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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, dominee@gereformeerdekerknijeveen.nl, tel. 06-12711603 
 ds. R. Kok en ds. M. W. van Hal (deeltijd 20%) e-mail: kokhal@xs4all.nl / 0522-491221 
Contactpersoon diensten mevr. Jenny van Gijssel-Wever, tel. 06-15400837, email: ajvg43@ziggo.nl 
Contactpersoon pastoraat mevr. S. Zuidema, Dorpsstraat 137, tel. 491512/ 06-10778946, 

pastoraat@gereformeerdekerknijeveen.nl 
Scriba mevr. A. Lalkens, De Ryge 85, tel. 0522-475075 / 06-12529230 
 email: scribaat@gereformeerdekerknijeveen.nl 
Kerkelijk bureau mevr. E. Oudshoorn-Dekker,Bramenweg 1, tel. 490594  
 email: ledenadministratie@gereformeerdekerknijeveen.nl 
C.v.K. voorzitter: kerkrentmeesters@gereformeerdekerknijeveen.nl 
 dhr. J. Knol, Veneweg 7, tel. 281328, penningmeester@gereformeerdekerknijeveen.nl 
 mevr. J. van der Linde, Roekebosscheweg 5, tel. 491492  (secretariaat) 
Bankrekening kerk en V.V.B. NL02RABO0341837040 
Bankrekening diaconie en ZWO NL94RABO0341813753 Diaconie Geref. Kerk 
Bloemenpot/evangelisatiewerk NL46RABO3418110932 / NL56RABO0341825980 
Verjaardagsfonds NL96RABO0341814202 
Auto-ophaaldienst dhr. Y. Reitsma, tel. 491857 
Collectemunten verkrijgbaar bij  dhr. J. Keizer, Raadhuislaan 20, tel. 491538  
Koster mevr. H. Hoekman, NBB 28, tel. 492095/ 06-11956760, koster@gereformeerdekerknijeveen.nl 
Bezorging kerkblad dhr. G. Kroes, Klosseweg 8, Wanneperveen tel. 491425/ 06-20538997 
 
HERVORMDE GEMEENTE KOLDERVEEN/DINXTERVEEN 
Kerkgebouw Kolderveen 47, tel. 491727  
Website en e-mailadres www.hgkd.nl  / info@hgkd.nl 
Predikant ds. J. Prosman, 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. 06-22329526ledenadministratie@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 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. H. Maat, Burg. Weimalaan 13, tel. 0628928547, krmhervormdnijeveen@gmail.com 
Bankrekening kerk NL33RABO0373742207 t.n.v. Herv. Gem. Nijeveen 
Ledenadministratie  dhr. E. Vos, Het Nieveen 56, tel. 707807, ledenadministratie@hervormdegemeentenijeveen.nl 
Kerkhofbeheer mevr. W. de Jonge, tel. 492093, email: kerkhofbeheer@hervormdegemeentenijeveen.nl 
Adm. Diaken dhr. J. Slijkhuis, Weidelint 42, tel. 0626014913 
Bankrekening Diaconie NL96RABO0371802334 
Koster fam. T. Bos, Dorpsstraat 56, tel. 475783 
Collectemunten verkrijgbaar bij  dhr. T. Kikkert, Lijsterstraat 20, tel 490620 
Auto-ophaaldienst mevr. M. Buitenhuis, Scheerweide 16, tel 06-12865433 
Bezorging kerkblad mevr. N. van ’t Hoog, Rembrandtstraat 1, tel. 492328  
 dhr. F. Zweistra, Het Nieveen 17, tel. 492309 

 
Kopij voor het volgende kerkblad inleveren vóór woensdag 3 juni - 12.00 uur 

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

Ik kijk alweer uit naar het Pinksterfeest! Ik vind het persoonlijk het mooiste christelijke feest. Vanwege de 
uitbundigheid die ermee gepaard gaat. Het gaat over mensen die in vuur en vlam staan en overlopen van 
geestdrift. 
En de natuur helpt een handje mee. In deze maand barst buiten alles uit zijn voegen en bloeit er vrolijk op 
los. 
Het is altijd extra Pinksteren, vind ik, als het Feest van de Geest plaatsvindt en we ook kunnen genieten van 
de kunstwerken in de kerken. En zowaar, na twee jaar corona, gaat dit evenement dit jaar weer 
plaatsvinden in onze kerken. Ik hoop op hele inspirerende kunst en ontmoetingen met mensen. Want dat is 
zo bijzonder aan het Feest van de Geest: al die ''pelgrims'' die langs de kerken trekken om de kunst en de 
kerkgebouwen te bewonderen. 
De Pinkstergeest wordt ook wel de Trooster genoemd. Ook al zoiets moois. Wat kan het verlichtend zijn 
om, als je verdriet hebt, getroost te worden. 
Niemand heeft volgens mij mooier over troost gesproken dan wijlen pater van Kilsdonk. Een trooster bij 
uitstek was hij. Hij zegt over troost: ''Vertroosting is niet een schouderklopje. Nog veel minder is het een 
betoog. Bij vertroosting gebeurt iets geheimzinnigs als bij mensen die een gedicht maken of muziek. Dat is 
niet analyseerbaar. Troost wordt gegeven wanneer de verborgen levenskracht van de ander weer wordt 
opgewekt. Wanneer die levenskracht van binnenuit opnieuw de verwonde plekken gaat doorstromen. Het 
zit hem vaak niet eens in woorden. Het zit hem in de blik, in de ontroering en de eerbied waarmee je de 
ander aankijkt. En als de ander zich dan met een voorbehoudloze eerbied voelt aangekeken, begint hij of zij 
bijna altijd zacht te huilen.'' 
Vorig jaar verscheen er een boek met als titel ''Troost.'' Ik was meteen geïnteresseerd en kreeg het met 
Kerst van de kinderen. Het boek is geschreven door de Canadees Michael Ignatieff. 
Zes jaar geleden tijdens het luisteren naar psalmen in een concertzaal in Utrecht, raakte Ignatieff tot zijn 
verrassing diep ontroerd. Hoe kon het dat deze oude religieuze taal hem, als ongelovige, kon betoveren? 
''Ik was gekomen om een lezing te geven, maar wat ik vond was troost: in de woorden, de muziek en de 
tranen van herkenning bij de toehoorders.'' De lockdown zorgde ervoor dat hij nog meer door het thema 
van de vertroosting gefascineerd raakte en er een boek over schreef. Het is een bundel essays geworden 
over de moed en veerkracht van mensen. Hij put uit het werk van schrijvers, beeldend kunstenaars en 
componisten en laat zien waar zij de troost en de moed vandaan haalden om veerkrachtig te blijven in 
periodes van verdriet of rouw. 
Een pareltje is b.v. het twaalfde hoofdstuk, dat gaat over de troost van muziek. 1804 was het toen de jonge 
Weense pianist Dorothea von Ertmann vrij plotseling haar driejarige zoontje verloor, en in een 
verlammende depressie terechtkwam. Totdat Ludwig von Beethoven, die haar kende, haar thuis opzocht, 
achter de piano plaatsnam en zei dat ze ‘nu met elkaar konden spreken in de taal van de muziek’. 
‘Hij improviseerde een vol uur lang, en Dorothea kon voor het eerst huilen,’ gaat het ontroerende verhaal. 
Dorothea schrijft dan: ‘Wie zou deze muziek kunnen beschrijven? Ik dacht engelenkoren te horen die 
vierden dat mijn kind de wereld van het licht betrad.'' 
 

Nog veel meer moois is te lezen in dit boek ''Troost, als licht in donkere tijden'', van Michael Ignatieff. Een 
aanrader! 
 

Zo gaan we op naar Pinksteren. Dat het een uitbundig en troostrijk feest mag worden! 
Ds. Marjan van Hal 
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HET KERSPEL: 
Gespreksgroep: Gaat in mei niet door ivm te weinig deelname 
   
Maandsluiting: Vrijdag 27 mei om 19.00 
 o.l.v. ds. M. van Hal (avondmaal) 
 organist: Mevr. Withaar 

 
 
 
 
 
 
 
 

DE REDACTIE FELICITEERT GEMEENTELEDEN VAN 80 JAAR EN OUDER 
 

15-05 Dhr. M.H. Kruithof, Het Nieveen 35 81 jaar 
16-05 Mevr. A. Pleizier-Worst, Het Nieveen 34 80 jaar 
19-05 Mevr. J. Reuvekamp-Bussink, Karspelstraat 25 87 jaar 
21-05 Mevr. A.A. Huisman-Bijl, Rembrandtstraat 1A 85 jaar 
26-05 Dhr. A.P. Dijkstra, Roekebosscheweg 4 88 jaar 
28-05 K.T. Dijkhuis, Griftestuk 22 86 jaar 
29-05 Mevr. W.A. Kaptein-Zikken, Kinkhorststraat 4, 7941CN Meppel 85 jaar 
08-06 Mevr. G. Kiekebos-Piest 81 jaar 
09-06 Mevr. G.S. van der Linde-van Bentum, De Berken 2 81 jaar 
   
30-05 Dhr. en mevr. Duker-Withaar, NBB 9 25 Jaar getrouwd 
06-06 Dhr. en mevr. Wolters-Kroes, Veurdele 75 25 Jaar getrouwd 
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DANK 
 

Heel hartelijk bedankt voor alle felicitaties in 
de vorm van bloemen, kaarten en appjes die 
ik mocht ontvangen i.v.m. mijn Koninklijke 
onderscheiding. 
Een onvergetelijke dag.  
Hartverwarmend, Willy Boer-Piersma. 
 

- - - - - 
 

Bedankt voor alle bloemen, planten, kaarten 
en telefoontjes. 
Het was overweldigend. 
G. Smit-Everts, Weimalaan 3 
 

- - - - - 
 

Hartelijk bedankt voor alle felicitaties in de 
vorm van bloemen en kaarten bij ons 60-jarig 
huwelijk. 
Harm & Jenny Altena 
 

- - - - - 
 

Op dinsdag 26 april kreeg ik uit handen van 
burgermeester Korteland een ‘lintje’ op de 
borst, vlak boven het hart, gespeld als lid in 
de Orde van Oranje Nassau. Het hart van 
waaruit ik jarenlang allerlei vrijwilligerswerk 
in het dorp en in onze gemeente heb gedaan 
en dat ik ook graag blijf doen. 
Nadien heb ik van heel veel mensen 
felicitaties ontvangen voor het krijgen van 
deze ‘onderscheiding’. Gelukwensen die ik 
graag bewaar in mijn hart en waarvoor ik 
iedereen van harte bedank. 
Lourens Schipper 
 

E-MEETING 15 mei 2022 
 

Zondag 15 mei 2022 organiseren we om 
10.00 uur weer een E-meeting in de 
Gereformeerde kerk van Nijeveen. Tijdens de 
dienst gaan we nadenken over het thema 

ANTENNE. Met een antenne kun je signalen 
ontvangen. Bijvoorbeeld van je favoriete 
radiozender! Maar hoe zit het eigenlijk met je 
persoonlijke antenne? Ontvangen is een 
belangrijke vaardigheid. In de praktijk is dat 
vaak moeilijker dan je denkt. Hoe staat onze 
antenne gericht? Op de ander? Op onszelf? 
Of op God en Jezus? Herkennen wij de 
signalen van de ander en van God? Durven, 
kunnen en willen wij ontvangen? De 
gemeenteband werkt mee aan de dienst en 
zal ons begeleiden tijdens heerlijke 
meezingers. Komt jij ook? 
De e-meetingcommissie 
 

GESPREKSGROEP KERSPEL 
 

De gespreksgroep die voorheen in het 
Kerspel plaatsvond, wordt even opgeschort. 
Het is al een paar keer voorgekomen dat er 
maar één deelnemer op kwam dagen. Dat 
werkt niet. We kijken even of het haalbaar is 
na de zomer de groep weer op te starten. Als 
u er interesse in heeft (het is elke derde 
dinsdag van de maand van 10 tot 11 uur) laat 
het dan vooral weten aan Marjan van Hal! Bij 
voldoende deelname kan het uiteraard 
doorgaan.  
 

NIJEVEEN HELPT OEKRAÏNE 
 

Het meeste vrijwilligerswerk gebeurt achter 
de schermen. Dat geldt ook voor Nijeveen 
helpt Oekraïne. Als u er weinig van ziet, is dat 
de reden, want er gebeurt van alles. De 
vorige maand heb ik u gemeld dat in overleg 
met de gemeente Meppel onze locaties 
allereerst beschikbaar zijn voor noodopvang. 
Het was te verwachten dat een stroom van 
vluchtelingen onze kant op zijn komen. Nu, 
dat is niet gebeurd. Dat is ook begrijpelijk: de 
meeste vluchtelingen willen het liefst dichtbij 
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hun land blijven. Helaas zijn de berichten van 
de opvanglocaties daar ook zorgelijk. Zo veel 
mensen op elkaar, de hulpdiensten die 
uitgeput raken. Dat heeft er toe geleid dat er 
wel een continue kleinere stroom van vluch-
telingen op zoek is naar onderdak. Als stuur-
groep hebben wij besloten daar op in te 
spelen en is het jeugdgebouw van Kolder-
veen ‘omgebouwd’ tot een locatie waar we 
mensen voor langere tijd kunnen opvangen. 
Het zijn nu drie ‘wooneenheden’. Dat had 
nogal wat voeten in de aarde. Er moest weer 
veel geregeld en aangepast worden. Om 
maar een paar dingen te noemen: er 
moesten goede sanitaire voorziening komen, 
internet, sloten vervangen, woonruimtes 
ingericht, vuilcontainers, keukenapparatuur 
worden aangesloten, enz. Daarnaast voorzien 
we mensen die bij gastgezinnen zijn geplaatst 
van de nodige hulp en goederen. Ze hebben 
immers alles achter gelaten en komen met 
weinig anders dan de kleren die ze aan 
hebben en enkele dierbare bezittingen. 
Ondertussen hebben we onderdak kunnen 
bieden aan enkele gasten. Deze week komen 
er nog meer. Het zijn mensen net als wij. 
Alleen hebben ze een land in oorlog achter 
zich gelaten met alle verschrikkingen van 
dien. Ze zoeken veilig onderdak en rust. Dat 
bieden wij hen. We lopen de deur bij hen ook 
niet plat. De contacten verlopen via enkele 
contactpersonen zodat zij ook de rust krijgen 
die ze nodig hebben. Wel zijn we 24/7 be-
reikbaar voor nood. Een voorwaarde is dat de 
vluchtelingen die bij ons onderdak vinden 
zich moeten registeren bij de gemeente. 
Daarmee krijgen ze weekgeld en is ook de 
medische zorg gedekt. De overheid betaalt 
dat dus. Dat maakt het ook mogelijk om als 
het nodig is voor langere tijd hen onderdak te 
bieden. Bijzonder is en blijft hoe onze 
dorpsgemeenschap betrokken is. Voor alle 
klussen vinden we steeds weer mensen 
bereid die helpen. En het is ook hartverwar-
mend hoeveel acties en sponsoractiviteiten 
zijn opgezet om dit werk mogelijk te maken. 
Dat stemt ons dankbaar. We hebben geen 
besef van de verschrikkingen die in Oekraïne 

elke dag plaatsvinden. We hebben blijkbaar 
ook weinig invloed op wat daar gebeurt. Wat 
we wel kunnen doen is op bescheiden wijze 
de mensen die op ons pad komen een 
welkom en veilig onderdak te bieden. Dat 
doen we als dorp samen. Ook nu is het weer 
zo: als u dit leest kan de situatie weer heel 
anders zijn dan op het moment dat ik dit 
schrijf. Als u op de hoogte wilt blijven kijk dan 
op onze website: www.nijeveenhelpt.nl 
Ds. René Kok 
 

WELKOM AAN JOHAN PROSMAN 
 

In een feestelijke dienst is Ds. Johan Prosman 
verbonden als predikant aan de Hervormde 
Gemeente Kolderveen Dinxterveen en aan de 
Gereformeerde Kerk Nijeveen, Havelte, 
Wanneperveen.. Van harte gefeliciteerd aan 
de beide gemeentes! En natuurlijk welkom 
Johan! We zijn blij dat we er weer een collega 
bij hebben op het dorp want soms was het 
wel wat schaars. Voor ons allen begint daar-
mee ook een bijzonder tijd. Een nieuwe 
samenwerking, niet alleen als collega’s van 
drie (aparte) gemeentes, maar ook daarbin-
nen. We zullen veel samen werken en daarin 
samen overleggen. We hebben er alle 
vertrouwen in dat we daar goede wegen in 
zullen vinden. Hiermee breekt ook een tijd 
aan waarin we als drie gemeentes op weg 
zijn om samen te gaan. We hopen dat we 
daarin de verbondenheid en de veelkleurig-
heid vorm kunnen geven. We wensen Johan 
in zijn werk Gods zegen toe en Janneke en 
Bram een warm ontvangst in onze dorpsge-
meenschap! 
 

Ds. René Kok en Ds. Marjan van Hal 
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KERKCAFÉ 'DE ONTMOETING 
 

Terugblik op Kerkcafé ‘De Ontmoeting’ – 
Kunstige koekjes met thema Pasen 
Op 13 april hebben we de tweede Kerk café 
avond van dit seizoen kunnen houden. De 
eerste avond was vorig najaar in ‘De Schalle’ 
met als thema ‘Wat betekent klimaatver-
andering voor Boer en Burger?’ Helaas 
konden de andere avonden vanwege Corona 
geen doorgang vinden. 
Maar op 13 april hebben we dus met een 
kleine twintig dames een gezellige en leer-
zame workshop gehad onder de bezielende 
en kunstzinnige leiding van Ritza Kroeze. 
Ritza heeft ons uitgelegd wat royal icing is, 
welk verschillende diktes er zijn, welke 
technieken er gebruikt worden en hoe icing 
gekleurd wordt. Daarna gingen we aan de 
slag met het decoreren van de voorgebakken 

koekjes.  
We kwamen erachter dan het toch wel de 
nodige oefening vraagt om de koekjes zo 
mooi te versieren als de voorbeelden van 
Ritza. Maar we gingen toch uiteindelijk 
allemaal met onze zelf versierde Paas koekjes 
naar huis. En echt, ze smaakten heerlijk! 
En wil je weten wat Ritza allemaal met 
koekjes doet, kijk dan op Kunstige Koekjes 
(Facebook) of Kunstige.koekjes (Instagram). 
 

Heb jij nog een goed idee voor een 
creatieve, actieve of verdiepende Kerk Café 
avond voor het komende seizoen, geef het 
dan door aan Klaas Neutel, René Kok of 
Geertje de Boer. 

ENGELSE KOORMUZIEK 
 

Engelse koormuziek met orgelspel en 

samenzang in Nijeveen. 

Ruth Pos en Johan Rodenhuis zijn gevraagd 
om een projectkoor in Appelscha te leiden. 
Als thema is gekozen voor Engelse 
koormuziek en samenzang (Nederlands) op 
bekende Engelse melodieën. 
De uitvoeringen konden in 2020 en 2021 
vanwege corona niet doorgaan, maar 
gelukkig heeft het koor dit jaar de draad weer 
op kunnen pakken en vindt er een uitvoering 
plaats op vrijdagavond  10 juni a.s. om 19.30 
uur in de geref. kerk  in Nijeveen. 
Ruth Pos zal tevens een korte toelichting op 
de muziek geven. 
Ook verzorgt Ruth een orgelsolo, die 
eveneens gebaseerd is op bekende Engelse 
melodieën. 
Tevens is er veel samenzang. De gekozen 
liederen zullen in het Nederlands gezongen 
worden, maar de melodieën zijn afkomstig 
van Engelse musici. 
Het belooft een mooi- en gevarieerd 
programma te worden en de melodieën 
zullen nog lang in gedachten nagalmen. Het 
geheel zal ongeveer een uur duren. 
De toegang is gratis. Wel zal er een collecte 
bij de uitgang zijn. 
Wij hopen op een volle kerk, daarom, kom op 
tijd. 
 

COMMENTAAR BIJ DE TIJD 
 

(Dit artikel is overgenomen van de website 
van PKN) 

 

Veel jonge mensen zijn op zoek naar zin-
geving, maar vinden die meestal niet in de 
kerk. Jurjen de Groot, directeur van de 
dienstenorganisatie, ontdekte tijdens een 
studieonderzoek* dat jonge mensen zinge-
ving vooral zoeken in informele groepen: 
waar je verschillende perspectieven op zin 
en geloof kunt bespreken, waar geen 
oordeel is, waar je samen leuke dingen doet 
en elkaar steunt. Drie werkers in de kerk 
vertellen over hun ervaringen met jongeren. 
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“Zoeken naar de verbinding” 
“Ik ben ouderling voor ‘jeugd en gezin’ in een 
gemeente met een redelijk grote groep 
kinderen, een handvol tieners, en maar 
weinig jongvolwassenen en mensen tussen 
40 en 60 jaar. Ik heb op mijn werk veel 
contact met jonge mensen, en ervaar daar 
hoe zij bezig zijn met zingeving. Ik voer vaak 
hele discussies over het geloof en de kerk. 
Het maakt niet uit dat ik wat ouder ben, als je 
je open en laagdrempelig opstelt en het 
gesprek aangaat, levert dat waardevolle 
gesprekken op. Die laagdrempeligheid kan de 
kerk ook helpen. 
Daarnaast denk ik dat we in de kerk moeten 
zoeken naar de verbinding. De verbinding 
tussen jongeren en ouderen in de gemeente, 
want uiteindelijk vormen we met alle gene-
raties samen één gemeente. En de verbinding 
tussen jongeren en bestaande momenten en 
activiteiten in de kerk. De laatste vijf jaar 
hadden we in onze gemeente geen specifieke 
activiteiten voor de jeugd meer. Maar we 
hebben wel een aantal nieuwe, jonge ge-
zinnen in de gemeente. Een van die ouders 
heeft het initiatief genomen om tieners bij 
elkaar te brengen in een tienerdienst, zodat 
het niet ophoudt na de kinderdienst. Die 
tienerdienst vindt eens per maand plaats, en 
er komen zo’n zeven jongeren op af. Buiten 
de tienerdienst om zijn we op zoek naar 
momenten om de tieners ook op andere 
manieren te betrekken. Bijvoorbeeld bij de 
organisatie van bijzondere diensten, of door 
hen op de zondag van de tienerdienst de 
bloemen te laten bezorgen. Die gaan meestal 
naar oudere mensen. Mijn ervaring is dat zij 
het geweldig vinden als er een jong persoon 
voor de deur staat. Zo hopen we bij meer 
dingen aan te kunnen haken, je hoeft niet 
altijd iets nieuws te bedenken. Gewoon 
proberen, en dan kijken wat wel en wat niet 
werkt.” 
Judith Braam, jeugdouderling in de 
Protestantse Gemeente Vorden 
 

“Interesse tonen en relaties opbouwen” 
“Ik begeleid kerken die worstelen met 
jongeren die vertrekken. Ze willen graag wat 

doen om hen te behouden of weer in de kerk 
te krijgen. Ik probeer dat om te draaien in 
hoe ze betrokken kunnen blijven bij jongeren. 
In een korte training wil ik ze aanzetten om 
te kiezen voor een doelgroep waar ze voor 
willen gaan, aan te sluiten bij netwerken die 
er al zijn, en aan te haken op waar ze als kerk 
goed in zijn of een passie voor hebben. Als je 
als kerk wilt focussen op de 20+-groep en een 
passie hebt voor bijvoorbeeld klimaat, welke 
mensen heb je dan beschikbaar die dit met 
elkaar gaan verbinden? Laat daarnaast kleine 
initiatieven aansluiten bij grotere. Neem 
bijvoorbeeld de jongeren die van muziek 
houden mee naar het Gracelandfestival. 
Neem jongeren die van Taizé houden mee 
naar Taizé en organiseer door het jaar heen 
kleine initiatieven hieromheen. Ik hoorde 
over een moestuinproject van de Protes-
tantse Gemeente Dronten dat jong en oud in 
de kerk op basis van gedeelde passie met 
elkaar verbindt. Alle generaties werken in die 
moestuin, er wordt eten uitgedeeld en er 
wordt samen gegeten. Op zondagochtend 
wordt een aantal geloofsprincipes in de 
kerkdienst uitgewerkt, zoals zaaien en 
oogsten.  
Wat je als kerk in ieder geval moet doen is 
interesse tonen in jongeren en relaties 
opbouwen. Een jeugdwerker in Dordrecht 
had in coronatijd de beste tijd van haar leven. 
Ze was met jongeren gaan wandelen en had 
betere gesprekken gevoerd dan ooit.  
Ik ben best hoopvol als het gaat om kerk en 
jongeren, maar vind het ook spannend welke 
kerken het gaat lukken om aansluiting te 
vinden. Kerken van Mozaïek lukt dat vaak 
beter, zij staan dichter bij mensen en hebben 
een duidelijker identiteit. De Protestantse 
Kerk heeft wel een slag te maken.”  
Corjan Matsinger, religieus trendwatcher en 
jongerenwerker 
 

“Plek bieden waar je zonder voorwaarden 
mag komen” 
“In mijn gemeente komen ruim honderd 
kinderen en tieners. Het jeugdwerk is dankzij 
de jeugdouderling goed opgezet. We zien de 
laatste jaren wel dat jongeren vanaf 16 jaar 
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minder of helemaal niet meer komen. Corona 
heeft die ontwikkeling geen goed gedaan. De 
jeugdouderling heeft een klankbordgroep 
verzameld van mensen die nadenken over 
wat goed jeugdwerk is. Momenteel gaat het 
over de vraag hoe we de 16-plussers kunnen 
blijven betrekken. Wat heeft deze groep 
nodig? Welke vragen stellen ze? En wat 
kunnen wij hen daarin bieden? Maar ook: op 
welk punt mogen we ze loslaten? We hebben 
bedacht dat we, net zoals ouderen worden 
bezocht, ook deze jongeren willen bezoeken. 
Zodra ze 16 worden, ga ik als jeugdwerker 
met hen in gesprek. Ik wil weten hoe het met 
hen gaat, hoe ze in hun vel zitten, in hun 
geloof, wat ze in de kerk vinden, en wat niet. 
Ik heb al mooie, persoonlijke gesprekken 
gehad. Wat ik niet verwacht had, is dat ze 
allemaal God zoeken. Maar ze vinden Hem 
niet alleen in de kerk. Als ik vertel dat God 
ook buiten de kerk naar mensen toekomt, 

dan hoor ik ze luisteren. Ik denk dat het een 
verademing voor ze is om dat in de kerk 
bevestigd te krijgen.  
Voor jongeren is het belangrijk dat de kerk 
hen ziet, luistert naar hun vragen en hun een 
plek biedt waar ze zichzelf kunnen zijn. En 
waar we op een laagdrempelige manier over 
de Bijbel en het evangelie spreken. Dat is in 
ieder geval wat de kerk te bieden heeft: een 
fijne plek waar je gewoon, zonder voor-
waarden, mag komen.  
Bij de jeugdvereniging geef ik tieners een rol 
in verschillende commissies. In het verleden 
werd altijd veel voor hen geregeld, nu 
proberen we dat om te draaien. Dat geef hun 
een gevoel van verantwoordelijkheid: wij 
maken dit met elkaar. Ze worden er 
hartstikke enthousiast van.” 
Wieneke Hollebrandse, jeugdwerker in de 
wijkgemeente Marekerk in Leiden 
  



10 DRIELUIK - Column 

 

Er is maar 1 Herder  
 

Stel je eens voor dat je in een volle zaal op een 
podium staat. Alle blikken zijn op jou gericht en 
de verwachting is groot. Jij bent misschien wel 
degene waar lang op gewacht is. Jouw komst is 
een mijlpaal in de geschiedenis en jij moet het 
vanavond laten zien. Je bent enthousiast en hebt 
er zin in, maar je staat daar ook in al je kwets-
baarheid en wordt onderworpen aan een kruis-
verhoor van kritische vragen. In de beperkte tijd 
die je hebt moet je zoveel mogelijk vertellen, 
waarna mensen een oordeel vellen over of je 
mag blijven of niet.  
Het klinkt een beetje als een boze droom, maar 
het was de gemeenteavond, waarin Dominee 
Prosman degene was die zich aan een volle zaal 
mocht presenteren en vragen mocht beant-
woorden. Ik maakte deel uit het publiek, had 
hoge verwachtingen en liet de kans niet onbenut 
om hem eens even uit te dagen door een vraag te 
stellen: ‘U bent een goede prater, maar kunt u 
ook goed luisteren?’ Een vraag die een uitwerking 
had, waar ik op dat moment niet bij stilstond. Pas 
later, vooral na het lezen van het interview met 
de dominee in het kerkblad, besefte ik hoe 
moeilijk het moet zijn om, voor een publiek vol 
verwachting, een passend antwoord te geven. 
Mijn verwachting was onrealistisch hoog en het 
antwoord sloot niet aan bij die verwachting. Wat 
had ik dan gewild? Dat de dominee ging zeggen 
dat hij het niet kon? Dat hij hoopte dat te leren? 
Dat hij stil viel? Of projecteerde ik vooral mijn 
eigen valkuil op hem?  
 

Zondag 1 mei was het zover. Dominee Prosman 
deed zijn intrede. Ook nu kon ik mijn hoogge-
spannen verwachtingen niet temperen. Hij moest 
zich bewijzen; ‘Het gesprek met de kinderen, 
mooi!’,  ‘De hele preek uit zijn hoofd! Respect!’, 
‘Niet te hopen dat hij altijd dit soort liedjes kiest’, 
‘Dapper, om je emoties meteen te delen’,  ‘Ook 
het gebed uit het hoofd!’, ‘Het duurt nu wel erg 
lang hoor’….  
In mijn brein vormde zich in razend tempo het 
ene naar het andere oordeel, tot ik de woorden 

uit de preek liet doordringen; ‘Er is maar 1 
herder’. Met deze woorden werd dominee 
Prosman, de dominee die het moet gaan doen, 
de dominee die gaat verbinden, de dominee die 
ook gewoon mens is. Een mens met sterke en 
minder sterke kanten, een mens met gebreken 
en tekortkomingen, een mens als ieder ander 
mens.  
Het is makkelijk om je te focussen op datgeen 
wat je niet aanstaat, waar je negatief over bent, 
of zoals in de Bijbel staat; 'Hoe kun je tegen hen 
zeggen: “Laat mij de splinter uit je oog verwij-
deren,” zolang je nog een balk in je eigen oog 
hebt?' (Matteüs 7:4).  
Zo’n eerste dienst, een volle kerk, hoge ver-
wachtingen en al die mensen die iets gaan 
vinden, dat moet de nodige spanning met zich 
meebrengen. Een dominee draagt een grote 
verantwoordelijkheid voor een dienst en het 
verloop ervan. Wij als gemeente dragen ook een 
grote verantwoordelijkheid, door oprecht te 
luisteren, open te staan, te waarderen en te 
accepteren dat een dominee niet De Herder (met 
hoofdletters) is, maar wel veel kan betekenen 
voor ons.  
Misschien was het wel de Goede Herder die deze 
welbespraakte dominee naar onze kerk stuurde, 
om daar de verschillende kuddes bij elkaar te 
brengen. Misschien dacht die Herder wel dat we 
een pratende verbinder nodig hebben en is het 
aan ons om te luisteren. Die Herder leert ons 
vooral oog te hebben voor elkaars kwaliteiten. 
Niemand is gelijk en juist met al die verschillende 
kwaliteiten kunnen we elkaar versterken. Een 
enthousiaste dominee draagt wellicht bij aan een 
enthousiaste gemeente, overtuigingskracht en 
een goede sfeer. Als je dat allemaal terugkrijgt 
voor een preek die iets te lang duurt of een liedje 
dat niet tot mijn favorieten behoort, dan kan ik 
dat toch alleen maar toejuichen!  
Er is een splintertje van de balk in mijn eigen oog 
verdwenen, maar ik zal nog vaak door de balk 
verblind worden.  
FK 
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Jan van der Woerdt: „Samen kun je meer” 
 

Het is een interessante tijd voor de kerk, 
vindt Jan van der Woerdt, de kersverse 
voorzitter van de kerkenraad van HKN. „We 
groeien toe naar één 
kerk in Nijeveen en 
Kolderveen.” Een 
belangrijke stap, in zijn 
ogen, eentje waar hij 
volledig achter staat. 
„Onze kerken worden 
leger. Samen bén je 
meer, samen kún je 
meer. Met de 
bevestiging van dominee Prosman zat de 
gereformeerde kerk barstensvol. Dat klinkt 
dan zo mooi…. Daar krijg je kippenvel van”, 
zegt hij gepassioneerd.  
Voor de kerkenraad ligt er de opdracht om 
die samensmelting zorgvuldig op te pakken. 
„Er liggen veel diepgewortelde gevoelens 
binnen de drie kerken. Mensen voelen zich 
thuis in hun eigen clubje, en dan kan het best 
een stap zijn om naar een andere kerk te 
gaan.” 
 

Wat hij belangrijk vindt in zijn nieuwe taak als 
praeses is om sterk naar buiten te kijken. Niet 
alleen richting de andere kerken in Nijeveen 
en Kolderveen, maar ook hoe je als kerk in 
het dorp wilt staan. „De gereformeerde kerk 
staat al enkele jaren met een stand op de 
braderie. Wij zijn gevraagd om daar ook bij 
aan te haken, en daar heb ik volmondig ja op 
gezegd.” Als kerk ben je één van de ele-
menten in het dorp. „Dat zie je ook heel mooi 
terug bij de opvang van de Oekraïense 
vluchtelingen: de kerk zit er in, samen met de 
sportclubs en de dorpsvereniging.” 
 

Beroepsmilitair 
De 65-jarige Jan is geen geboren Nijevener; in 
2011 kwam hij met zijn vrouw Gea in het 
dorp wonen. Hun vorige woonplaats was 

Upavon, een klein plaatsje in Zuid-Engeland. 
Hier was Jan gedetacheerd als beroepsmili-
tair, hij werkte op het hoofdkwartier van de 
Britse landmacht. Beide kijken met veel 
plezier terug op die periode. „Toen ik Gea 
vertelde over het aanbod om tijdelijk in 
Engeland te gaan wonen, zei ze doen! We 
hebben het er maar één minuut over gehad.” 
Hun drie kinderen bleven in Nederland, maar 
dat bleek geen enkel probleem. „Ze 
studeerden alle drie en daardoor zagen we 
hen tot die tijd regelmatig en korter. Toen we 
in Engeland woonden, kwamen ze met z’n 
drieën een lang weekend langs. Dat was pas 
quality time.” 
Vóór Engeland woonde het gezin Van der 
Woerdt in Gouda, en werkte Jan op het 
ministerie van Defensie in Den Haag. Daar 
heeft hij diverse functies vervuld, onder 
andere op het gebied van vredesoperaties en 
communicatie. Ook is hij meerdere keren 
uitgezonden geweest naar conflictsituaties in 
het buitenland. „Ik ben mijn hele werkzame 
leven beroepsmilitair geweest.” 
Toen Jan in 2013 zijn militaire uniform voor 
de laatste keer uittrok, besloot hij te gaan 
fietsen. Hij fietste in zijn eentje naar Santiago 
de Compostella in het noordwesten van 
Spanje. „Vrijdag was mijn laatste werkdag, 
zondag ben ik gaan fietsen.” Het voelde voor 
hem als een belangrijke overgang van een 
drukke baan naar een nieuwe fase in zijn 
leven.  
In 28 dagen tijd fietste hij naar de Spaanse 
stad. Het was een bijzondere ervaring. „Het 
doel was niet Santiago; de reis is je doel. 
Geen nieuws volgen, geen toestanden, maar 
gewoon vrijheid, gaan, fietsen!”, vertelt hij 
enthousiast. Na aankomst volgde hij de 
pelgrimsmis in de grote kathedraal. „Daar 
waren mensen vanuit de hele wereld, 
iedereen met zijn eigen reden. Dat was echt 
heel indrukwekkend, ook al verstond je er 
geen klap van.” 
Jan is een sportieve man, heeft altijd gewiel-
rend en geschaatst. De volgende uitdaging is 
dan ook al weer gepland. „Gea en ik gaan 
deze zomer naar Rome fietsen.” Sinds kort 

Vrijwilligerswerk 

voor de kerk 
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doet het echtpaar aan golf. „Toen Gea ook 
met pensioen ging, zijn we op les gegaan.” 

 
 

Stoeptegels 
In 2014 werd Jan namens het CDA lid van de 
gemeenteraad. Belangrijke dossiers waren 
voor hem wonen, stadsontwikkeling en de 
laatste jaren ook duurzaamheid. „Toen ik bij 
het ministerie werkte, had ik nauw te maken 
met de landelijke politiek. Aanvankelijk was 
ik bang dat het in de gemeentepolitiek alleen 
maar over stoeptegels zou gaan. Maar ik heb 
gemerkt dat er ook grote dingen spelen. En 
vooral, de mensen over wie het gaat, spreek 
je op straat, het zijn bij wijze van spreken je 
buren.”  
Twee jaar later 
kwam Jan in de 
redactie van 
Drieluik, samen 
met een heel nieuw 
team. Dat voelde 
vanaf het begin 
goed. Jan riep de redactie een paar keer per 
jaar bij elkaar. „Om de wat grotere dingen te 
bespreken, maar vooral ook om elkaar weer 
te zien, als team.” 
 

Twijfels 
Toen Jan werd gevraagd om voorzitter te 
worden van de kerkenraad heeft hij wel even 
getwijfeld. Het geloof is niet altijd eenvoudig, 
vindt hij, en dat heeft voor een deel te maken 
met zijn werk. „Ik ben in veel crisisgebieden 
geweest en heb veel shit gezien uit naam van 
het geloof. Dan vraag ik mij af: Hoe kunnen 
mensen daar achter staan?” Het geloof is 
helaas vaak misbruikt en daar heeft hij lang 
mee geworsteld.  
In Afghanistan hoorde hij eens een preek van 
een imam waarin de vraag ‘wat is een goed 
moslim’ centraal stond. „Ik heb daarna veel 
nagedacht over die vraag: wat is de islam, 
wat is het christendom. Ik heb dat uiteindelijk 
geprobeerd terug te brengen naar ‘geloof is 
liefde voor elkaar’. Dát is voor mij de essentie 
van het geloof. En dat is ook mijn motivatie 
om deze functie aan te nemen: Ik doe het 
voor de gemeenschap, we doen het met 
elkaar. Ik wil dit graag doen voor onze 
gemeenschap.”  
Juist vanuit dat oogpunt vindt hij het heel 
belangrijk om niet alleen naar je eigen kerk te 
kijken. „We moeten ons verbinden met de 
mensen in het dorp en die verbintenis 
handen en voeten geven.” Maar toch, 
ondanks die wetenschap, blijft het geloof 
lastig voor hem. „Ik ben niet rotsvast. Ik heb 
mijn overtuiging, maar heb ook nog veel 
vragen.” 
 

Kleinkinderen 
Een grote passie in het leven van Jan en Gea 
zijn de kleinkinderen. Ze passen (twee) 
wekelijks op hun nog jonge kleinkinderen in 
Abcoude, Maarssen en Amsterdam. „Daar 

genieten we echt 
van”, zegt hij met 
nadruk, en hij laat vol 
trots een foto zien 
waarop hij twee 
kleinkinderen 

voorleest. Opa en oma worden is een 
belangrijk moment in je leven, is zijn 
ervaring. „Als je kinderen ouders worden, is 
dat heel bijzonder. En die kleintjes zijn zo 
leuk!”               FW 

„We moeten ons verbinden met de 
mensen in het dorp en die verbintenis 

handen en voeten geven.” 
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BLOEMENGROET 
 

De bloemen zijn met een groet van ons allen 
gegaan naar: 
Fam. Bijker 
Fam. Bos 
Mevr. M. de Lange 
Fam. C. de Boer 
Mevr. G. Smit-Everts 
 

BIJ DE KERKDIENSTEN 
 

Zondag 15 mei is er een E-meeting in de 
gereformeerde kerk, met medewerking van 
de gemeenteband. Er is een 2e dienst in de 
hervormde kerk Nijeveen. ’s Avonds is er om 
19.00 uur een zangdienst in de geref. kerk 
met medewerking van Glorify uit Meppel. 
Zondag 22 mei komt als voorganger ds. 
Teunis Veenstra uit Kampen bij ons preken 
en organist is Jannes Lopers. 
Zondag 29 mei is voor de eerste keer in een 
gewone dienst ds. Johan Prosman onze 
voorganger en organist is Margreet van 
Dorsten. 
Zondag 5 juni is het Pinksteren en is onze 
voorganger ds. Klaas Dirks v.d. Hout uit 
Woudrichem. In deze dienst wordt 
medewerking verleent door Bart en Robert J. 
Winters en Arjan Kroes. Tevens is Arjan Kroes 
onze organist. 
 

Heb je mij lief? 
Lege netten, niets te bieden 
Lege handen voor de troon 
Als u vraagt: “Heb je Mij Lief?” en 
Driemaal op een zachte toon 
Zegt dat ik Uw kerk mag dienen 
Ondanks mijn gebrek aan trouw 
U daalt af, U droeg de striemen 
U weet dat ik van u hou 

 

MEELEVEN 
 

Opgenomen en ontslagen uit het ziekenhuis: 
Dhr. K. Pool, Mevr. E. de Boer-Zuidema, Dhr. 
S. Faber. 
Mevr. G. Smit-Everts is ontslagen uit het 
Revalidatiecentrum Reestdal en is ook weer 
thuis. 
Mevr. J. Kroes-Mondria is ontslagen uit het 
ziekenhuis en verblijft nu in het revalidatie-
centrum Reestdal. 
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 enkele gemeenteleden die elders 
vertoeven. 
Dhr. W. Smit, het Irenehuis, kamer 306, 
Prinses Irenelaan 4 ,7941 ES te Meppel. 
Mevr. J. Kroes-Mondria, de Lindenhorst, 
Reggersweg 27 E , 7943 KC te Meppel. 
Dhr. G. Pors, de Meentehof 6-8, 8332 AZ te 
Steenwijk. 
Mevr. J. Kroes-Mondria, revalidatiecentrum 
Reestdal afd. 2 kamer 2.02, Reggersweg 2A 
7943 KC te Meppel. 
  

Met vriendelijke groet, 
Sita Zuidema 
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GEBED IN DE LENTE 
 

Ik dank U voor de lichte zonnestralen 
en voor de merel, zingend voor mijn raam. 
En voor de rust die ‘k in mijn hart voel dalen 
omdat ik U mag noemen bij Uw naam. 
En dat het lente wordt, en Gij de aarde 
wilt strelen met Uw sterke Scheppershand. 
Omdat ik weet: mijn levenstuin heeft waarde, 
U heeft er zelf Uw bloemen in geplant! 
Geef, dat de bloesemknoppen niet bevriezen, 
maar openbloeien in de lentezon. 
En laat mij niet de stille vreugd verliezen 
dat ik , ook ik , nog voor U bloeien kon! 

 

KERKENRAADSVERGADERING 
 

Het volledige verslag is op te vragen bij de 
scriba. Dit geldt eveneens voor verslagen die 
u heeft gemist. 
 

Notulen dinsdag, 15-03-2022 
 

1. Opening: 
Klaas heet ons allen welkom. Leest “ de korf 
en het water” van Bette Westera en gaat ons 
vervolgens voor in gebed. 

2. Ingekomen stukken: 
Ontslagbrief ds. Jan Stap: hij was hier 
freelance in dienst, vandaar de brief. Hij had 
in Kolderveen ook al eerder officieel afscheid 
genomen, toen van GKN ook bloemen gehad. 
Hij  gaat op 17-04 nog voor in Kolderveen, 
afscheidsdienst, afvaardiging van ons heen? 
Anje zal overleggen met Ria Rhemrev, scriba 
HGKD.  
Bert zal nog overleggen binnen de commis-
sie, in hoeverre nog in dienst/afscheid??? 

3. Bespreekpunten: 
Stip op de horizon: over de samenstelling van 
de commissie wordt nog nagedacht. Jenneke 
Span zal hierin begeleiden 
 

Acties Oekraïne: René zit in de stuurgroep, 
verslag van wat er tot nog toe is gebeurd: 
- Jan Zondag (van comité Wit Rusland) nam 3 

weken geleden contact op met de kerken 
- Inmiddels samenwerking van: de 3 kerken, 

DOS, SVN, Skeelerclub, Dorpsvereniging, st. 
Welzijn en de Handelsvereniging 

- Al met al gaat het een hele klus worden, 
kan zeker wel een jaar duren  

- Goed gesprek gehad met de burgemeester, 
eerst wordt (oude, bijna lege) Isala ingezet, 
daar ongeveer 150 plaatsen, de groep wil 
daar mee ingaan 

- Nu ook al gezinnen op eigen initiatief bezig, 
dit wil de werkgroep in kaart brengen, men 
moet zich goed realiseren dat er 
getraumatiseerde mensen komen. Dat geldt 
dan natuurlijk ook voor alle mensen die wel 
in groepsverband worden opgevangen. 

- Hiervoor contact met Roelof Moes en Piet 
Speelman (onze vroegere huisartsen) en 
Harriet Speelman (psychologe), René zal 
zich hier ook voor inzetten (eventueel 
stiltecentrum inrichten) 

- Inzamelen van goederen is al begonnen 
- Er is een stichting in het leven geroepen 

(i.v.m. o.a. gelden). Er komt al geld binnen 
- Vlaggen besteld, kunnen gekocht worden, 

eersten hangen al in Nijeveen 
- DOS (korfbal) en SVN (voetbal) dit weekend 

acties en bieden aan dat kinderen kosteloos 
mogen komen sporten/meedoen/trainen 

- Henk van de Woude (onze vroegere 
burgemeester) en Jaap vd Niet (vroeger bij 
de politie) hebben veel ervaring vanuit 
vroegere asielzoekerscentrum in Nijeveen 

 

Vraag van de stuurgroep: mocht het nodig 
zijn, is het kerkgebouw dan beschikbaar? 
- De gemeente kan dit gaan vragen. 
- In de kerk de opvang, dan douches in 

sporthal of units? 
- Consequenties: het kerkenwerk komt (weer 

- na de Corona) stil te liggen.  
- Hiervoor hebben we dan nog 2 kerken, met 

ruimtes beschikbaar. 
- Misschien komen de mensen wel in de kerk, 

zaal weer goed gevuld 
- Als Christelijke gemeenschap moeten we 

toch helpen, wordt gezegd. 
- Het is beter voor de mensen dat ze bij 

elkaar blijven dan allemaal verdeeld worden 
over verschillende huishoudens (hoe lang 
houdt een gastgezin het vol) 

Stel: de gemeente belt dat er echt crisis 
opvang nodig is, wat is dan ons antwoord? 
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- Ja, welkom, mits………………………….. (en die 
mits moet dan besproken worden) 

  

Taakomschrijving ouderling/diaken: 
Klaas N. had al wat binnen gekregen, heeft 
zelf voorzet gemaakt, met daarbij hiaten 
(…….) 
Verzoek om met kleine groepjes hier, onder 
het genot van kopje koffie/thee (gelijk de 
pauze dus), 20 minuten aan te werken, 
invulling geven op de stipjes…………… 
Er is uiteindelijk heel wat uitgekomen, voelde 
goed om er zo samen over bezig te zijn.  
Klaas neemt alles mee en gaat het verder 
uitwerken. 

4. Pastoraat: 
Gemeentelid stond voor de 16e maart ge-
pland voor operatie, kwam acute galblaas 
operatie tussendoor, de eerste geplande 
operatie wordt nu 5 weken uitgesteld. 
Ander gemeentelid is zeer ernstig ziek, Sita 
kan er niet teveel over zeggen, wil de familie 
liever niet. 

5. Beroepingswerk: 
In principe klaar nu, maar er is nog wel wat 
papierwerk. Klaas stuit wel op een bureau-
cratische toestand, sommige dingen gaan wel 
heel ver. 
Ds. Prosman heeft inmiddels wel al een huis 
in Nijeveen gekocht. 

6. Mededelingen: 
- Voorzitter: -- 
- Kerkrentmeester 

• Renovatie orgel is gestart. Veel 
vrijwilligers geholpen (er meldden zich 
zelfs teveel), nu toch nog 6 - 7 weken 
mee bezig. Afgelopen zondag 
mannenkoor, begeleid door het tijdelijke 
mobiele elektrische kerkorgel, dat ging 
prima. 

• Nieuw sleutelplan: teveel mensen 
hebben een sleutel van de kerk, het zicht 
daarop is totaal verdwenen. Er komen 
nieuwe sloten en dan gaat er gewerkt 
worden met “druppels”. Deze worden 
uitgereikt, met daarbij een eigen code. 
Mocht iemand niet meer bevoegd zijn 
om ingang tot de kerk te hebben, dan 

moet deze druppel ingeleverd, mocht 
dat om wat voor reden niet gebeuren, 
dan kan iemand van de commissie de 
code verwijderen. Ook de koster is hier 
blij mee. 

• Dak renovatie: werkzaamheden lagen 
even stil tgv storm- en waterschade. 
Platen die zouden kunnen blijven liggen 
zijn nat geworden, moeten nu vervangen 
worden, daar zit wachttijd op. Dit alles is 
aangemeld bij de verzekering, afwachten 
of het via verzekering van de kerk moet 
of via  de CAR van de uitvoerder. Schade 
is toch wel rond de € 16.000,=  
Yeb wil nog even kwijt dat de afval 
container een akelige, onhandige en 
gevaarlijke plek heeft, bovendien is het 
licht daar ook nog kapot. Bert is op de 
hoogte, gaat binnenkort wat mee 
gebeuren. 

- Diaconie: 

• Avondmaal: vanaf nu weer avondmaal 
op de vertrouwde manier (behalve de 
eerst komende keer, 14/4, dan is het 
witte Donderdag, dan tafels in 
kruisvorm) 

• Wijkteam: 7/4 weer wijkteam avond, 
ouderlingen bij deze uitgenodigd 

• Collecte Oekraïne: tot nu toe mooie 
bedrag van € 1500,=  opgeleverd. 
Waarschijnlijk storten op giro 555, of 
naar de plaatselijke stuurgroep (wordt 
nog overlegd binnen de diaconie). 

• Dienst tijdens kerkdienst: graag weer 
dichter bij elkaar gaan zitten, mag weer 
qua Corona, nu zitten ouderling en 
diaken soms in een totaal ander vak. Niet 
prettig. 

• Collectes: nog niet over uit of de zakken 
weer terug komen of dat de 
schaalcollecte blijft. Meesten in de 
vergadering vinden de schaal wel prima, 
Yeb heeft ook het idee dat dat meer 
oplevert, net als dat er nu meer 
overgemaakt wordt. Dit wordt ook 
meegenomen naar de diaconie 
vergadering.  
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• VVB: Bert merkt op dat ook de VVB 
hoger is (minder mensen, zelfde 
opbrengst). 

- Jeugdouderling: 

• Aansluiten bij de herbergroep nog niet 
gelukt, staat op de planning. 

• Sjops nog keer geprobeerd, gaat 
moeizaam, moet hard aan getrokken 
worden. 

• Contact jeugdouderlingen (Dinette en 
Inge (HGN en HGKD))  gezocht. Proberen 
samen iets op  te zetten (bijv. bezoek EO 
jongerendag). 

• 10-04 E-meeting, week voor Pasen: eerst 
met de kinderen stok versieren, 
vervolgens een Palmpaas optocht door 
de kerk. 

• App-groep met de ouders opgestart. Dat 
werkt prettig, directer contact, wordt 
van alles gedeeld (o.a. foto’s van 
kinderactiviteiten) 

- Herberggroep: 
15-2 vergaderd. Van alles bij langs geweest, 
wordt nog over een enquête nagedacht, 
maar nog wel veel haken en ogen. Volgende 
keer een uitgebreider verslag.  
- PKiN: 
Anje geen uitnodiging gehad, dit loopt al 
even niet goed, helaas. 

• Sjops, via het jeugdwerk, eventueel meer 
regionaal te werk gaan. 

• Beamer Kolderveen: ook daar nu eigen 
beamer. De beamer commissies van de 3 
kerken moeten samen overleggen over 
de gezamenlijke diensten. 

• Witte Donderdag nu HGKD en GKN 
samen, volgend jaar alle 3 kerken. 

- Classis: -- 
 

7. Rondvraag: 
Betsy: verzoek van Sietske Coelingh van Feest 
van de Geest; Kunstenaars willen graag 2e 
Pinksterdag gezamenlijk afsluiten in de geref. 
kerk. Ze zullen zelf voor eten zorgen (vorige 
keer Anje en koster Hilly verzorgd). 
Betsy kan hier zelf niet bijzijn, dus daar moet 
nog oplossing voor gezocht worden. 

De voorbereidingstijd nu veel korter, 
daardoor minder tijd om goed voor te 
bereiden. 
 

Klaas D: invulling diakenen bij gezamenlijke 
diensten loopt niet goed. Klaas werd 
aangesproken omdat er tijdens de Biddag* 
dienst niemand van onze kerk was, andere 
beide wel, volgens onze planning hoefde er 
ook niemand te zijn. 
 

8.  Afsluiting: 
Klaas sluit af. 
 

OVERLEDEN 
 

Op zaterdag 16 april is Mevr. G. Hoorn-Pierik, 
Burg. Pastoorstraat 72  op 88 jarige leeftijd 
overleden te Vollenhove. 
De afscheidsdienst heeft op vrijdag 22 april 
om 14.00 uur in de gereformeerde kerk 
plaats gevonden. 
Ds. Jan Stap heeft de dienst geleid. 
 

E-MAIL ADRESSEN DOORGEVEN 
 

Zou een ieder die nog geen mails van de kerk 
ontvangt, een e-mailadres willen doorgeven 
aan de ledenadministratie? Dit kan via 
ledenadministratie@gereformeerdekerknijev
een.nl 
Dank u wel! 
 

KERKELIJKE STAND 
 

Overleden: 
29 maart 2022: Jan Vink, Wilhelminastraat 2, 
84 jaar. 
16 april 2022: Gerritdina Hoorn-Pierik, 
Groenestraat 38b, Vollenhove, 88 jaar. 
 

Verhuisd en overgeschreven naar Giethoorn: 
G. de Boer, Bramenweg 5. 
 

Verhuisd en overgeschreven naar Meppel: 
T.M. Nanninga, Kolderveense Bovenboer 44. 
 

Ingeschreven: J. Boldewijn, Klosseweg 8. 
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BLOEMENGROET 
 

De bloemen gingen met een groet en 
bemoediging/dank naar: 
 

03-04 Fam. Kolsters 
10-04 Mevr. Gerrits 

Fam. Bakker 
17-04 Mevr. Westenbrink 
24-04 Mevr. Knol 
01-05 Fam. C. Hoekman 

 

BIJ DE DIENSTEN 
 

Afgelopen periode 
Op zondag 3 april ging Ds. W. Smit uit Smilde 
voor in de dienst. Dit was een bijzondere en 
mooie dienst, die geheel in het ‘Drents’ werd 
gehouden. Ook de zang was in het Drents en 
werd deels verzorgd door Arend Oosterveen 
en Bertrand Pragt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de kerkdienst op 1e Paasdag zondag 17 
april heeft Ds. Jan Stap afscheid genomen als 
predikant van de hervormde gemeente 

Kolderveen-Dinxterveen, nadat hij door de 
voorzitter van de kerkenraad Henk Huisman 
officieel was losgemaakt van de gemeente. 
Ook Arja werd niet vergeten in het 
dankwoord van Henk. 
Jan en Arja werden verrast met een fraaie 
tuinbank, een geschenk namens de 
gemeente.  

Tot slot las Pieter Oppewal een gedicht voor 
waaruit we konden opmaken hoe en waarom 
er een fles en glas whisky op de preekstoel 
hadden gestaan. 
Komende zondagen 
Op zondag 15 mei zal er in de Gereformeerde 
kerk een E-meeting worden gehouden, 
waarover u via Facebook kunt worden 
geïnformeerd. In de kerk op Kolderveen zal er 
geen dienst zijn. 
Op zondag 22 mei zal Ds. Johan Prosman 
voorgaan. 
Op Hemelvaartsdag 26 mei zal er in de kerk 
van Hervormd Nijeveen een PKiN dienst 
worden gehouden. (Dus een gezamenlijke 
dienst.) 
Op zondag 29 mei zal de heer K. Frederiks uit 
Zwolle voorgaan in de dienst. 
Op 1e Pinksterdag zondag 5 juni gaat Ds. 
Johan Prosman voor. 
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PASTORAAT 
 

Met de meeste mensen, die in het vorig 
nummer werden genoemd, gaat het herstel 
langzaam de goede kant op. 
 

Bij zo’n ontwikkeling past een gebed van 
Trinette Verhoeven, dat ik onlangs las op de 
website van Petrus 
(https://petrus.protestantsekerk.nl): 
 

Dankbaar  
 
God, 
van U wil ik zingen  
om U wil ik springen, dansen en juichen. 
U heeft ons Uw woord gegeven,  
een woord dat verder gaat dan de dood 
een woord dat spreekt van leven  
midden in de dood.  
 

God,  
zo dankbaar was ik nog nooit  
toen Uw woord tot mij kwam:  
een mensenzoon,  
Jezus Christus.  
In Hem leerde ik vrijheid kennen,  
in Hem leerde ik kennen  
wie werkelijk Heer is,  
en de angst om het leven viel van mij af.  
 

Houd mij dicht bij Uw woord,  
houd mij dicht bij Jezus Christus,  
dat ik niet vergeet  
dat ik mag leven,  
van nu aan tot in eeuwigheid. 

 

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) 
 

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 uw wijkouderling. Ook 
wanneer er iets moois is voorgevallen, dat u 
graag wilt delen, dan horen we dat graag. 
Wijkouderling Han-Olof Gerrits: 06-1470 
6472 
Wijkouderling Gert Westenbrink: 06-3856 
6333 
Wijkouderling Lourens Schipper: 06-5103 
1603 
Wijkouderling Ploni Beker: 06-4854 9872 
Ouderling Henk Huisman: 06-5174 3607 
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 
 

BERICHT VAN OVERLIJDEN 
 

Helaas kwam over de heer B.J. Bakker, kort 
na het bericht over zijn ziekte en de ernst 
daarvan, al het bericht van zijn overlijden op 
28 april. 
 

De crematie heeft inmiddels in besloten kring 
plaatsgevonden op 6 mei. 
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KERKRENTMEESTERS 
 

Collecten en giften 06-03-2022 t/m 27-03-
2022 
Collecten in de dienst:    
CvK € 170,41 
Diaconie € 42,60 
Bijz.collecten € 592,55 
 

Via de contactpersonen zijn er verschillende 
giften binnengekomen: 
Voor het CvK: 
Dhr. H.O. Gerrits € 10,00 
 

Voor het onderhoud kerkhof: 
Mevr. F. Nijmeijer €20,00 
 

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 
 

FEEST VAN DE GEEST 
 

Ook dit jaar zal de kerk van Kolderveen de 
deuren weer openen voor Het Feest van de 
Geest. Marijke Traast-Bos en Marijke Braad 
zullen hun werken exposeren. 
Het thema is “Vuur en Vlam”. 
De kerk in Kolderveen biedt in deze periode 
een prachtige locatie om schilderijen te laten 
zien van Marijke Braad en schilderijen, 
textiel, keramieken en glasobjecten van 
Marijke Traast-Bos. De kerk zal tijdens de 
dagen van Hemelvaart en Pinksteren open 
zijn. 
Marijke Traast-Bos heeft zich laten inspireren 
door de ruimte van de consistoriekamer in de 
kerk. Door de ramen kijk je uit over de 
begraafplaats met de dikke bomen die 
schaduw bieden aan de graven en zerken 
onder hun bladerdak. 
Dit uitzicht heeft ze vertaald in de abstract 
weergegeven stammen in het 
drieluik  'Cambium'. Geschilderd met acryl op 
doek. Aan de andere kant van deze ruimte 

hangt 'When birds start singing' uitgevoerd in 
textiel, nylon en glaskralen. 
In de heel vroege ochtend als de vogels de 
dag aankondigen op het terrein rond deze 
kerk is het een feest van een nieuw begin. Ze 
tonen hun mooiste kleurenpracht en zingen 
het hoogste lied. Dit kan je terug vinden in dit 
vierluik  
De keramiek figuren die op de tafel voor de 
ramen staan, verwijzen naar het 
gemeenschapsleven waarin ieder zijn eigen 
waarde zoekt omgeven door kleine 
vlammetjes om de weg te wijzen. De glazen 
vogels zijn daarin hun begeleiders. 
 

De andere kunstenares is Marijke Braad en is 
woonachtig in Paasloo waar zij een galerie 
heeft. Voor het Feest van de Geest in 
Kolderveen heeft zij o.a. een schilderij 
gemaakt speciaal voor Kolderveen. In het 
midden ziet U vuur, betekenis van vurige 
tongen. De driehoek daarboven dat is de 
sterrenhemel. De keien symboliseren het 
levenspad dat we gaan. De handen 
betekenen dat God met ons gaat. De 
driehoek onder betekent de aarde. Aan de 
linker- en rechterkant van de afbeelding ziet 
U de Beukenlaan die toegang verschaft naar 
de kerk in Kolderveen. De andere schilderijen 
zijn van het koor van de kerk uit Paasloo, de 
kerkuilen, Meenthegaten Weerribben, 
Goudsebloemen. De kerk is open van 13.00 – 
17.00 uur op 26,28, en 29 mei en 4 t/m 6 juni 
2022. 
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KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING 
 

Namens alle gemeenteleden wil ik Lourens 
Schipper van harte feliciteren dat hij 
gedecoreerd is en benoemd tot lid in de orde 
van Oranje Nassau. 
Sinds 1978 verricht hij al het druk- en stencil 
werk voor het kerkblad, vervult hij verder nog 
veel taken als ouderling en was hij tevens een 
aantal jaren voorzitter. De bos bloemen die 
bij deze felicitatie hoort, hebben wij aan 
Leida overhandigd omdat wij weten dat zij 
Lourens ontzettend veel ondersteunt bij al 
het vrijwilligerswerk wat zij voor onze 
gemeente doen. Grote dank hiervoor en 
nogmaals proficiat. 
Henk Huisman voorz. 
 

KIDSKERK / OPPAS 
 

Allereerst willen we dominee Prosman en zijn 
gezin van harte welkom heten. We wensen 
hem veel succes en (woon)plezier in onze 
gemeente. We hebben voor de kinderen een 
nieuwe kinderbijbel en andere boekjes 
aangeschaft. Zo af en toe moet er eens wat 
vernieuwd worden. We zijn nog wel op zoek 
naar de map met cd’s, die kunnen we 
nergens vinden. Als iemand weet waar ze 
liggen, horen wij dat graag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hemelvaart en Pinksteren komen alweer 
dichterbij, we willen met Pinksteren ook 
weer iets leuks organiseren voor alle 

kinderen. Ook komt het Nijeveense feest 
dichterbij waarbij we zondag 19 juni een leuk 
programma hebben voor de kinderen. We 
hopen jullie allemaal te mogen zien! 
Hartelijke groeten namens de leiding/oppas 
Kolderveen   
 

PAASKAARS 
 

Hallo beste gemeenteleden van de 
Hervormde Gemeente Kolderveen-
Dinxterveen, 
Het is bijna Pasen en dat betekent dat 
Paaszondag weer een nieuwe Paaskaars de 
kerk in gedragen wordt. De Paaskaars van 
afgelopen jaar wordt ook dit jaar aan de 
hoogste bieder verkocht en de opbrengst 
gaat naar de slachtoffers uit Oekraïne. Door 
de corona heeft de kaars minder gebrand dan 
normaal en is dus groter. Het geld is ook hard 
nodig dus bied gul. Biedingen mailen naar 
Frens Westenbrink, mailadres: 
f_westenbrink@hotmail.com tot uiterlijk 23 
April. 
Namens de diaconie 
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HUWELIJK 
 

Na twee jaar waarin door corona alles anders 
was dan voorheen, komt een en ander 
langzaam weer op gang. Zo ook de 
vermelding van feiten en nieuwtjes in de 
gemeente. Huwelijksjubilea en verjaardagen 
werden gewoontegetrouw steeds vermeld 
(na raadpleging van de AVG). Overlijdens 
ook, met een ‘In Memoriam’ als de kerk bij 
de begrafenis was betrokken. 
Gelukkige gebeurtenissen, zoals geboortes, 
komen soms laat of via mondeling nieuws tot 
ons. Zo ook huwelijken, als die sporadisch 
nog gesloten worden. 
Daarom nu nog het bericht dat Rolf Brand op 
8 maart in het huwelijk is getreden met 
Sharon de Ruiter. 
Direct na hun huwelijk zijn ze in hun nieuwe 
woning op Kolderveen 10, die ze hebben 
gekocht van Rolfs opa Geert Bouwknegt, aan 
de slag gegaan om het huis tot ‘hun huis’ te 
maken. 
Rolf was altijd nog lid van onze gemeente en 
Sharon is als lid ingeschreven. We zijn 
reuzeblij met deze twee jonge mensen in 
onze gemeente en wensen hen een lang en 
voorspoedig leven toe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZENDINGSCOMMISSIE 
 

Op pinksterzondag 5 juni wordt de Pinkster-
zendingscollecte in de kerk gehouden. 
Rond die tijd gaan ook onze ophalers weer op 
pad. 
Ze overhandigen U het zakje op het moment 
dat ze aan de deur staan. Hij of zij wil deze 
dan graag per omgaand (gevuld) van U terug 
om hem/haar niet extra te belasten nog een 
keer langs te komen. 
 

Bijbel brengt arme boeren in actie in Zuid-
Afrika 
De pinksterzendingscollecte is bestemd voor 
mensen in Zuid-Afrika, in KwaZulu-Natal, die 
alle moed verloren waren. Ze leven al gene-
raties lang in armoede en weten soms niet 
hoe ze dit ooit kunnen doorbreken. Een Zuid-
Afrikaanse organisatie weet hun wanhoop 
om te zetten in hoop en actie. Ze brengen 
mensen bij elkaar en gaan eerst samen de 
Bijbel lezen. Verhalen die hen inspireren en 
laten zien dat God mensen kracht geeft in 
moeilijke omstandigheden. Daarna leren ze 
hen hun grond te verbeteren en te 
bewerken, waardoor de voedselopbrengst 
verhoogt. Ze leren kleine handeltjes op te 
zetten. En als ze zien dat hun leven erop 
vooruit gaat en dat goed samenwerken loont, 
raken ze begeesterd. 
Pinksteren is het feest waarin God ons zijn 
geest gaf. Hoe mooi en belangrijk is het om 
begeesterd te raken. Gods Geest geeft ons 
hoop. Pinksteren is een feest van hoop.  
 

Bedankt voor jullie steun voor dit hoopvolle 
werk in Zuid-Afrika.  
 

Namens de zendingscommissie, Femmie 
Nijmeijer, Wolly Brand en Alie Doosje 
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BLOEMENGROET 
 

03-04 Dhr. J. Meer 
17-04 Dhr. H. Wiltinge 
24-04 Dhr. H. Maat 
01-05 Mevr. K. Timmerman 

 

BIJ DE DIENSTEN 
 

15 mei: op deze zondag wordt Titus 
Brandsma heilig verklaard. U hebt misschien 
weleens van hem gehoord. Hij stierf als 
verzetsheld in 1942 in het concentratiekamp 
in Dachau. Omdat het deze maand de maand 
van het herdenken is (4 en 5 mei) en op deze 
dag de heiligverklaring plaatsvindt van deze 
bijzondere man, zal ik aan Titus Brandsma 
aandacht schenken in deze dienst. Wij zijn als 
protestanten niet echt van de ''heiligen'' 
maar het is boeiend genoeg om kennis te 
nemen van het levensverhaal van deze man, 
zijn gedachtegoed en doorleefd geloof! Als 
het lukt, zal een koortje een paar liederen 
zingen op teksten van Titus. Ds. Marjan van 
Hal gaat voor. 
22 mei: vanwege een afzegging zal ds. René 
Kok weer voorgaan. 
26 mei: het is Hemelvaartsdag. Er is een PkiN 
dienst in onze kerk waarin ds. Marjan van Hal 
zal voorgaan. Er zal aandacht zijn voor de 
kunst van Marjan Hetterschij, die als 
keramiste werk heeft gemaakt voor het Feest 
van de Geest. 
29 mei: mevr. Luten gaat voor op deze zgn. 
Wezenzondag. 
5 juni: het is Pinksteren! Ds. René Kok gaat 
voor en er zal aandacht zijn voor het werk 
van de andere kunstenaar die bij ons 
exposeert: René Maagdenberg. 
 
 

WEL EN WEE 
 

De mensen die met ziekte en zorgen te 
maken hebben: veel sterkte gewenst en 
vertrouwen voor de toekomst. Dat je je 
gedragen mag weten door de Eeuwige. En 
schroom niet contact met ons te maken, als u 
daar behoefte aan hebt! 

''Die mij droeg op adelaarsvleugels 
die mij hebt geworpen in de ruimte 
en als ik krijsend viel 
mij ondervangen met uw wieken 
en weer opgegooid 
totdat ik vliegen kon op eigen kracht.'' 
Huub Oosterhuis 

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. 
 

FEEST VAN DE GEEST 
 

Zoals ik al elders aangaf: het Feest van de 
Geest gaat dit jaar weer door! Het is even 
wennen na de doodse tijd van corona. Des te 
meer reden om mee te doen! We nodigen 
iedereen daarom uit om dit jaar actief te 
komen kijken en mee te vieren. In onze 
vieringen in die tijd hopen we in 
samenwerking met de twee kunstenaars ook 
weer een bijzondere invulling te geven aan 
de diensten. Hoe en wat hangt natuurlijk 
samen met de kunstwerken die er zullen 
komen. We willen er in ieder geval weer 
bijzondere ontmoetingen van maken! 
De kunstenaars heten René en Marjan☺. 
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René Maagdenberg maakt schilderijen en 
Marjan Hetterschij keramische objecten. We 
hopen dat het weer een mooi en inspirerend 
geheel gaat worden. Het is fijn dat er weer 
vrijwilligers bereid zijn gevonden als 
gastvrouw en gastheer op te treden! De 
openingstijden zijn: 26, 28 en 29 mei en een 
week later: 4, 5 en 6 juni van 13-17 uur. Van 
harte welkom! 
Met een hartelijke groet, 
Ds. Marjan van Hal en ds. René Kok 
 

VERSLAG KERKENRAADSVERGADERING 
 

6 april 2022 
De voorzitter Jan van der Vegt opent voor de 
laatste keer de vergadering van onze kerken-
raad en heet Jan van der Woerdt (beoogd 
nieuwe voorzitter) van harte welkom.  
Ds. Marjan van Hal opent met het verhaal: 
Pasen in jouw leven van Marinus van den 
Berg. Daarna spreken we over de 
tegenslagen in het leven en het licht dat 
daarna weer verschijnt. 
 

De scriba maakt het vrijwilligersrooster voor 
het ontvangen van de bezoekers in onze kerk 
tijdens het Feest van de Geest. Rond 
Hemelvaartsdag en Pinksteren zullen de 
kunstenaars Marjan Hetterschij, keramiste, 
en René Maagdenberg, schilderingen, 
exposeren in onze kerk. 
Dit jaar is de Nieuwjaarsreceptie, waarvoor 
altijd de nieuwe leden van onze kerk worden 
uitgenodigd, niet doorgegaan vanwege 
coronamaatregelen. De ouderlingen hebben 
wel al een aantal nieuwe leden bezocht. 
 

De rondleiding in onze kerk voor reisleider 
Jaap de Boer en zijn gezelschap van zes 
Amerikanen, door Jan Meer, is succesvol 
verlopen. Jaap organiseert ‘voorouder-tours’ 
voor voornamelijk Amerikanen met Noord- 
en Oost-Nederlandse voorouders. De Van 
Giffen waar het in Nijeveen om gaat is David 
Flud van Giffen (één van de velen met deze 

naam). Hij werd geboren in Groningen, 
werkte als predikant onder andere in 
Nijeveen. Dit was van 1791 tot 1797. 
 

Bij het vieren van het avondmaal zullen de 
bezoekers die slecht ter been zijn, voor 
aanvang van de dienst, door de dominee 
worden gevraagd of zij het op prijs stellen om 
dit op de zitplaats te ontvangen. 
17 april zullen Jan van der Vegt (voorzitter) 
en Helen Bijker (ouderling) tijdens de dienst 
afscheid nemen als lid van de kerkenraad. Jan 
van der Woerdt (nieuwe voorzitter) en Marc 
Logchies (kerkrentmeester) zullen worden 
bevestigd in het ambt. 
 

De eerstvolgende PKiN vergadering zal door 
de scheidende en de nieuwe voorzitter 
worden bijgewoond. 
Het bloemenrooster wordt weer op de agen-
da gezet. De afspraak is dat de organiserende 
kerk, de kerk die de voorganger levert, zorgt 
voor de bloemen. Meestal is dat de kerk waar 
de dienst is. 
Ook dit jaar zullen de 80-plussers weer een 
paasattentie ontvangen. 
 

We bespreken het rooster van aftreden van 
de kerkrentmeesters, de taakverdeling en 
potentiële kandidaten voor deze functies.  
De beslissing over de aanschaf van de 
apparatuur voor beeld en geluid voor onze 
kerk is genomen. Vanwege lekkage in de 
kerk, is nu de vraag wanneer deze kan 
worden geplaatst. 
 

We hebben een brief ontvangen van de 
groep Eenzaamheid. Deze groep wil graag 
weten of er mensen met hen mee willen 
doen en/of ideeën hebben waarmee zij 
verder kunnen gaan. De voorzitter zal dit 
punt meenemen naar de PKiN vergadering. 
 

Voor de sluiting leest Helen het gedicht 
‘Tegenkracht’ voor uit het boek: “Hout 
woord” van schrijfster Ariena Ruwaard. 
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KERKDIENSTEN:  

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

datum locatie aanvang voorganger organist eerste collecte  tweede collecte 
       
Zondag 15 mei Geref.Kerk 10:00 E-meeting (PKiN) Gemeenteband Schuldhulpmaatje PKiN 
 

Herv.Kerk Nijeveen 10:00 Ds. M. van Hal (PKiN) Mevr. M. Withaar Schuldhulpmaatje PKiN 

 Herv.Kerk Kolderveen - Geen dienst    

 Geref.Kerk 19:00 Zangdienst mmv Glorify Meppel    
       

Zondag 22 mei Geref.Kerk 10:00 Ds. T. Veenstra, Kampen Dhr. J. Lopers Kerkrentm. beheer Diaconie 

 Herv.Kerk Nijeveen 10:00 Ds. R. Kok Mevr. M. Withaar Diaconie Kerkrentm. beheer 

 Herv.Kerk Kolderveen 10:00 Ds. J. Prosman Dhr J. Buiter Kerkrentm. beheer Voedselbank 
       

Donderdag 26 mei Geref.Kerk - Gezamenlijke dienst in HKN    

Hemelvaartsdag  Herv.Kerk Nijeveen 10:00 Ds. M. van Hal Dhr. S. Huismans Wilde Ganzen PKiN 

 Herv.Kerk Kolderveen - Gezamenlijke dienst in HKN    
       

Zondag 29 mei Geref.Kerk 10:00 Ds. J. Prosman Mevr. M. van Dorsten Kerkrentm. beheer Diaconie 

 Herv.Kerk Nijeveen 10:00 Mevr. J. Luten Dhr. A. Hoekerswever Diaconie Kerkrentm. beheer 

 Herv.Kerk Kolderveen 10:00 Dhr. K. Frederiks, Zwolle Mevr. M. Withaar Kerkrentm. beheer PKN Jongeren 
       

Zondag 5 juni Geref.Kerk 10:00 
Ds. K.D. vd Hout, Woudrichem 
mmv Bart en Robert J. Winters 

Dhr. A. Kroes Zending Kerkrentm. beheer 

1e Pinksterdag Herv.Kerk Nijeveen 10:00 Ds. R. Kok Dhr. G. Wisselink Kerk in Actie Kerkrentm. beheer 

 Herv.Kerk Kolderveen 10:00 Ds. J. Prosman Mevr. A. Westenbrink Kerkrentm. beheer KiA Zending 


