 
·Mevr. A. Hoorn-Rodermond (De Schiphorst) 
·Mevr. M.C. Huizinga-Ponne (De Schiphorst) 
·Mevr. A. Scholtens-Buitenhuis (De Menning) 
·Mevr. J. de Wolde-Inberg (De Berghorst) 
·Dhr. G. Bouwknegt (’t Vonder) 
Wilt u een kaartje sturen om uw meeleven en 
bemoediging uit te drukken dan zijn hier de 
adressen van de verpleeghuizen: 
Zorgcentrum “De Schiphorst”, Reggersweg 
11, 7943 KC Meppel 
Zorgencentrum “Nijenstede”, Joh. 
Bogermanstr. 1, 8331 GZ Steenwijk 
Zorgcentrum “Reestoord”, Zuiderlaan 134, 
7944 EJ Meppel 
Zorgcentrum “De Menning”, Linthorst 
Homanstraat 1 8384 ED Wilhelminaoord 
Zorgcentrum De Berghorst, Ebbinge 
Wubbenlaan 186, 7951 LB Staphorst 
Zorgcentrum ’t Vonder, Molenbergh 1,7961 
AV Ruinerwold 
 

Meldingen 
Mocht er iets bijzonders zijn, ernstige ziekte 
of wanneer u of een naaste geestelijke 
bijstand nodig hebt, dan kunt u contact 
opnemen met één van de ouderlingen. Ook 
wanneer er iets moois is voorgevallen, dat u 
graag wilt delen, dan horen we dat graag. 
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Wijkouderling Han-Olof Gerrits:  
06-1470 6472 
Wijkouderling Gert Westenbrink:  
06-3856 6333 
Wijkouderling Lourens Schipper:  
06-5103 1603 
Wijkouderling Ploni Beker: 06-4854 9872 
Ouderling Henk Huisman: 06-5174 3607 
 

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

AMBTSDRAGERS 
 

Op 6 februari werd er in Kolderveen een 
dienst gehouden die in het teken stond van 
(her)bevestiging en afscheid nemen van 
ambtsdragers. 
 

Voor Anita Wobben, Arie Voerman, Cobi de 
Groot en Rob Polinder zat hun termijn als 
ambtsdrager erop. Voor Cobi was er nog een 
speciale verrassing, voor haar vele vrijwil-
ligerswerk binnen de kerk ontving zij een 
gouden speld. 

 

Lourens Schipper en Wolly Brand werden 
herbevestigd. Vier nieuwe ambtsdragers 
werden bevestigd, te weten Han-Olof Gerrits 
en Ploni Beker als ouderling en Jacob Bakker 
en Ton Boerkamp als ouderling-
kerkrentmeester. 

En alsof de dienst nog niet feestelijk genoeg 
was werd Anneke Westenbrink nog even in 
het zonnetje gezet, omdat ze al bijna 42 jaar 
organist is (40 jarig jubileum was in 
coronatijd). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We willen de afscheidnemende ambtsdragers 
bedanken voor hun inzet de afgelopen jaren 
en de (her)bevestigde ambtsdragers veel 
succes wensen met het werk voor onze 
gemeente. 
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WIJKINDELING 
 

Onze gemeente is opgedeeld in vier wijken 
met elk ca. 80 adressen. Voor elk van 
de wijken is een wijkouderling 
verantwoordelijk. 
Hieronder vindt u de wijkindeling, zoals die is 
geworden na de dienst van 6 februari: 
Wijk 1 
Wijkouderling: Ploni Beker-Sterk 
Deze wijk omvat het gebied ten noorden van 
de Dorpsstraat en ten oosten van 
de Schuurmansweg, inclusief het Kerspel. 
Wijk 2 
Wijkouderling: Lourens Schipper 
Deze wijk omvat Kolderveen, Spijkerserve, 
Binnenweg, Kolderveense Bovenboer, 
Bramenweg, Gorthoek, De Klosse, Havelte, 
Staphorst en Wapse. 
Wijk 3 
Wijkouderling: Gert Westenbrink 
Deze wijk omvat Wanneperveen, Roekebos, 
Matenweg, Zomerdijk, Gasthuisdijk, 
De Kolk en verpleeghuis De Schiphorst 
Wijk 4 
Wijkouderling: Han-Olof Gerrits 
Deze wijk omvat het gebied ten zuiden van 
de Dorpsstraat, Zonnekamp in Steenwijk en 
Kaailanden in Meppel. 
 

VAN HET COLLEGE KERKRENTMEESTERS 
 

Wisselingen binnen de kerkrentmeesters. 
Op zondag 6 februari was de 
(her)bevestigingsdienst van ambtsdragers. 
We hebben tijdens deze dienst afscheid 
genomen van Arie Voerman en Rob Polinder 
als kerkrentmeesters. Ton Boerkamp en 
Jacob Bakker zullen hun taken overnemen. 
 

We willen Arie en Rob bedanken voor alle 
werkzaamheden die ze de afgelopen jaren 
voor ons college en onze gemeente gedaan 
hebben. We wensen vanaf deze plaats Ton 
en Jacob veel succes voor de komende jaren 
Actie Kerkbalans. 
Nog niet alle enveloppen zijn binnen maar op 
basis van de toezeggingen die we tot nu toe 
ontvangen hebben komen we op een 

voorlopig bedrag voor de actie Kerkbalans 
van € 66.500. Hier zijn we erg blij mee! 
 

Verkoop collectemunten. 
De verkoopavonden van collectemunten in 
het jeugdgebouw komen te vervallen. U kunt 
collectemunten verkrijgen bij Menno 
Brouwer (zie gegevens hieronder) 
 

Collecten en giften 06-02-2022 t/m 27-02-
2022. 
Collecten in de dienst: 
CvK  € 208,00 
Diaconie  € 108,20 
Bijz. collecten  € 91,10 
Via de contactpersonen zijn er verschillende 
giften binnengekomen: 
 

Voor de bloemenpot: 
Dhr. G. Westenbrink  €15,00 
Dhr. L. Schipper €50,00, €10,00, €10,00 
 

Voor het orgelfonds: 
Dhr. L. Schipper  € 50,00 
Allen die gaven in geld, goed of arbeid: 
hartelijk dank 
Collectemunten verkrijgbaar bij Dhr. M. 
Brouwer, De Wilgen 7 Nijeveen, Tel. 492659 / 
0651969698 
 

KIDSKERK / OPPAS KOLDERVEEN 
 

We mogen weer, na lange tijd van niks 
kunnen en mogen, gaan we weer los! 
Kerkdiensten zijn weer echt in de kerk zelf en 
Kidskerk/ oppas zijn weer opgepakt. Kidskerk 
is elke eerste zondag van de maand, wordt 
goed bezocht en is een succes. Hierbij een 
verslag van wat ze doen. 
Na de zomer zijn we gestart met de Kidskerk 
op Kolderveen. Omdat er geen zondags-
school meer is, maar we toch graag de 
kinderen die nog komen, willen betrekken bij 
de kerk, komen we de eerste zondag van de 
maand samen in het oppasgebouw. Samen 
zingen, lezen, kletsen en knutselen aan de 
hand van het boek ‘Simon, de buurjongen 
van Jezus’ of passend bij het thema van de 
dienst, zoals ‘Vele leden, 1 lichaam’. Corona 
gooide even wat roet in het eten, maar de  
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keren dat we samenkwamen was het gezellig 
met zo’n 6 tot 8 kids. Joanne neemt haar 
gitaar mee en het valt ons op hoe de 
kinderen kunnen genieten van het zingen van 
liedjes, zelf muziek maken en het luisteren 
naar een verhaal. Laat de kinderen maar 
komen, hoe meer zielen hoe meer vreugd! 
Wij zijn er iedere eerste zondag van de 
maand. 

Wij willen de mensen ook nog bedanken voor 
hun bijdrage (€85,-) op de rekening van de 
zondagsschool, hiermee kunnen we weer 
leuke dingen voor- en met de kinderen doen. 
Volgende kopij vertellen we meer over 
Pasen! 
 

Hartelijke groet vanuit het oppasgebouw! 
 

 
 

BLOEMENGROET 

 
De bloemen gingen met een groet van ons 
allen naar: 
6 febr.   dhr. T. Dekker 
13 febr.  fam. K. Dijkhuis 
20 febr.  mevr. I. Treur 
 

BIJ DE DIENSTEN 
 

We bevinden ons in de 40 dagentijd. We 
leven toe naar Pasen. De kleur in de kerk is 
paars, een sobere kleur die duidt op inkeer, 
vasten en bezinning. Een symbolisch 
bloemstuk verbeeldt de thema's van de 
schriftlezingen. We hopen op zinvolle 
vieringen, beseffend dat het lijden van de 
wereld nu erg dichtbij komt door de oorlog in 
Oekraine. Kyrië eleison! 
 
13 maart: het is de 2e zondag van de 40 
dagentijd. Ds. René Kok gaat voor. 
20 maart: er is een E-meeting in de geref. 
kerk, bij ons gaat ds. Veenstra uit Kampen 
voor. 
27 maart: het is de 4e zondag van de 40 
dagentijd. Ds. Barbara van den Brink gaat 
voor. Denkt u aan de zomertijd die ingaat? 
3 april: het is de 5e zondag van de 40 
dagentijd. Dhr. H. van der Sar gaat voor. 
 
 

WEL EN WEE 

 
De fam. Dijkhuis, Griftestuk 22, is gelukkig 
weer terug in Nijeveen. 
Een ieder die met ziekte of zorgen te kampen 
heeft, wensen we kracht en de troost van de 
Eeuwige toe. Schroom niet contact met ons 
op te nemen, als u behoefte hebt aan een 
luisterend oor. 
De mensen die in de tehuizen verblijven: 
Dhr. Brug verblijft in de Kaailanden in 
Meppel. 
In de Schiphorst in Meppel verblijft dhr. van 
der Vegt. Mevr. Wiltinge woont in het 
Voetelinkhuis in Steenwijk. Mevr. Piest 
woont in Reestoord in Meppel en dhr. Dol in 
de Molenhof in Havelte. 
 

WISSELING KERKENRAADSLEDEN 
 

Op 17 april, 1e Paasdag nemen we afscheid 
van twee kerkenraadsleden. Van onze 
voorzitter Jan van der Vegt en van (jeugd) 
ouderling Helen Bijker. We zijn heel blij en 
dankbaar voor alles wat zij voor onze 
gemeente hebben gedaan en betekend. Als 
kerkrentmeester hopen we die dag Mark 
Logchies te bevestigen (later in het jaar zullen 
meerdere kerkrentmeesters stoppen!) en Jan 
van der Woerdt als nieuwe voorzitter van de 
kerkenraad. We zijn heel blij dat zij bereid 
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zijn deze taak op zich te nemen en we hopen 
op een vruchtbare samenwerking met hen. 
 

VERSLAG KERKENRAADSVERGADERING 
 

De voorzitter Jan van der Vegt opent op 1 
februari de vergadering van onze kerkenraad. 
Ds. Marjan van Hal heeft een briefje 
uitgedeeld met een citaat van Daghammer-
skjöld: mei 1961. Het gaat over geroepen zijn. 
We bespreken een aantal vragen, zoals: 
waar/tegen wie heb jezelf ooit ja gezegd? 
Toen je bevestigd werd als kerkenraadslid, 
kreeg je de vraag: Weet je je, door de stem 
van de gemeente, geroepen door God om 
verantwoordelijkheid te dragen voor dit deel 
van zijn gemeente? 
 

We krijgen nog documenten terug van de 
kerk, waaronder een doopboek. Deze zullen 
verder worden uitgezocht en, zo gewenst, 
worden bewaard. 
Tijdens de volgende kerkenraadsvergadering 
zal worden bekeken hoe we tijdens de dienst 
van 6 maart, weer avondmaal kunnen vieren 
in de kerk. 
Tijdens de gezamenlijke diensten zal alleen 
de organiserende kerk zorgen voor het 
maken en wegbrengen van de bloemen en 
zal er nog één bloemstuk zijn. 
De (digitale) dienst van zondag 23 januari 
met voorganger ds. René Kok zou in de 
Gereformeerde Kerk zijn, maar daar was de 
verbinding niet goed. Daarom is er op het 
laatste moment naar onze kerk uitgeweken. 
De dienst is in onze kerk opgenomen en door 
meer dan 200 mensen bekeken! Een koortje 
van drie vrouwen en drie mannen hebben de 
liederen in de kerk gezongen. Een paar 
andere liederen waren op video. 
Volgende week is er weer Kleine Club met 
kinderen van de basisschool. 
Over een aantal weken is er een tusseneva-
luatie van de Sjops. 
Koffie drinken in het Jeugdgebouw starten 
we weer op 13 februari. 
Er is een offerte uitgebracht voor 
camera/beeldschermen in de kerk. De 
kerkenraad is voor de aanschaf. 

Het aantal ouderlingen wordt minder en de 
ouderlingen zouden ondersteuning kunnen 
krijgen van bezoekmedewerkers. De 
ouderlingen gaan inventariseren welke 
mensen in aanmerking komen om bezoek te 
ontvangen van een bezoekmedewerker. 
Voorstel is om toe te werken naar 
gezamenlijke taken met de Gereformeerde 
kerk en waar mogelijk met Kolderveen. We 
zouden de taken van de ouderling van dienst 
ook kunnen laten doen door een diaken of 
kerkrentmeester als dit zo uit komt. 
 

De datum voor het bevestigen van nieuwe 
ambtsdragers en het afscheid nemen van 
vertrekkende ambtsdragers wordt zondag 17 
april, is 1e Paasdag. We nemen dan afscheid 
van Jan van der Vegt (voorzitter) en Helen 
Bijker (ouderling). Bevestigd zullen worden 
Mark Logchies als kerkrentmeester en Jan 
van der Woerdt als voorzitter. 
 

Voor de sluiting leest Jochem een stukje voor 
uit het boek van Henry Nouwen over 
vriendelijkheid. 
 

WIJZE WOORDEN 
 

Oproep tot algehele mobilisatie: 
In deze wereld van geweld 
ontwapen ik mezelf. 
Laat waar ik ben vrede zijn. 
Zin om mee te doen? 
We zijn met velen. 
Dan vormen we een legioen 
onder de vlag van zachte kracht 
en volgen enkel de bevelen 
ingegeven door de wijsheid van het hart. 
Ja, we zijn naïef. 
De brutalen hebben de wereld. 
Wij hebben haar lief. 
Wij delen, dansen, zoenen, zingen. 
Noem ons gerust 
een legioen van vreemdelingen, 
dat alle vijanddenken ondermijnt. 
De zachte krachten zullen winnen 
aan het eind. 
 
Hein Stufkens 
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KERKDIENSTEN:  

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

 

datum locatie aanvang voorganger organist eerste collecte  tweede collecte 
       
Zondag 13 maart Geref.Kerk 10:00 Ds. M. van Hal Dhr. A. Kroes Kerk Diaconie 
 

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

 Herv.Kerk Kolderveen 10:00 Ds. J. Bakker (Stiens) Dhr. R. Westra Kerkrentm.beheer Diaconie 

 Geref.Kerk 19:00 Zangdienst    
       

Zondag 20 maart Geref.Kerk 10:00 E-meeting  Stichting IZVOR PKiN 

 Herv.Kerk Nijeveen 10:00 Ds. T. Veenstra (Kampen) Dhr. A. Hoekerswever Stichting IZVOR PKiN 

 Herv.Kerk Kolderveen  Geen dienst    
       

Zondag 27 maart Geref.Kerk 10:00 Ds. V. Top (Sneek) Dhr. J. Lopers Kerk Diaconie 

 Herv.Kerk Nijeveen 10:00 Ds. B. van der Brink Dhr. S. Huismans Diaconie Kerkrentm.beheer 

 Herv.Kerk Kolderveen 10:00 Ds. W. Smit (Smilde) Mevr. A. Westerbrink Kerkrentm.beheer Kerkblad 

       

Zondag 3 april Geref.Kerk 10:00 Mevr. B. Groen (Giethoorn) Dhr. A. Kroes Kerk Diaconie 

 Herv.Kerk Nijeveen 10:00 Dhr. H.C. van der Sar Mevr. M. Withaar Diaconie Kerkrentm.beheer 

 Herv.Kerk Kolderveen 10:00 
Ds. W. Smit (Smilde) 
(Drentse dienst) 

Dhr. J. Buiter Kerkrentm.beheer KiA werelddiaconie 


