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2 DRIELUIK - Algemene informatie 

 

GEREFORMEERDE KERK NIJEVEEN – HAVELTE - WANNEPERVEEN 
Kerkgebouw Dorpsstraat 7, Nijeveen tel. 06 11956760 
Website / voorzitter www.gereformeerdekerknijeveen.nl; voorzitter@gereformeerdekerknijeveen.nl 
Predikanten ds. J. Prosman (40%), Griftestuk 19, tel. 06-12711603, dominee@gereformeerdekerknijeveen.nl 
 ds. R. Kok en ds. M. W. van Hal (deeltijd 20%) e-mail: kokhal@xs4all.nl / 0522-491221 
Contactpersoon diensten mevr. J. van Gijssel-Wever, tel. 06-15400837, email: ajvg43@ziggo.nl 
Contactpersoon pastoraat mevr. S. Zuidema, Dorpsstraat 137, tel. 491512/ 06-10778946, 

pastoraat@gereformeerdekerknijeveen.nl 
Scriba mevr. A. Lalkens, De Ryge 85, tel. 0522-475075 / 06-12529230 
 email: scribaat@gereformeerdekerknijeveen.nl 
Kerkelijk bureau mevr. E. Oudshoorn-Dekker,Bramenweg 1, tel. 490594  
 email: ledenadministratie@gereformeerdekerknijeveen.nl 
C.v.K. voorzitter: kerkrentmeesters@gereformeerdekerknijeveen.nl 
 dhr. J. Knol, Veneweg 7, tel. 281328, penningmeester@gereformeerdekerknijeveen.nl 
 mevr. J. van der Linde, Roekebosscheweg 5, tel. 491492  (secretariaat) 
Bankrekening kerk en V.V.B. NL02RABO0341837040 
Bankrekening diaconie en ZWO NL94RABO0341813753 Diaconie Geref. Kerk 
Bloemenpot/evangelisatiewerk NL46RABO3418110932 / NL56RABO0341825980 
Verjaardagsfonds NL96RABO0341814202 
Auto-ophaaldienst dhr. N. Hoekman, tel 06-15341315 
Collectemunten verkrijgbaar bij  dhr. J. Keizer, Raadhuislaan 20, tel. 491538  
Koster mevr. H. Hoekman, NBB 28, tel. 492095/ 06-11956760, koster@gereformeerdekerknijeveen.nl 
Bezorging kerkblad dhr. G. Kroes, Klosseweg 8, Wanneperveen tel. 491425/ 06-20538997 
 

HERVORMDE GEMEENTE KOLDERVEEN/DINXTERVEEN 
Kerkgebouw Kolderveen 47, tel. 491727  
Website en e-mailadres www.hgkd.nl  / info@hgkd.nl 
Predikant ds. J. Prosman (deeltijd 60%), Griftestuk 19, tel. 06-12711603 
Scriba postadres: Kolderveen 47,email: scriba@hgkd.nl 
Orgelfonds NL04RABO3418292496 t.n.v. Orgelfonds 
Ledenadministratie mevr. M. Bakker, Bramenweg 2, tel. 06-22329526, ledenadministratie@hgkd.nl 
Penningmeester CvK dhr. T. Boerkamp, Schuurmansweg 21, penningmeestercvk@hgkd.nl 
Bankreknr NL77RABO0341811149. Actie Kerkbalans: NL33RABO0373708548 
Diaconie NL91RABO0367101416 
Kerkhof dhr. K.J. Bakker, Tussenboersweg 1, tel. 491305 
Zending NL91RABO0367101416 o.v.v. Zending 
Telefoonnummer jeugdgebouw 491707 
Auto-ophaaldienst fam. Gerrits, Veneweg 49 tel: 06-50868289 
Koster fam. P. Oppewal, Kolderveen 45, tel. 06-48652620 
Collectemunten verkrijgbaar bij dhr. M. Brouwer, De Wilgen 7, tel. 0651969698 
Rek.nr. collectemunten NL77RABO0341860425  
Bezorging kerkblad mevr. R. Brinkman, Merelstraat 4, tel. 491454  
 

HERVORMDE GEMEENTE NIJEVEEN 
Kerkgebouw Dorpsstraat 58, Postadres: Dorpsstraat 58, 7948 BS Nijeveen   
Website www.hervormdegemeentenijeveen.nl 
Predikanten ds. R. Kok en ds. M.W. van Hal, Burg. Haitsmalaan 8, tel. 491221  
 email: kokhal@xs4all.nl of mwvanhal@xs4all.nl 
Scriba mevr. G.C. Veeloo, Gruttostraat 10, tel: 0624988327, scribahervormdnijeveen@gmail.com 
Adm. Kerkrentmeesters dhr. M. Logchies, De Veurdele 31, tel. 0650598522, mark@kabootje.nl  
Bankrekening kerk NL33RABO0373742207 t.n.v. Herv. Gem. Nijeveen 
Ledenadministratie  dhr. E. Vos, Het Nieveen 56, tel. 707807, ledenadministratie@hervormdegemeentenijeveen.nl 
Kerkhofbeheer mevr. W. de Jonge, tel. 492093, email: kerkhofbeheer@hervormdegemeentenijeveen.nl 
Adm. Diaken dhr. J. Slijkhuis, Weidelint 42, tel. 0626014913 
Bankrekening Diaconie NL96RABO0371802334 
Koster fam. T. Bos, Dorpsstraat 56, tel. 475783 
Collectemunten verkrijgbaar bij  dhr. T. Kikkert, 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  
 

Jeugd contact team  email: jeugdct@outlook.com (Esther Kroes, Inge westenbrink, Judith Faber, Dinet Kreeft) 
 

Kopij voor het volgende kerkblad inleveren vóór woensdag 23 november - 12.00 uur 
Inleveradressen: Ritza Kroeze, Scheerweide 39, of mailen naar: kopijkerkendrieluik@hotmail.com (voorkeur) 

Contactpersoon redactie: Han Karsten, tel 06-15646457 

http://www.gereformeerdekerknijeveen.nl/
mailto:ajvg43@ziggo.nl
file:///C:/Users/Monicowink/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/FDK22G4O/eppezuidema@hetnet.nl
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file:///C:/Users/Rolf%20en%20Ritza/Dropbox/Drieluik/Lay%20out%20kerkblad/www.hgkd.nl
file:///C:/Users/Rolf%20en%20Ritza/Dropbox/Drieluik/Lay%20out%20kerkblad/info@hgkd.nl
file:///C:/Users/Rolf%20en%20Ritza/Dropbox/Drieluik/Lay%20out%20kerkblad/scriba@hgkd.nl
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file:///C:/Users/Rolf%20en%20Ritza/Dropbox/Drieluik/Lay%20out%20kerkblad/www.hervormdegemeentenijeveen.nl
file:///C:/Users/Rolf%20en%20Ritza/Dropbox/Drieluik/Lay%20out%20kerkblad/kokhal@xs4all.nl
file:///C:/Users/Rolf%20en%20Ritza/Dropbox/Drieluik/Lay%20out%20kerkblad/mwvanhal@xs4all.nl
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Dankdag voor gewas en arbeid 
Grazie Dio! 

 

(de verwonderde toonzetting van Genesis 1 over de prachtige kinderkamer die God maakte om ons 
in te laten wonen en die Hij elke dag in stand houdt) 
 

Ik hoorde onlangs een mooi verhaal. Een Italiaanse man die graag lange afstanden gaat hardlopen 
in de bergen. Trailrunning. Zijn hardloopmaatje vertelde me dat zijn vriend, elke keer als ze samen 
gaan lopen, vroeg of laat uitbarst in een jubel uit verwondering en dankbaarheid over de prachtige 
natuur waarin ze dan samen lopen: Dankuwel God, Grazie Dio! Dank voor al deze prachtige 
geschenken die U ons geeft in de natuur. Wat een schepping! Dat is meer dan alleen dankdag voor 
gewas en arbeid. Dat is elke dag Gods hand in heel de natuur herkennen. Overal cadeautjes uit de 
hemel zien. Nu zijn wij geen temperamentvolle zuid-europeanen, maar wij kunnen toch ook wel 
om ons heen kijken, onze zegeningen tellen, bedenken hoe mooi en goed God alles gemaakt 
heeft. Een huis voor ons om in te wonen. En wij kunnen natuurlijk ook vol dank en verwondering 
zingen en jubelen over al dat moois. Bijvoorbeeld met Lied 981 (LvK 488) over het wonder van het 
dagelijks brood en het hemelse brood: 

1. Zolang er mensen zijn op aarde, 
zolang de aarde vruchten geeft, 
zolang zijt Gij ons aller Vader, 
wij danken U voor al wat leeft. 

 

2. Zolang de mensen woorden spreken, 
zolang wij voor elkaar bestaan, 

zolang zult Gij ons niet ontbreken, 
wij danken U in Jezus' naam. 

 

3. Gij voedt de vogels in de bomen, 
Gij kleedt de bloemen op het veld, 
o Heer, Gij zijt mijn onderkomen 

en al mijn dagen zijn geteld. 
 

4. Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven, 
Gij redt de wereld van de dood. 

Gij hebt Uw Zoon aan ons gegeven, 
Zijn lichaam is het levend brood. 

 

5. Daarom moet alles U aanbidden, 
Uw liefde heeft het voortgebracht, 

Vader, Gijzelf zijt in ons midden, 
o Heer, wij zijn van Uw geslacht. 

 
ds. Johan Prosman 
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HET KERSPEL: 
Gespreksgroep: 15 november om 10.00 uur 

 o.l.v. ds. J. Prosman 

 
Maandsluiting: 25 november 19 uur  
 o.l.v. ds. J. Prosman 
 Herdenking van de overledenen 
 

 

AGENDA 
 

2 dec GK  Gezamenlijke maaltijd,  inloop vanaf 18.30 uur  
     

 
 

DE REDACTIE FELICITEERT GEMEENTELEDEN VAN 80 JAAR EN OUDER 
 

11 nov Dhr. J.C Berends, Bovenboerseweg 16 83 jaar 
14 nov Mevr. A. Lutke-de Jonge, Burg. Haitsmalaan 24 87 jaar 
19 nov Dhr. L. Martens, Dorpsstraat 127 98 jaar 
20 nov Mevr. M.H. Karsten-van Rossum, Weerddwarsstraat 54 82 jaar 
23 nov Dhr. J.G. Jansen, Zomerdijk 4 85 jaar 
23 nov Mevr. P. Buitenhuis-Veneboer, Joh. Bogermanstraat 16 80 jaar 
23 nov Mevr. J.G.C. Pers-Boxem, Oostercluft 35 82 jaar 
28 nov Dhr. J. Winters, Het Kerspel, Ds. Van Halsemastraat 12/4 88 jaar 
29 nov Dhr. J. Kroes, Weidelint 36 83 jaar 
30 nov Dhr. S. Twerda, A. Keijzerlaan 19 81 jaar 

3 dec Mevr. A. Strijker-Moes, Griftestuk 2 83 jaar 
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E-MEETING 
 

Zondag 13 november Kindervoorstelling : 
‘Je bent uniek’ in Nijeveen! 
 

‘Je bent uniek’ is een geweldige toffe 
voorstelling van Kindertheater Knettergek 
met veel goocheltrucs en lichteffecten. Een 
voorstelling die geschikt is voor alle kinderen 
van de basisschool en zeker ook nog leuk is 
voor de oudere kinderen. 
  

Door middel van goocheltrucs, filmpjes en 
liedjes wordt psalm 139 uitgelegd: 
* God weet alles van mij; 
* God is altijd bij mij en Hij is overal; 
* God heeft mij uniek gemaakt; 
* God houdt van mij, Hij vindt mij tof en 
mooi; 
* God gaat met mij mee. 

  

De voorstelling wordt afgesloten met een 
spel tussen de jongens en de meiden en aan 
het eind krijgt iedereen een klein presentje 
mee naar huis en een opdracht. De 
voorstelling vliegt voorbij, doordat veel 
kinderen mee mogen helpen en het 
interactief is. 
  

We zien je graag zondag 13 november in de 
gereformeerde kerk voor deze bijzondere E-
meeting! Neem je vader, moeder, opa of 
oma gezellig mee! Voor de aller jongste 
kinderen is er oppasdienst. Vanaf 9.30 uur is 
de kerk open en staat er koffie/thee en ranja 
klaar. De voorstelling begint om 10.00 uur en 
wordt geopend door de kinderen met een 
mooi lied!  
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GEZAMENLIJKE MAALTIJD 
 

Vrijdagavond 2 december a.s. is er weer een 
gezamenlijke maaltijd in de gereformeerde 
kerk. U wordt daarvoor, jong en oud, van 
harte uitgenodigd! Het thema is “Winterkost” 
Een thema dat in deze tijd past. En lekker!! 
Wat het gaat worden, is natuurlijk weer een 
verrassing. 
 

Vrijdag 2 december duurt nog even als u dit 
leest. Maar noteer dit alvast in de agenda, 
geef je op als je graag mee wilt eten, en kijk 
goed naar de uiterlijke datum van opgave. 
Tegenwoordig wordt er nogal eens gebeld na 
de opgave datum. Wij moeten dan nee 
zeggen en dat is voor de kookgroep, maar 
ook voor u, heel teleurstellend en niet fijn. 
Neem ook eens je vriend/vriendin of 
buurvrouw/ buurman mee, waarvan je weet 
dat die eenzaam is. Wat is er niet heerlijker 
en gezelliger om met elkaar te eten! 
 

Vanaf 18.30 uur staat er een drankje voor u 
klaar, waarna we om 19.00 uur beginnen met 
het eten. 
De maaltijd kost nu € 8,-per persoon en voor 
kinderen € 4,- per kind. Het daaropvolgend 3e 
kind, van hetzelfde gezin is gratis. 
Opgave kan t/m maandag 28 november 
d.m.v. het formulier dat in de kerken wordt 
verspreid en te deponeren in de daarvoor 
bestemde doos. Of u kunt t/m maandag 28 
november, 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! 
Met vriendelijke groet, 
Namens de kookgroep, 
Hillie Hoekman 
 

VOEDSELBANK 
 

Kunt u helpen….? 
Volgens de Voedselbank proberen mensen zo 
lang mogelijk aan hun financiële 
verplichtingen te voldoen, maar met de 
huidige prijsverhogingen voor energie en 
levensmiddelen in het algemeen wordt voor 

veel mensen de situatie onhoudbaar. De 
Voedselbank probeert zo veel mogelijk 
klanten te helpen, maar ontvangt geen 
gelden vanuit de overheid en moet het 
hebben van giften van bedrijven en 
particulieren. Daarom deze dringende 
oproep voor de Voedselbank Meppel: kunt u 
helpen  …. ? 
Waar is behoefte aan: thee, broodbeleg, 
pakjes Knorr: bv roomsaus, kaassaus etc., 
droge soep, afwasmiddel, pannenkoekenmix, 
worst in blik (Smak ed). U kunt de producten 
inleveren in de bakken in de drie kerken. Ook 
kunt u de producten contactloos inleveren 
bij familie Van Gasteren, Griftestuk 13. Bij de 
voordeur staat een grijze bak met deksel die 
regelmatig wordt geleegd. Namens de 
klanten van de Voedselbank Meppel,  
bedankt voor uw steun. 
 

GESPREKSGROEP Eet, drink, wees vrolijk        
 

We beginnen met een heerlijke maaltijd bij 
iemand thuis. Na gezellig bijkletsen gaan we 
de verdieping in. Soms behandelen we een 
Bijbelboek, soms een specifiek onderwerp, 
soms volgen we een boekje of bespreken we 
een artikel. Maar altijd gaat het over ons 
geloof. We zoeken verdieping, proberen 
elkaar te begrijpen en te bemoedigen.  
 

De groep bestaat nu uit dertigers tot 70 plus 
(en alles er tussenin), maar iedereen is 
welkom. Kun je een (paar) keer niet, dan sluit 
je gewoon aan als je wel weer kunt. Via de 
app-groep kun je zien wanneer en bij wie het 
is. We zijn al een aantal jaar bezig en we 
merken dat deelnemers dichter naar elkaar 
toe groeien en ook naar God toe. En die 
ervaring willen we graag delen! Dus als je 
behoefte hebt aan gesprekken over geloven 
en je wilt flexibel aan kunnen sluiten, kom 
dan een keer meedoen en kennis maken. 
Misschien vind je er wat je nodig hebt!  
De eerstvolgende keren zijn  
8 en 22 november aan de Veneweg 49 in 
Wanneperveen. Neem even contact op met 
Tanja Kolsters (06 216 152 04), zodat er 
genoeg eten is. 
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TOP 2000 
 

TOP 2000 EVENT NIJEVEEN  
Perry Brand editie  
 

Mis het niet! De voorbereidingen zijn in volle 
gang. Verschillende bands en muziekgroepen 
staan zondagmiddag 18 december op het 
podium tijdens het TOP 2000 EVENT 
NIJEVEEN. Je bent alvast van harte 
uitgenodigd om dit sfeervolle, muzikale 
evenement mee te beleven zo aan het eind 

van het jaar.  
         

Noteer alvast in je 
agenda!  
-Datum: zondag 18 
december  
-Tijd: 15.00 uur  
-Locatie: 
Gereformeerde Kerk 
Nijeveen  

 

Volg ook:  
Facebook: TOP 2000 Nijeveen  
Insta: Top2000nijeveen  
 

Met een hartelijke groet, de Organisatie  
 

OVERLEG GEZAMENLIJKE DIAKONIEN PKiN 
 

Notulen van gezamenlijk diakenoverleg in 
HKN maandag 10 oktober 2022 20.00 uur. 
Aanwezig, Frens, Mathilde, Betsy, Jannie, 
Annemarije, Elly, Nico, Robert, Marian, 
Jochem en Jacquolien . 
 

Marian leest als opening van het overleg het 
gedicht ‘Neem je tijd’. Daarna worden de 
notulen vastgesteld en goedgekeurd, met 
dank aan Mathilde. 
Het overleg wordt vervolgd door het 
bespreken van het gezamenlijk overzicht om 
de overeenkomsten en de verschillen in de 
werkwijze tussen de drie kerken, wat betreft 
de diaconie, te bespreken. We brainstormen 
over verschillende onderwerpen en denken 
na over wat kunnen we eventueel nog meer 
samen doen. GKN heeft 6 diakenen. HGKD 
heeft er 4 en HKN per 1 november 2 
diakenen. Conclusie is dat we al veel dingen 

het zelfde doen, alleen op een andere 
manier. Doel is om in de toekomst nog 
dichter tot elkaar te komen en eventueel 
meer samen te doen. We maken een 
gezamenlijke Whatsapp groep aan, zodat we 
bij gezamenlijke diensten makkelijker 
informatie kunnen delen of diensten met 
andere kerken kunnen ruilen of overnemen. 
Na het bespreken van het gezamenlijk 
overzicht is onderstaande besproken:  
-We denken na over het gebruik van een QR-
code tijdens gezamenlijke diensten. Het 
voordeel is dat de collecte direct op de 
rekening van de PKiN komt, dit scheelt werk 
voor de penningmeesters van alle kerken. Op 
dit moment gaan we nog niet over tot 
invoeren, en gaan dit ook overleggen met de 
kerkrentmeesters van de 3 kerken. Tijdens 
het volgende gezamenlijke diakenoverleg 
komt dit punt nogmaals op de agenda. 
-Per 1 november heeft HKN nog maar 2 
diakenen. Kunnen de andere kerken iets voor 
HKN betekenen tijdens de gezamenlijke 
diensten / E-meetings ? We besluiten dat bij 
alle gezamenlijke diensten het aantal 
diakenen wordt terug gedraaid naar twee. 
HKN wordt wel ingedeeld op het rooster van 
de diakenen bij de E-meeting en als deze 
beide diakenen niet kunnen, kunnen ze een 
berichtje doen op de app groep die voor deze 
avond is aangemaakt. 
-Paasbakjes, het voorstel van HKN is de 
verdeling van de paasbakjes per straat te 
doen in plaats van per kerk. Voordeel: het is 
efficiënter, niet met 3 personen in dezelfde 
straat bakjes rondbrengen. Op deze manier 
verruimen we onze samenwerking, en doen 
we dit geleidelijker. Zowel van de GKN als 
HGKD kwamen hier bezwaren tegen. Vanuit 
de GKN kwam het bezwaar dat de bakjes 
worden rond gebracht door contactdames. 
Deze weten precies naar wie ze toe moeten 
en maken met deze mensen dan even een 
praatje. Ook vanuit HGKD kwam het bezwaar 
dat ze graag ‘eigen’ mensen bezoeken omdat 
dit herkenbaar is voor de mensen. Het gaat 
er deze avond ook niet om dat het nu 
meteen moet, maar dat we het bespreekbaar 
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maken. Volgend jaar komt dit punt weer op 
de agenda. 
-De doelen van de collectes 2023 van de 
gezamenlijke diensten worden bepaald. 
-Afgelopen tentdienst bedacht de 
tentdienstcommissie zelf een doel voor de 
tentdienst, dit was niet de bedoeling. De 
doelen van de grote gezamenlijke diensten 
zijn altijd voor het gezamenlijke zendings-
project. Uiteindelijk is de opbrengst van de 
tentdienst gedeeld. Besluit om de tentdienst-
commissie hiervan tijdig op de hoogte te 
brengen. 
-We spreken af dat tijdens de zomerdiensten 
van elke kerk één collecte naar de voedsel-
bank gaat, de data komen tijdig in Drieluik te 
staan. 
-We brainstormen over een gezamenlijke 
rekening om de gezamenlijke projecten te 
subsidiëren, zoals schuldhulpmaatje, 
gezamenlijk zendingsproject en de paas-
bakjes. Iedereen ziet hier wel voordelen in, 
maar hier zijn ook kosten aan verbonden. 
Vanwege de kosten besluiten we om het niet 
te doen. 
-Data volgende vergadering maandag 9 
oktober 2023, HGKD is dan aan de beurt deze 
avond te organiseren. Mocht het eerder 
nodig zijn, dan wordt dit overlegd via 
whatsapp of de mail. 
-Rondvraag, Betsy brengt het project 
eenzaamheid ter sprake en zoekt mensen die 
mee willen werken. 
-Voor het nieuw te starten gezamenlijke 
zendingsproject dat start tijdens de 
startdienst, 17 September 2023 zoeken we 
ideeën. Iedereen is het er over eens dat 
projecten dicht bij huis of georganiseerd door 
kerkleden beter aanslaan. Ideeën doorgeven 
aan Mathilde of Jacquolien. 
Aan het eind van het overleg bedankt Marian 
een ieder voor zijn of haar komst en voor de 
inbreng. Wenst ieder wel thuis en we sluiten 
de vergadering door het gezamenlijk bidden 
van het Onze Vader. 
Namens de diaconie, 
Jacquolien Sleurink 
 

GGG 
 

Gemeente Groei Groep (GGG): Leef je 
geloof! 
De GGG is 27 oktober gestart.  
Wist je dat de schrijver van het Bijbelboekje 
Jakobus Jezus’ oudste broer was? En dat Hij 
evenals Jezus vooral geïnteresseerd was in 
hoe je je geloof leeft, in vertrouwen en 
liefde? Laat je geloof maar zien door je daden 
is één van Jakobus’ centrale uitspraken. 
Over deze man en zijn brief hebben we het 
op de Gemeente Groei Groep. Je kunt 
gewoon aanschuiven de volgende keer.  
Meld je bij Lourens Schippers (06-51031603) 
of bij ds. Johan Prosman (06-12711603). 
 

JONGEREN-GESPREKGROEP 
 

We zijn zondagavond 30 oktober gestart met 
een leuke groep. Heel gezellig bij Thomas 
thuis. De frituurpan aan, samen eten en 
praten over (on)belangrijke dingen. Gewoon 
over wat ons bezig houdt. Over geloof en nog 
veel meer. Je kunt er nog bij.  
Wil je ook meedoen? Vraag Ruth Oosterhuis 
(06-21484681), Thomas Kolsters (06-
43754371) of ds. Johan Prosman (06-
12711603 / jprosman@gmail.com). 
 

SJOPS / CATECHESE 
 

3 november starten we dan toch. Was je er 
bij? Nee? Dan heb je echt wat gemist. Zo 
gezellig was het! En zinnig. We hebben er 
weer zin in. Kom je de volgende keer ook? 
Houd je app in de gaten! 
 

COV ZINGT DE ELIAS 
 

De Christelijke Oratorium Vereniging (COV) 
Steenwijk e.o. zingt de Elias van Mendelssohn 
op zaterdag 12 november om 15.00 uur in de 
Grote Kerk te Steenwijk. Toegangskaarten 
zijn verkrijgbaar bij boekhandel Primera / 
Steenwijks Boekhuysen en via de koorleden. 
Op de website (covsteenwijk.nl) is meer 
informatie te vinden. De uitvoering is zoals 
gebruikelijk met medewerking van de eigen 
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dirigent (Rob Meijer) en veel beroepsmusici 
(solisten en een groot professioneel orkest). 
 

De Elias is het door Mendelssohn op muziek 
gezette Bijbelverhaal over de profeet Elia. 
Het volk Israël en zijn koning Achab zijn van 
het rechte pad afgedwaald en als laatst 
overgebleven priester-profeet rust op Elia de 
ondankbare taak om hen tot de orde te 
roepen. Zo staat het beschreven in I 
Koningen 17-19. 
 

Door tekstkeuze, door variatie in volume en 
tempo, door de wisselwerking tussen koor en 
solisten en met de keuze van orkestinstru-
menten worden allerlei gebeurtenissen 
prachtig uitgebeeld. 
Zo roept in het openingskoor het volk 
wanhopig om hulp, om regen:‘Hilf Herr!’,    
Later wordt Baäl aangeroepen, wild en toch 
ook met twijfel: ‘Erhöreuns!’. 
Vrouwenstemmen zingen hoog: ‘Er hat 
seinen Engeln befohlen’.  
Het volk roept om Elia’s dood:‘Tötet ihn!’.   
Dat de Heer niet in het vuur is, maar in het 
zachte suizen van de wind drukt de muziek 
treffend uit; dan weer stijgt een danklied 
op……... 
 

We hopen veel gemeenteleden te ontmoeten 
op 12 november in de Grote Kerk in 
Steenwijk. Graag tot dan! 
Roeleke Hoekman, Hennie en Andries Katers, 
Gea Veeloo, Titia en Hidde Visser, Wim 
Wamsteeker, Gert Wisselink en Fenna 
Winters. 
 

PSALMENSAMENZANGAVOND 
 

Op zondagavond 13 november 2022 wordt er 
een psalmenzangavond georganiseerd in de 
gereformeerde kerk in Nijeveen. Organiste 
Ruth Pos zal improvisaties spelen over 
diverse bekende psalmen en aansluitend is er 
samenzang. 
De zangavond begint om 19.00 uur en duurt 
ongeveer een uur. De entree is gratis. Er 
wordt wel een collecte gehouden 

UPDATE ZENDINGSCOMMISSIE 
 

Met Elia op zomerkamp 
Vorig jaar heeft u kunnen lezen dat de PKiN 
zendingscommissie het werk van stichting 
The Carpenter’s Son ondersteunt. Tijd om te 
laten weten wat er allemaal gebeurd is. Want 
in juli hebben we maar liefst 5500 Euro 
kunnen bijdragen aan de zomerkampen in 
Jordanië. De Jordaanse organisatie Peace 
Dove for the Deaf (Vredesduif voor Doven) 
heeft voor 42 volwassenen en 8 kinderen een 
vierdaags kamp georganiseerd. 
 

Maar waarom is een kamp belangrijk? Omdat 
dat de plek is waar deze Doven leren over het 
evangelie! En niet alleen deelnemers uit 
Jordanië, maar ook uit Palestijnse gebieden, 
Libanon en Syrië. Ze hebben een uitstapje 
gemaakt naar een plek waar de profeet Elia 
werkte. Want Jordaniërs beseffen lang niet 
altijd dat ze leven in het land van de Bijbel! 
Via verhalen over Johannes de Doper en 
Jesaja kon Sahel, die het kamp leidde, 
uitleggen dat deze Bijbelse verhalen van 
toepassing zijn op henzelf. 
 

Al sinds 2010 worden de kampen gehouden. 
Vanwege corona is het de laatste jaren niet 
doorgegaan. Daarom was het extra bijzonder 
dat het nu wel lukte. De verwachte lokale 
financiering was veel minder dan gehoopt en 
het kostenplaatje des te hoger. Dankzij 
ondersteuning door de PKiN 
zendingscommissie kon het dit jaar wèl 
doorgaan. Nieuwe zaadjes zijn geplant om 
volgend jaar verder tot bloei te kunnen 
komen. Het plan is om het dan in Egypte te 
houden. Op de website staat een 
bedankvideo waarin Sahel vertelt over de 
zomerkampen: 
https://www.thecarpentersson.org. 
 

 
  

https://www.thecarpentersson.org/
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Tolken Jordaanse Gebarentaal 
Naast de zomerkampen werken we aan een 
heel ander project: over tolken Jordaanse 
Gebarentaal. Vanuit ons netwerk hebben we 
de Dove Gebarentaaldocent Ahlam goed 
leren kennen. Zij is klaar met haar werk bij de 
Dovenschool in de stad Salt. Nu wil ze zich 
graag inzetten om het niveau van de tolken 
Jordaanse Gebarentaal te verbeteren. 
Stichting The Carpenter’s Son wil haar daarbij 
graag ondersteunen. 
 

Nederland heeft een officieel erkende 4-
jarige tolkopleiding. In Jordanië zijn de 
opleidingsmogelijkheden veel beperkter. 
Daarom is Ahlam afgelopen zomer bijna een 
maand in Nederland geweest om kennis te 
maken met docenten, lesmateriaal, maar ook 
met diverse Nederlandse instanties en 

experts die mee willen denken met de 
tolkopleiding.  
 

In september is een Nederlandse specialist 
op het gebied van Jordaanse Gebarentaal 
een week in Jordanië geweest om samen met 
Ahlam videomateriaal voor te bereiden en 
online beschikbaar te maken als lesmateriaal. 
We hopen nog dit jaar met de Jordaanse 
Hoge Raad voor gehandicaptenzaken onze 
plannen te kunnen delen om zo een breed 
politiek en maatschappelijk draagvlak te 
creëren. Betere tolken zorgen ervoor dat 
Jordaanse Doven hun plek in de maatschappij 
zo goed mogelijk in kunnen vullen. De 
opleiding verbeteren, is een jarenlang traject. 
Maar we hebben al mooie stappen gezet, 
mede door jullie steun. Dank daarvoor! 

 
 
Deelnemers aan het zomerkamp 
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Vrijwilligerswerk 

voor de kerk 

 

Teun en Anneke Bos: ‘Met veel plezier aan 
het werk’ 
  

Ze werken weliswaar niet geheel pro-deo, 
maar ze zijn qua inzet onmisbaar voor de 
kerken: de kosters. In Drieluik de komende 
maanden een interview met de kostersparen. 
Deze maand: Teun en Anneke Bos van de 
hervormde kerk in Nijeveen.  
  

Het echtpaar zit aan de koffie in de keuken 
van het hervormde jeugdgebouw aan de 
Dorpsstraat, samen met de schilder die de 
binnenkant van de kerk van een nieuwe 
verflaag voorziet. Thuis koffie drinken lukt 
even niet; ze wonen tijdelijk in Eursinge, 
omdat hun eigen huis wordt opgeknapt. De 
kosterswoning staat in de steigers, het 
wachten is op de vaklui die het dak komen 
vernieuwen. 
Ja, het zijn rare weken voor de kosters van de 
hervormde kerk, maar ze laten zich er niet 
door van de wijs brengen. Want ze houden 
wel van een beetje reuring. „Hier is altijd wat 
te doen”, zegt Teun lachend. En dat houdt 
ons jong, vinden de 78-jarigen zelf. Want wat 
is leeftijd? „Je bent zo jong als je je voelt.” 
En jong voelen ze zich zeker. Want 
werkzaamheden zijn er genoeg, ook zonder 
de verbouwing in en rond hun huis. Teun en 
Anneke zijn samen koster van de hervormde 
kerk in Nijeveen, maar daarnaast is Teun ook 
koster in de grote kerk in Steenwijk. En al 
heeft hij daar niet wekelijks dienst, het komt 
wel eens voor dat hij staat ingeroosterd in 
beide kerken. Dan doet Anneke de dienst in 
Nijeveen in haar eentje.  
Eigenlijk doen ze alles wat er in en rond de 
kerk moet gebeuren. Naast de diensten zijn 
dat taken als het klaarzetten en bijhouden 
van het jeugdgebouw en het onderhoud van 
het kerkhof en het terrein rond de kerk. Dat 
betekent ook grasmaaien en blad harken in 
de herfst. Teun glimlacht: „Met 400 meter 

heg en zeventien grote bomen heb je heel 
wat blad.”  
Natuurlijk zijn er mensen die hen willen 
helpen, en die hulp nemen ze ook in 
dankbaarheid aan. Zoals in de tijd dat Teun 
een open hartoperatie had ondergaan. Die 
saamhorigheid binnen de kerk koesteren ze. 
Maar het liefst doen ze hun werk zo veel 
mogelijk alleen. Diep in hun hart zijn ze blij 

met zoveel werk. „Ik moet er niet aan denken 
om ’s morgens een puzzel te maken en dan 
de rest van de dag niets te doen te hebben”, 
verzucht Teun. 
  

Woninginrichting  
Teun en Anneke hebben samen één dochter 
en één kleinzoon. Het echtpaar heeft 38 jaar 
lang in Steenwijk een winkel voor 
woninginrichting gerund. Omdat ze geen 
opvolger hadden, is de zaak verkocht. Teun, 
in die jaren al koster in Steenwijk, hoorde in 
2008 via Marjo Withaar van de vacature voor 
koster in Nijeveen. Ze besloten hier aan de 
slag te gaan, eerst maar eens voor een 
periode van vijf jaar. Ook gezien hun leeftijd 
leek het hen verstandig om een korte termijn 
aan te houden. „We waren al 65 toen we hier 
begonnen. En nu zijn we veertien jaar verder 
en zitten we hier nog”, lacht Anneke. „En het 
verveelt ons nog niets”, vult haar man aan. 
Integendeel. „We hebben er plezier in om 
alles hier netjes te houden, het is een mooie 
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bezigheid”, verklaart Anneke. „Ik ben met 
plezier op het kerkhof bezig”, zegt haar man.  
Wat hen opvalt in Nijeveen is het lange 
traject van samen op weg naar uiteindelijk 
één kerk. „Dat hebben we in Steenwijk ook 
meegemaakt. Het grootste struikelblok bleek 
uiteindelijk het kerkgebouw te zijn: niemand 
wilde zijn eigen gebouw opgeven. Veel 
mensen zijn toen afgehaakt. En nu zien we 
dat hier ook 
gebeuren”, 
vertelt Teun. „Er 
gebeurt al heel 
veel samen maar om  samen te gaan, blijkt 
lastig. Het is nu samen weg in plaats van 
samen op weg: er komen veel minder 
mensen in de kerk.” Natuurlijk speelt ook 
corona hierin een rol, dat weten ze, maar 
toch. 
  

Vrijgemaakt gereformeerd 
Teun en Anneke hebben allebei een 
christelijke opvoeding gehad. Beide komen 
uit de vrijgemaakt gereformeerde kerk. In de 
jaren ‘90 sloten ze zich aan bij de hervormde 
kerk. „Dat sprak ons meer aan.” Het waren 
niet alleen de preken, misschien was het 
orgel nog wel één van de meeste bepalende 
factoren om over te stappen, zo eerlijk wil 
Teun ook wel zijn. „Er staat een prachtig 
orgel in de Grote Kerk van Steenwijk.” 
Het geloof is voor hen vooral vertrouwen 
hebben. Teun: „Dat hebben we van huis uit 
meegekregen, en dat neem je mee. Het is de 
basis van mijn geloof.” Maar ook 
dankbaarheid voor de mooie dingen die op 
hun pad kwamen. En daarnaast: liefde voor 
de medemens, vult Anneke aan. Kerkgang is 
voor hen geen bepalende factor voor het 
geloof. Teun: „Als ik geen koster meer ben, 
weet ik niet of ik nog elke week ga.” 
  

Orgelconcerten 
Het echtpaar luistert graag naar 
kerkorgelmuziek en Teun speelt zelf ook een 
aardig deuntje op het orgel en de trompet. 
Jarenlang reisden ze met de auto het land 
door om orgelconcerten te beluisteren. „Dan 
zaten we de ene avond in de Martinikerk in 

Groningen en de volgende avond reden we 
naar Limburg om daar ook een concert te 
beluisteren.”  
Anneke was jarenlang, tot de opheffing, lid 
van het kerkkoor in Steenwijk. Ook was ze lid 
van de evangelisatiecommissie in Steenwijk. 
Eenmaal in Nijeveen kwam ze bij de 
zangdienstcommissie.  
Teun speelt iedere zaterdagochtend met zijn 

vriend Jan 
Pieter van 
Eerde uit 
Sint 

Jansklooster in de hervormde kerk: Teun op 
trompet en de vriend op het orgel. Gewoon, 
omdat ze er zoveel plezier in beleven. „Dat is 
tijdens de coronatijd ontstaan en we zijn het 
blijven doen. We hebben ook meegedaan 
aan de Top 2000-dienst.” Teun leeft hier 
enorm van op. „Ook dat hoort voor mij bij 
mijn geloof.” 
Ze vinden het jammer dat de kerken in 
Nijeveen en Kolderveen leeglopen. De 
gemiddelde leeftijd is, net als in vele andere 

kerken, hard omhoog gegaan en de 
zondagsschool en de oppasdienst zijn bij 
gebrek aan kinderen opgeheven. Waar de 
Nijeveense kerken over vijf jaar staan? Teun 
heeft daar wel zorgen over. „Als het zo 
doorgaat, moet ik nog zien dat we die vijf jaar 
gaan halen.” Toch houdt hij hoop voor de 
toekomst. „Iemand zei recent tegen mij: De 
grote baas laat zijn kerk niet verkommeren. 
Laten we daar maar op hopen.”  FW 

„Er gebeurt al heel veel samen maar om definitief  

samen te gaan, blijkt lastig.” 
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BLOEMENGROET 
 

De bloemen zijn met een groet van ons allen 
gegaan naar: 
Fam. S. Koning 
Mevr. Van Hilten 
 

BIJ DE KERKDIENSTEN 
 

Op zondag 6 november a.s. preekt  
ds. Marjan van Hal bij ons. 
Op zondag 13 november is er een 
gezamenlijke E-meeting dienst van de drie 
kerken in de Geref. Kerk.  
De tweede dienst is om 10.00 uur in de 
Hervormde Kerk te Kolderveen. In deze 
dienst preekt ds. Johan Prosman.  
Tijdens de Gedachtenis dienst op zondag 20 
november, zal ds. Johan Prosman onze 
voorganger zijn. Deze zondag vieren wij de 
laatste zondag van het kerkelijk jaar. Een 
dienst met veel symboliek, we willen in deze 
viering de namen noemen van degenen die 
dit jaar overleden zijn. Wij ontsteken aan het 
licht van de paaskaars, een kaars voor hen 
allen. 
Op zondag 27 november 1e advent, vieren 
wij het Heilig Avondmaal. Op deze zondag 
preekt ds. Johan Prosman. 
 

De Wolk 
 

Een wolk voor jou en mij! 
Een wolk om onze gedachten te delen! 
Een wolk met alles even te vergeten, 

wat er op aarde gebeurt! 
Een wolk om de regen te vermijden! 

Een wolk om onze liefde sterker te maken! 
 

Namens de dienstencommissie 
Jenny van Gijssel-Wever (Preekvoorziener) 
 

MEELEVEN 
 

We wensen allen die nog ziek zijn of die een 
operatie of een behandeling moeten 
ondergaan, Gods zegenende nabijheid toe en 
sterkte en kracht om te herstellen 
 

Ook zijn er gemeenteleden die elders 
vertoeven. 
Mevr. Kroes-Mondriaan, Oyershoeve 1, Afd. 
Tjalk 3, 8331 XR Steenwijk. 
Dhr. G. Pors, de Meentehof 6-8, 8332 AZ te 
Steenwijk. 
Dhr. W. Smit, Het Irenehuis, kamer 306, 
Prinses Irenelaan 4, 7941 ES Meppel. 
 

Een kaartje sturen is altijd leuk. 
 

GEDACHTENISDIENST  
 

Gedachtenisdienst 20 november 2022 
Eeuwigheidszondag en gedachtenis aan 
gestorvenen zullen wij herdenken op zondag 
20 november. Deze zondag is de laatste 
zondag van het kerkelijke jaar en wij noemen 
op deze dag de namen van hen die uit ons 
midden weg vielen dit jaar. 
 

Dhr. Hendrik Dekker 
overleden op 8 december 2021, in de leeftijd 
van 89 jaar. 
Mevr. Jelske Laverman-Leenberg 
Overleden 25 december 2021, in de leeftijd 
van 75 jaar 
Dhr. Jan Vink 
Overleden 29 maart 2022, in de leeftijd van 
84 jaar. 
Mevr. Gerritdina Hoorn-Pierink 
Overleden op 16 april 2022, in de leeftijd van 
88 jaar. 
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Streep hun naam niet door, 
al zijn zij tot stof vergaan. 
Streep hun naam niet door,  
alsof zij nooit hebben bestaan. 
 

‘t Liefste dat ik heb bezeten, 
‘t toekomstbeeld van mijn bestaan. 
Vraag me niet dat te vergeten en  
gewoon weer verder te gaan. 
 

Want ik wil wel verder leven,  
maar ik weet niet hoe dat moet. 
Ik hoor bij hen die achterbleven,  
overleven vergt veel moed 
 

Streep daarom hun naam niet door,  
noem hun naam en laat me weten. 
Dat ook jij niet zult vergeten, 
zo alleen kan ‘k verder gaan. 
 

DOOPDIENST 
 

Op zondag 30 oktober zijn er twee kinderen 
gedoopt. Yara Lynn, dochter van Rianne 
Brouwer en Ronald Lankhorst. En Madée 
Barbera, dochter van Martine Kroes en 
Jurrian Boldewijn. Daarnaast heeft Rianne 
Brouwer belijdenis van haar geloof gedaan. 
 

GEMEENTEVERGADERING 
 

Uitnodiging en agenda  
Op zondag 6 november vindt weer een 
gemeentevergadering plaats, na afloop van 
de dienst. De kerkenraad wil u hiervoor van 
harte uitnodigen. 
 

De agenda luidt als volgt; 
-Financiën 
o Hoe staan we ervoor 
o Begroting 

-Stip op de horizon 
-Rondvraag 
 

Uiteraard is er ruimte voor het stellen van 
vragen en discussie. 
 
 
 

 
 

COMMUNICATIE 
 

Gebrek aan communicatie 
In de afgelopen periode heeft u wellicht 
informatie of communicatie gemist vanuit de 
kerkenraad. Helaas kwamen wij zelf ook pas 
laat achter de oorzaak ervan: niet alle e-mail 
kwam binnen of kwam aan bij derden. 
Hierdoor is ook niet alle kopij bij de redactie 
van het Drieluik gekomen en wat zij niet 
hebben, kunnen ze ook niet publiceren. 
 

Onze excuses voor deze vervelende situatie. 
We zullen er in de toekomst dan ook beter 
op toezien, dat informatie die wij 
verstrekken, u ook daadwerkelijk bereikt. 
 

Mocht u nog behoefte hebben aan bepaalde 
informatie, schroomt u dan niet en stuur een 
e-mail aan de scriba. 
 

KERKENRAADSWERK 
 

Klaas heet ons op 30 augustus van harte 
welkom, fijn dat er na de vakantie zo’n mooie 
grote opkomst is. 
Yeb neemt deze avond de opening op zich: 
hij leest Prediker 3: 1-11, vervolgens een 
eigen woord hierover en gaat ons voor in 
gebed. 
Doorgaande over: er is een tijd………. stelt 
Klaas N. voor om allemaal in het kort even 
iets te vertellen hoe de afgelopen zomer 
maanden waren, hoe het met een ieder gaat. 
Ds. René Kok maakt jaarlijks een rooster voor 
de kerkdiensten. De laatste jaren is het aantal 
gezamenlijke vieringen langzaam 
toegenomen. 
René heeft een opzet gemaakt voor 2024. 
Ook in 2024 is het de bedoeling dat het 
aantal gezamenlijke vieringen wordt 
uitgebreid. In zijn opzet doet René daarvoor 
een voorstel. Eén van de opties is om, 
behalve een aantal bijzondere vieringen, 
zoals kerst, iedere zondag in twee kerken een 
viering te houden. Zo komen we dichter bij 
de gezamenlijkheid en zetten we meteen een 
volgende stap. We hoeven op deze manier 
ook niet elke zondag een dominee van buiten 
te vragen. Met in het achterhoofd dat de 
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zomerdiensten, van 3 kerken tezamen, als 
zeer positief werden ervaren (de kerken 
waren weer gevuld) hebben de voorzitters 
van de drie kerkenraden afgesproken deze 
optie aan te bevelen. Iedereen kreeg de 
gelegenheid om zijn/haar mening te geven, 
de kerkenraad moet  het voortouw nemen, 
de gemeenteleden moeten vervolgens 
meegenomen worden in de beslissing.  
We moeten,  hoe dan ook, die stip aan de 
horizon bereiken! Het voorstel om met de 
door René aangedragen optie ging de 
kerkenraad unaniem akkoord. 
Omdat er, ook in de gemeente Meppel, 
steeds meer kerkgebouwen leeg komen, 
heeft de gemeente een organisatie 
ingehuurd om de kerkgebouwen en het 
gebruik daarvan in kaart te brengen 
(kerkenvisie). Klaas N. en Anje Lalkens 
hebben een gesprek gehad met iemand van 
deze organisatie. Er is een Factsheet 
opgesteld. Deze is besproken 
Stip op de horizon. 
Er is een gesprek geweest met van elke 
kerken één ouderling, één diaken en de 
voorzitter. Jenneke Span was voorzitter. Het 
samengaan is een heel proces waarin 
iedereen mee moet. 
Opdracht aan ouderlingen en diakenen om 
een vragenlijst in te vullen, om hier samen 
mee aan de slag te gaan, met als doel van 
elkaar te leren. 
Het blijkt dat de diaconie best al veel samen 
doet, het werk van de ouderlingen wordt in 
een volgende ronde besproken, daar kunnen 
dan ook de predikanten bij betrokken 
worden. 
Ds. René Kok, ds. Johan Prosman, Klaas N. en 
Sita hebben samen overleg gehad. Er is 
gesproken over o.a. de verdeling, dat wil 
zeggen welke predikant neemt welke 
adressen onder zijn hoede neemt. 
Mochten gemeenteleden echter elders 
ingedeeld willen worden, dan is dat geen 
probleem, maar het initiatief ligt dan wel bij 
de mensen zelf. 
Er is een vrij groot legaat binnen gekomen. 

Om de steenmarters te verjagen is er altijd 
(mechanische) muziek in de kerk. 
Er is onderhoud gepleegd aan kozijnen en 
verlichting. 
Ook de erfscheiding tussen de kerk en de 
nieuwe woningen aan de Schuurmansweg is 
aangepakt. 
Herberggroep: Wat is het streven? Is dat nog 
actueel? Betekenen we echt iets voor het 
dorp? Aan Bert Winters (Jzn), hij is voorzitter 
van de herberggroep wordt gevraagd hier op 
de volgende vergadering over te praten. 
Er is een voortgangsgesprek geweest met Ds. 
Prosman. Het was verhelderend en positief. 
In de preekvoorziening voor 2023 is op één 
zondag na voorzien. 
De Gemeentevergadering stond op 20/11. Dit 
is echter de gedachtenisdienst. Daarom is de 
datum verplaatst naar 6/11 
Bij gezamenlijke diensten is er geen medede-
lingenblaadje. Het kan zijn dat er dan monde-
linge afkondigingen worden gedaan. Die 
moeten dan wel kort en bondig zijn. 
30/10 is er een doopdienst Ds. Prosman gaat 
dan voor. 
We sluiten af met een gezamenlijk Onze 
Vader. 
 

-- 
De kerkenraadsvergadering begint op  
11 oktober met het afscheid van Yeb Reitsma 
en Jannie Knol, respectievelijk voorzitter 
diaconie en diaken. Jennet van Dijk wordt 
hartelijk welkom geheten in ons midden. 
Jennet is diaken. 
We praten over het verspreiden van de 
notulen. Zoals we het nu doen duurt het erg 
lang voordat er een verslag van de 
vergadering van de kerkenraad in “Drieluik” 
komt. We spreken af dat de notulen worden 
rondgestuurd en iedereen een paar dagen de 
tijd krijgt om te reageren. Daarna kan een 
kort verslag naar “Drieluik”. 
Het wel en wee-potje van en voor 
kerkenraadsleden wordt in ere hersteld. 
Klara Faber gaat dit beheren. 
Bij de ingekomen stukken hebben een brief 
van de classis die ons aanspoort de cijfers van 
de diaconie aan te leveren. Er is een brief van 
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Peter van Heiningen over een aantal zaken 
die o.a. op de gemeentevergadering van 6 
november terug komen. 
We constateren dat de regelingen rond het 
bevestigen van ambtsdragers deze keer niet 
zo is verlopen als het hoort. Er is geen voor-
aankondiging geweest. Hoewel het deze keer 
niet meer te regelen was, wordt wel opge-
merkt dat de bevestiging van ambtsdragers 
door een eigen dominee moet gebeuren. 
Jan legt wat de betekenis is van de brief van 
de classis over de financiën van de diaconie. 
Alles is normaal ingeleverd, maar binnen de 
PKiN is er met een ander systeem gewerkt. 
De classis zet ons automatisch op rood als er 
iets niet is ingeleverd zoals zij dat eisen. 
Daarna komt de begroting van 2023 aan de 
orde. Jan heeft een duidelijk overzicht 
gemaakt, dit wordt uitgedeeld. Jan geeft 
uitleg. 
Al met al een duidelijk verhaal, een paar 
punten komen nog even naar voren: 
- Rekening 2021 staat er nog niet op. Nog 
niet alles is binnen, dit zal op de gemeente-
ochtend (6/11) wel ingevuld zijn. 
- De energie: ook voor de kerk aanzienlijk 
hoger, tegemoetkoming vanuit de overheid 
wordt aan gewerkt (via gemeente/provincie) 
- Kerkblad gebruikt sponsoring geld voor de 
eigen kosten (risograph,……) 
- Telefoon kosten: internet verbinding + 
mobiele telefoon 
- Pensioenpremie koster: nieuwe 
arbeidsovereenkomst i.v.m. bereiken 
pensioen gerechtigde leeftijd 
- Een te kort van € 12.500,= : dit moet 
betaald worden uit de reserves (o.a. 
opgebouwd uit de tijd dat er geen eigen 
predikant was) 
Jan wordt hartelijk bedankt voor zijn uitleg, 
voor al zijn (voorbereidende) werk en verlaat 
de vergadering. 
Stip op de horizon: 
Er is een gezamenlijke vergadering geweest 
van de ouderlingen van de drie kerken. Klaas 
Drost doet verslag. Het was een zinvolle 
avond waarin we vooral aan elkaar elkaars 
werkwijze hebben uitgelegd. 

Er zijn best veel raakvlakken, het was een 
goede bijeenkomst, goede discussies. Goed 
om hier volgende keer ook predikant bij te 
hebben. 
Ook de diakenen van de drie kerken zijn bij 
elkaar geweest Nico brengt hier verslag van. 
Blijkt dat er organisatorisch van de 3 kerken 
toch al veel hetzelfde is. Veel gezamenlijk. 
Goed overleg over de collectes. Grote 
verschil: GKN werkt met wijkteams, de beide 
andere kerken hebben dat niet, daar is het 
meer de taak van de ouderling. 
Terugblik op de kerkdiensten: 
PKiN diensten: steeds weer verwarring over 
het feit welke kerk verantwoordelijk is. 
Stelregel is: daar, waar de dienst is, die kerk 
is verantwoordelijk en levert dan ook 
ouderling/diaken. Dit staat in het handboek, 
Dit handboek wordt nogmaals aan de 
kerkenraadsleden toegestuurd. 
Startzondag: Jennet heeft dit mee georgani-
seerd, samen met Irna Oosterhuis en 
voorganger Johan. 
Dit hoort een activiteit te zijn van alle 3 
kerken tezamen. Helaas haakten HKN en 
HGKN af, geen tijd, te druk, ……….. Dat gold 
natuurlijk ook voor Jennet en Irna, maar ze 
wilden Johan niet laten zitten. 
Dit moet teruggekoppeld worden naar PKiN. 
Bij de Kerstnachtdienst dreigt hetzelfde 
probleem. 
Terugblik en vooruitblik zal daar op de 
agenda moeten komen. 
E-meeting: er was geen diaken aanwezig. 
Jennet was net zelf bevestigd en gelukkig dus 
bevoegd. 
Ook de bloemen gaven verwarring. Wie 
regelt dat in deze diensten, wie krijgt ze, wie 
brengt ze???? 
Dit alles gaat bij toerbeurt, omdat E-meeting 
ook onder PKiN valt ligt van daaruit ook de 
verdeling wie wanneer dienst heeft. 
Israël zondag: KlaasN wil graag even delen 
dat dit een bijzondere dienst was (in 
positieve zin). 
Goed contact met de gemeenteleden, de 
kinderen, het koor. 
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Klaas D. namens Sita: geen gemeenteleden in 
het ziekenhuis. 
We gaan vanaf nu gelijk onze eigen “wel en 
wee” pot in gebruik nemen (zie eerder) 
Jeugdouderlingen: 
Hoe de basisschool kinderen (12+) weer 
bereiken? Johan is inmiddels al bij de club 
geweest, ideeën worden uitgewerkt. Er komt 
een doopdienst aan waarbij 1 vd ouders ook 
belijdenis gaat doen. Vraag van deze ouder: is 
het knielbankje verplicht? Dat willen ze liever 
niet. Dat is het zeker niet, wordt ook al bijna 
niet meer gebruikt. 
Jammer dat er geen namen meer in het 
kerkblad komen (dat gaf de familie zelf aan). 
Moeten de mensen hier eerst voor benaderd 
worden? Privacy? Ligt dit bij Pastoraat? Bij 
Sita? Klaas zal dit met Sita kortsluiten. 
Herberggroep: Het verslag van de laatste 
vergadering van de her4berggroep wordt 
behandeld. 
Johan is bezig met Sjops en de catechese. 
Geprobeerd om van alles op te starten. 
20+ ers zijn benaderd, er zijn al aantal 
aanmeldingen/deelnemers 
30+ ers gaat Roelien weer oppakken 
50+ ers mannen is René Kok mee bezig. 
Kerstnachtdienstcommissie: van uit GKN 
zitten Alie Bouwknegt en KlaasN (ouderling 
van dienst) hierin. 
Andere 2 kerken moeten nog mensen 
aanleveren. 
Vast staat dat Arjan Kroes organist is, Johan 
gaat voor, de collecte is bepaald. Het is een 
PKiN dienst, maar dit jaar onder 
verantwoordelijkheid van GKN, die levert dus 
o.a. ouderling. 
Energieprijzen: In de koudste periodes zal het 
onvermijdelijk zijn om 1 van de 3 kerken te 
sluiten. 
Dit met het oog op de prijzen van de energie, 
het aantal mensen dat aanwezig zal zijn. 
 
 
 
 

Preekvoorziening 
Dit wordt een vast agendapunt onder 
mededelingen. 
Doopdienst: Anje zorgt voor de doopkaart, 
Anneke Oosterhuis de doopkaars, er is 
kindernevendienst, Esther is dienstdoend 
ouderling. 
Werkgroep eenzaamheid 
Mariska: er is 6 oktober een bijeenkomst 
geweest: eenzaamheid in de gemeente 
Meppel 
Het gaat o.a. over de bewustwording hiervan. 
Alle 3 de kerken moeten hierbij betrokken 
zijn. 
O.a. samenwerking met dhr. Jan Dijkstra, 
samen nadenken over hoe ze hier invulling 
aan kunnen geven. 
Klaas N. leest verhaaltje: St. Josef en de 
baardmannen 
 

KERKELIJKE STAND 
 

kerkelijke stand oktober 2022 
Verhuisd: 
Mevr. F.J. de Boer-Wilting van Binnenveen 29 
naar Kaailanden, kamer B3, Heerengracht 21, 
Meppel 
Fam. E.G. Heidmeijer van Veneweg 37 naar 
Ds. Van Halsemastraat 14 
Fam. E. Zuidema van Dorpsstraat 137 naar 
Het Nieveen 20 
J. Kroes-Mondria van Weidelint 36 naar 
Oyershoeve 1, Steenwijk 
Verhuisd en overgeschreven naar Zuidlaren 
P.J.A. van Hilten, Weth. Vosstraat 11 
Wanneperveen 
 

Kerkelijk Register Peildatum 25-10-2022 
Geen doop of belijdenis 4 
Dooplid 184 
Belijdend lid 279 
Totaal 467 
Overleden in Kerkelijk jaar: 4 
Gedoopt: 4 
Ingeschreven: 1 
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BLOEMENGROET 
 

De bloemen gingen met een groet en 
bemoediging naar: 
25 sept. Mevr. Tuut 
2 okt. Dhr. Roze 
9 okt. Fam. A. Hoorn 
16 okt. Mevr. Santing 
23 okt. Fam. Carril Brouwer 
 

BIJ DE DIENSTEN 
 

Bij de diensten van de afgelopen periode in 
Kolderveen 
Zondag 25 september ontdekten we dat de 
kerk helemaal vol met engelen is. We zijn 
niet alleen! We lazen het verhaal dat de Heer 
Jezus vertelde over de rijke man en de arme 
Lazarus. We ontdekten dat je je mag laten 
dragen. Dat je je ook echt kúnt laten dragen. 
Dan word je zelfs door de dood heen 
gedragen zoals Lazarus. Toen hij stierf, zo 
vertelde Jezus, waren er immers engelen die 
hem droegen in Abrahams schoot. En met 
Psalm 91 zongen we dat God alle mensen die 
bij Hem schuilen beschermt en dat Hij zelfs 
engelen stuurt om hen te bewaren op alle 
wegen. Dat geeft moed! Wij schuilen immers 
bij God? 
 

Zondag 2 oktober baden we met Jezus’ 
leerlingen mee om meer geloof, meer 
vertrouwen (Lukas 17: 5). Een passend gebed 
in onze tijd ook. We hebben toch wel wat 
extra last van wantrouwen, zo lijkt het. We 
hebben niet voor niets zoveel meer wetten 
en regels en zoveel meer advocaten dan 
vroeger. Er zou best wat meer vertrouwen in 
de samenleving mogen zijn. Als we meer 
geloof en vertrouwen hadden, konden we 
ook gemakkelijker vergeven zo leerden we 
van Jezus. Hij riep de apostelen op om wel 

zevenmaal te vergeven per dag. Zevenmaal is 
volmaakte rust. Als je dat kunt, kom je dus 
helemaal tot rust. Daarom bidden we maar 
met de apostelen mee: ‘geef ons meer 
geloof.’ 
 

zondag 9 oktober was de E-meeting in de 
gereformeerde kerk en de parallelle dienst in 
de hervormde kerk van Nijeveen. 
 

Zondag 16 oktober ging ds. J. Bakker uit 
Stiens voor. We hoorden Gods woorden uit 
Genesis 33. Jakob ontmoette God en 
worstelde met Hem. En Lukas uit 18: 1-8, 
lazen we over een vrouw die worstelde met 
een onrechtvaardige rechter. We dachten na 
over recht doen en volhouden, trouw zijn 
zoals God trouw is en recht verschaft aan wie 
hem daarom bidden. Zullen wij dat dan niet 
ook doen? 
 

Zondag 23 oktober ging ds. E. van Veen uit 
Steenwijkerwold voor. We lazen de Bijbel uit 
Jeremia 14, een gebed van schuldbelijdenis 
en een roep ontferming. En we lazen uit 
Lukas 18 het verhaal over een farizeeër en 
een tollenaar die naar de tempel gingen om 
te bidden. In wie herkennen we ons? Hoe 
bidden we zelf? Het is immers al te 
gemakkelijk om slechts als toeschouwer op 
afstand een al dan niet positieve mening te 
hebben over zo’n farizeeër of tollenaar, of 
over welke ander dan ook maar. Kun je ook 
naar jezelf kijken door Gods ogen? Kijk je 
naar de ander door de ogen van God? 
 

Komende zondagen 
Voor de volgende zondagen, zie het rooster 
op de achterkant van deze Drieluik. 
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OMZIEN NAAR ELKAAR 
 

Pastoraat 
De laatste scan van Sanne de Jong heeft toch 
weer wat onrust gegeven. Het is niet zeker of 
het goed is of niet. Over een enkele week 
maar weer door de scan. We blijven voor je 
bidden om rust, moed en genezing. 
 

Mevr. C.G.A. (Lies) Vuursteen, de vrouw van 
Menno Brouwer, is alweer met een volgende 
serie chemo’s begonnen. Het lijkt aan te 
slaan. Daar zijn we dankbaar voor. Maar we 
blijven ook voor jullie bidden in deze 
zorgelijke tijd. Moge God jullie nabij zijn. 
 

Mevr. K. Santing-Hoeve heeft in het 
ziekenhuis gelegen vanwege een 
herseninfarct. Ze is nu in Reestdal voor 
revalidatie. We bidden voor u om Gods 
nabijheid en dat u voorspoedig weer 
opknapt. 
 

Overleden 
Op (datum van overlijden staat niet op de 
kaart) is overleden mevrouw Wolly Hoorn-
Koppers, op de leeftijd van 97 jaar. Zij 
woonde de laatste jaren in De Schiphorst en 
was ingeschreven als vriend bij de gemeente 
van Kolderveen-Dinxterveen. 
 

Ten slotte 
Ben je dankbaar? Dat is in deze tijd dat we 
Dankdag vieren en oogstdiensten houden 
iets om eens goed over door te peinzen. 
Dankbaarheid is misschien wel de 
belangrijkste emotie die er is. In elk geval is 
het een heel belangrijk gevoel. Dankbaarheid 
heeft met verwondering te maken. 
Verwondering voor moois dat je overkomt of 
ontvangt. Dankbare mensen zijn gelukkige 
mensen. Dankbaarheid kan je zelfs uittillen 
boven moeite en verdriet. 
Daarom: Waarvoor zou je ‘s morgens als je 
opstaat God willen danken? En als je ‘s 
avonds gaat slapen? Er is toch altijd wel iets 
waar je blij mee bent? Het doet een mens 
goed om zegeningen te tellen. 
 

Van U zijn alle dingen, 
van U, o God en Heer, 

van U de zegeningen 
die 'k biddende begeer. 
Gij wilt mijn weg omringen 
met liefde wijs en teer. 
Wat wij ooit goeds ontvingen, 
het is van U, o Heer.    
 (Gezang 465: 1, LvK) 
 

In een zorgcentrum wonen: 
-Mevr. H. Pinxterhuis-Rumph, (De Schiphorst) 
-Mevr. P. Buitenhuis-Veneboer, (Nijenstede)  
-Mevr. A. Hoorn-Rodermond (De Schiphorst) 
-Mevr. M.C. Huizinga-Ponne (De Schiphorst) 
-Mevr. A. Scholtens-Buitenhuis (De Menning) 
-Mevr. J. de Wolde-Inberg (De Berghorst) 
-Dhr. G. Bouwknegt (’t Vonder) 
-Mevr. A. Tuut-Oort (Reestoord) 
-Mevr. L. Voerman-Bouwknegt (’t Vonder) 
 

Wilt u een kaartje sturen om uw meeleven en 
bemoediging uit te drukken dan zijn hier de 
adressen van de verpleeghuizen: 
Zorgcentrum “De Schiphorst”, Reggersweg 
11, 7943 KC Meppel 
Zorgencentrum “Nijenstede”, Joh. 
Bogermanstr. 1, 8331 GZ Steenwijk 
Zorgcentrum “Reestoord”, Zuiderlaan 134, 
7944 EJ Meppel 
Zorgcentrum “De Menning”, Linthorst 
Homanstraat 1 8384 ED Wilhelminaoord 
Zorgcentrum De Berghorst, Ebbinge 
Wubbenlaan 186, 7951 LB Staphorst 
Zorgcentrum ’t Vonder, Molenbergh 1,7961 
AV Ruinerwold 
Reestdal Revalidatie, Reggersweg 2a, 7943 KC 
Meppel 
Isala Meppel, Reggersweg 2, 7943 KC Meppel 
 

Meldingen 
Mocht er iets bijzonders zijn, ernstige ziekte 
of wanneer u of een naaste geestelijke 
bijstand nodig heeft, dan kunt u contact 
opnemen met uw wijkouderling. Ook 
wanneer er iets moois is voorgevallen, dat u 
graag wilt delen, dan horen we dat graag. 
Wijkouderling Han-Olof Gerrits: 06-1470 
6472 
Wijkouderling Gert Westenbrink: 06-3856 
6333 
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Wijkouderling Lourens Schipper: 06-5103 
1603 
Wijkouderling Ploni Beker: 06-4854 9872 
Ouderling Henk Huisman: 06-5174 3607 
Voor spoedeisende kwesties kunt u natuurlijk 
rechtstreeks bellen met ds. Johan Prosman, 
06-1271 1603 
 

GEMEENTEAVOND 
 

Gemeenteavond op woensdag 9 november 
om 9  uur in het Kerkgebouw, Kolderveen 47 
te Kolderveen 
De kerkenraad nodigt alle gemeenteleden 
van harte uit voor een extra gemeenteavond 
op 9 november as, aanvang 20.00 uur in het 
kerkgebouw. Tijdens deze gemeenteavond 
hopen we onze leden extra informatie te 
verschaffen over de voortgang van de 
verbouwing en nieuwbouw alsmede de 
mogelijke fusie van de drie kerken in Nije-
veen en Kolderveen. Het is de bedoeling dat 
het een interactieve avond wordt waarbij de 
kerkenraad de input van onze gemeente-
leden waardeert en zal meenemen in onze 
beslissingen en communicatie met de twee 
kerken in Nijeveen.   
 

ZONDAGSSCHOOL / OPPAS KOLDERVEEN 
 

Zondag 6 november hebben we de 
oogstdienst. Ook is er weer de actie 
‘Schoenendoos’. Zaterdag 5 november kunt u 
weer fruit/pakjes of blikjes inleveren  van 
10.00 tot 10.30 uur in de kerk in Kolderveen. 

DELENMAAKTBLIJ 
U kunt dan ook de schoenen-
doos inleveren, maar dat mag 
ook voor de oogstdienst de 

volgende dag. De kinderen van de zondags-
school zijn van harte welkom voor in de kerk. 
Het zou mooi als we na de dienst samen met 
u/jullie weer fruitbakjes en bloemetjes  
mogen brengen naar de zieken en de mensen 
die 80 jaar of ouder zijn in onze gemeente. 
Alvast hartelijk dank voor de medewerking. 
Zaterdag 17 december Kerstviering voor de 
basisschoolkinderen! 
 

HUWELIJKSJUBILEUM 
 

Op 24 november mogen Jan en Janneke 
Venema-Brommer, Schuurmansweg 2, vieren 
dat ze 50 jaar zijn getrouwd. Wij wensen hen 
een fijne dag, en nog veel goede jaren samen 
met hun kinderen en kleinkinderen. 
 

ROMMELMARKT 2022 
 

De rommelmarkt is weer achter de rug. We 
kunnen terugzien op een zeer geslaagde dag. 
De opbrengst was € 4332,00 
We zijn heel blij met deze opbrengst. En met 
de inzet van de vrijwilligers, die ons weer in 
grote getale hebben geholpen. Wij willen 
iedereen, die op wat voor manier dan ook, 
heeft geholpen bij het bakken van knijpertjes 
en ander gebak, de opbouw, de voorbe-
reiding, de verkoop en het opruimen dan ook 
heel hartelijk bedanken. Het is mooi, dat ook 
de jeugd zo actief meedoet. De opbrengst is 
voor de kerk en het jeugdgebouw. O.a. de 
installatie van een camera bij de beamer in 
de kerk, zodat we nu ook beelden kunnen 
uitzenden van de diensten, is betaald van de 
opbrengst van de rommelmarkt. We hebben 
nog weer DE-punten binnengekregen. De 
artikelen die we daarvoor hebben gehaald 
waren onderdeel van een verloting. 
Prijswinnaars: 
1e prijs Senseo Switch → Mevr. Altena 
2e prijs Isoleerkan → Dhr. Hoorn 
3e prijs Opgespoten koek → Mevr. Prosman 
4e prijs Isoleermok →Mevr. Pieffers 
5e prijs Bloemstuk → Dhr. Bouwknegt 
6e prijs Theeglazen → Mevr. Brand 
7e prijs Puzzel → Dhr. Knol 
8e prijs Serveerset → Mevr. Westenbrink   
 

We hebben al weer punten binnengekregen 
voor volgend jaar, dus we sparen vrolijk door. 
Punten kunnen ingeleverd worden bij Leida 
Schipper, Scheerweide 50 of bij Jannie Hoorn, 
Veneweg 45. Volgend jaar hopen we ook 
weer een rommelmarkt te organiseren op de 
laatste zaterdag in september. 
De rommelmarktcommissie. 
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HERVORMDE VROUWENVERENIGING 
 

Hervormde Vrouwenvereniging Kolderveen- 
Dinxterveen opgeheven. 
In november 1945 werd door de toenmalige 
predikant van Kolderveen, ds. v.d. Vlugt, de 
vrouwenvereniging opgericht. De reden: de 
mannen hadden hun werk en 's avonds vaak 
een vergadering en de vrouwen waren altijd 
thuis. Zij moesten er ook eens uit. Dat was 
goed voor hun ontwikkeling, en er was de 
ontmoeting met andere vrouwen uit de 
gemeente. De eerste vergadering was op 26 
november 1945, er waren twaalf dames en 
mevr. v.d. Vlugt werd presidente. Dat was 
het begin. Een avond begon met een 
inleiding uit de bijbel, gebed en het zingen 
van enkele liederen. Er werd  veel 
gehandwerkt (vooral breien) en ondertussen 
las de presidente voor uit een mooi boek. De 
dames droegen ook hun steentje bij in de 
gemeente. Voor de jaarlijkse bazaar, die 
gehouden werd voor het onderhoud van het 
jeugdgebouw, werd gehandwerkt en 
gebakken. Het verjaardagfonds van de kerk 
werd en wordt nog steeds door enkele leden 
verzorgd. De opbrengst hiervan was, en is 
nog steeds voor het orgelfonds, zodat de 
laatste grote restauratie van het orgel mede 
mogelijk was door de inzet van de 
vrouwenvereniging. Rond de Kerst werd 
namens de kerk een bloemetje of een 
attentie gebracht bij de ouderen en zieken. In 
de loop der jaren is er veel veranderd. Er 
kwamen sprekers, die vertelden of dia's 
lieten zien.  We hebben informatie gekregen 
over allerlei beroepen en hobby's, ziektes en 
goede doelen. We hebben veel gezien van 
andere landen, maar ook over ons eigen land. 
Er waren creatieve avonden, quizavonden. 
Elk jaar werd er een keer gefietst en ook was 
er het jaarlijkse reisje. Bijna geen provincie 
waar we niet zijn geweest. 
Nu, 77 jaar later, is er een einde gekomen 
aan onze vrouwenvereniging. Dat heeft 
verschillende redenen. Er komen geen 
nieuwe leden meer bij. En dus ook geen 
nieuwe bestuursleden meer. Meer dan de 
helft van onze leden is boven de 80 jaar. Op 

papier zijn er nog 29 leden, maar door ziekte, 
verhuizing naar een verzorgingshuis of 
overlijden, loopt het hard terug. Door de 
uitbraak van de zeer besmettelijke ziekte 
Corona, mochten we niet bij elkaar komen. 
Daardoor is er van maart 2020 tot september 
2021 helemaal geen verenigingsavond 
geweest. Het bestuur had inmiddels besloten 
tot een paar wijzigingen. We zouden niet 
meer ’s avonds bij elkaar komen, maar ’s 
middags. En niet meer 1x per 2 weken, maar 
1x per maand. In september 2021 zijn we zo 
weer voorzichtig begonnen. Maar dat was te 
snel. De Corona pandemie was nog niet 
voorbij. Ook de kerstviering 2021 kon niet 
doorgaan. Op 24 februari 2022 zijn we nog 
een keer bij elkaar geweest.  Daarna werd 
het jeugdgebouw beschikbaar gesteld voor 
de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Dit 
alles was voor het bestuur, na veel wikken en 
wegen, de reden om te stoppen. We vinden 
dit heel jammer, want voor de leden was de 
vrouwenvereniging nog steeds een plaats van 
ontmoeting en gezelligheid. Maar aan alles 
komt een eind. Onze vereniging is van groot 
belang geweest voor de ontplooiing van de 
vrouw, precies zoals de bedoeling was van 
Ds. v.d. Vlugt. En zeker ook voor de 
verbinding tussen de vrouwen uit 
Dinxterveen en Kolderveen. 
We zijn voor de laatste keer bijeen geweest 
op vrijdag 14 oktober in de Schalle. Daar 
hebben we een gezellige middag gehad 
samen met de partners. We hebben veel 
herinneringen opgehaald met een verslag 
van 77 jaar H.V.G. met foto’s en een film, 
over de activiteiten van onze vereniging, die 
gemaakt is door Klaas Nijmeijer, toen de 
vereniging 40 jaar bestond. Daarna hadden 
we nog een heerlijk buffet. De dames hebben 
nog een boekje meegekregen over 77 jaar 
H.V.G. Kolderveen – Dinxterveen. Het geld 
dat nog over was na aftrek van alle kosten, is 
overgemaakt naar het verjaardagfonds, waar 
we al die jaren zo ons best voor hebben 
gedaan. 
 
Namens het laatste bestuur: Leida Schipper 
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ZENDINGSCOMMISSIE 

Op zondag 6 november wordt de najaars-
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. 
Goede predikanten opleiden in Zambia. 
De laatste jaren groeien de kerken hard in 
Zambia. Ruim tachtig procent van de 
bevolking is christen. Met de groei van de 
kerken neemt de vraag naar goede 
predikanten toe, vooral op het platteland. Op 
de theologische universiteit krijgen de 
studenten niet alleen theologisch onderwijs. 
Maar, omdat op het platteland van Zambia 
extreme armoede heerst, leren de 
predikanten ook hoe ze de gemeenteleden in 
de dorpen kunnen helpen en kunnen 
bijdragen aan de ontwikkeling van de 
dorpsgemeenschappen. 
Via deze collecte wordt geld ingezameld om 
goede predikanten op te leiden in Zambia. 
Naast Zambiaanse docenten geven ook twee 
Nederlandse docenten daar les: Thijs en 
Marike Blok. Een deel van de predikanten in 
opleiding zijn al voorganger. Ze verhuizen 
soms met hun hele gezin naar het 
universiteitsterrein. Voor 2.450 euro krijgt 

een theologiestudent in Zambia een jaar 
opleiding en huisvesting. Helpt u mee? 
Namens de zendingscommissie, Femmie 
Nijmeijer, Wolly Brand en Alie Doosje 
 

VAN HET COLLEGE KERKRENTMEESTERS 
 

Collecten en giften 25-09 t/m 23-10-2022 
Collecten in de dienst:    
CvK € 264,20 
Diaconie € 131,80 
Bijz.collecten € 130,21 
 

Via de contactpersonen zijn er verschillende 
giften binnengekomen: 
Voor het CvK 
Mevr. F.Nijmeijer   €5,00 
Mevr. P.Beker  € 10,00 
 

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

Collectemunten verkrijgbaar bij Dhr. M. 
Brouwer - De Wilgen 7 Nijeveen 
Tel. 492659 / 0651969698 
 

De kerkrentmeesters 
 

ENQUETE 
 

Enquêteformulier Winterwerk 
hebt u het enquêteformulier al gelezen en 
ingevuld en ingeleverd? Niet vergeten. En 
meedoen met het een of het ander 
natuurlijk.  
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BLOEMENGROET 
 

Voor de bloemengroet van de Hervormde 
Gemeente Nijeveen: 
25 sept. Mevr. T. van der Meer 
2 okt. Mevr. D. Gruppen 
23 okt.  Fam. Ekkels en fam. Van Elp 
 

BIJ DE DIENSTEN 
 

6 november: ds. René Kok gaat voor. Er is 
afscheid en herbevestiging van ambtsdragers. 
Tinus Kikkert en Jaquolien Sleurink nemen 
afscheid en Gea Veeloo en Marian Buitenhuis 
worden herbevestigd. Helaas kunnen we 
geen nieuwe ambtsdragers bevestigen omdat 
we die nog niet hebben kunnen vinden. We 
danken Tinus en Jaquolien voor hun 
jarenlange en trouwe inzet en zijn blij dat 
Gea en Marian nog een periode willen 
meedraaien. 
13 november: er is een E-meeting in de 
geref. kerk en een dienst in Kolderveen. In 
onze kerk is er deze zondag geen dienst. 
20 november: het is de laatste zondag van 
het kerkelijk jaar. We gedenken onze 
overledenen. Er is een dienst in de avond. Er 
is dit jaar (nog) maar één naam te noemen 
van een gemeentelid en wel die van Annie 
Kruithof-Winters die op 17 september 
overleed. Iedereen die wil, kan een kaarsje 
branden voor een eigen overledene. We 
proberen er weer een zinvolle en sfeervolle 
viering van te maken. 
27 november: het is de 1e zondag van 
advent. De kleur wordt paars. We gaan 
uitkijken naar het kerstfeest. Mevr. Liesbeth 
Winters gaat voor. 
 
 
 
 

WEL EN WEE 
 

We gedenken Annie Kruithof-Winters 
 

Op 17 september is Annie Kruithof-Winters, 
Het Nieveen 35, overleden. Annie is 79 jaar 
geworden. Annie werd geboren in 1943 in 
Steenwijkerwold, waar ze ook Marten zou 
leren kennen. Omdat het land van hun 
ouders aan elkaar grensde, zaten ze op een 
gegeven moment naast elkaar de koeien te 
melken en zo sloeg de vonk over! In 1965 
trouwden ze en gingen wonen in Balkbrug. 
Annie had intussen een opleiding aan de 
modevakschool gevolgd. 
In Balkbrug werd Willem geboren; ze 
verhuisden naar Nijeveen waar Magreet werd 
geboren. 
Daarna woonden ze nog in Assen en Ooster-
hesselen vanwege het werk van Marten maar 
ze zouden terugkeren in Nijeveen. Annie was 
een vrouw die altijd voor iedereen klaar-
stond, voor de kinderen, later de klein-
kinderen en voor vele anderen, een vrouw 
met een groot hart! Ze cijferde het liefst 
zichzelf weg, maar wel met liefde. 
Het eerste lichamelijke mankement kwam 
toen ze bij volleybal een pees van haar hand 
scheurde, de operatie mislukte en ze had 
geen kracht meer in die hand en werd 
afgekeurd. Maar ze klaagde nooit. Zo'n dertig 
jaar geleden kreeg Annie borstkanker en een 
traject van zware behandelingen volgde, 
maar ze kwam erdoorheen. En zo'n 10 jaar 
geleden kwam er darmkanker bij en vier jaar 
geleden omleidingen bij het hart waarbij ze 
nog gereanimeerd moest worden. Maar ze 
overleefde alles! 
Annie was een actieve vrouw, ze heeft 
gebadmintond, gevolleybald, ze was coach 
van handballers, ze deed aan nordic walking 
en was tot op het laatst actief bij de fitness 
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(bij de praktijk van Willem in Meppel) waarbij 
de sociale contacten ook belangrijk waren, 
het kopje koffie na de inspanning! 
Ze zat bij twee kaartclubs en bij de 
plattelandsvrouwen, de vrouwen van nu. 
Daar was ze ook contactdame. Ze deed de 
bloemendienst van onze gemeente. Ze kletste 
ook met iedereen, was heel betrokken en 
sociaal. Ze werkte als handwerkjuf, in 
modezaken en handwerkwinkels. 
Op 15 september werd Annie onwel tijdens 
een dagje fietsen met de ''vrouwen van nu.'' 
Gelukkig was er nog tijd om afscheid van haar 
te nemen. Ze had er vrede mee dat het einde 
daar was. In een volle kerk namen we op 23 
september afscheid van haar. 
''Haar liefde, haar kracht, haar warmte en 
haar lach, we zullen haar missen iedere dag.'' 
Marten, kinderen en kleinkinderen en allen 
die haar missen, veel troost en liefde 
gewenst. 
 

Mevr. Gruppen, Dorpsstraat 141, is na negen 
weken weer thuisgekomen! Mevr. 
Timmerman, Rembrandtstraat 9, is weer 
opgenomen in het ziekenhuis.   
     

De mensen die in de tehuizen verblijven: 
mevr. Bult verblijft in zorgcentrum de 
Menning in Wilhelminaoord. Dhr. Brug woont 
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. 
 

GEMEENTEOCHTEND 
 

Gemeenteochtend op 6 november 
 

Op zondagmorgen 6 november willen we de 
leden van de Hervormde Gemeente Nijeveen 
graag bijpraten over de laatste 
ontwikkelingen.  
Na de dienst geven we, onder het genot van 
een kop koffie of thee, een toelichting op de 
volgende onderwerpen: 
-Winterdiensten samen met de 
Gereformeerde Kerk; 

-Waar we staan in het proces van het 
samengaan van de drie kerken;  
-Onderhoud gebouwen. 
Het is een open gesprek waarin alle ruimte is 
voor vragen en discussie. 
Graag tot ziens op 6 november, voor de 
dienst, de koffie en de laatste 
ontwikkelingen. 
De kerkenraad 
 

DE KERKENRAAD 
 

De kerkenraad heeft nieuwe mensen nodig 
 

Door de jaren heen heeft Hervormd Nijeveen 
voor zo’n kleine gemeente een bijzonder 
grote kerkenraad gehad. Langzamerhand is 
dat wat afgeslankt, eenvoudigweg omdat we 
minder mensen beschikbaar hebben. Overal 
in het land, en ook wij, hebben te maken met 
minder beschikbare mensen voor de functies. 
We hebben daar op ingespeeld door zoveel 
mogelijk taken onder te brengen bij mensen 
die niet met de kerkenraadsvergaderingen 
meedraaien. Een bouwcommissie neemt veel 
werk uit handen van de kerkrentmeesters, 
ook voor de boekhouding en de ledenad-
ministratie hebben we aparte mensen. Bij de 
diaconie worden steeds meer activiteiten 
samen gedaan met de twee andere 
gemeentes in ons dorp. Bij de ouderlingen 
werken we met bezoekmedewerkers. Ook de 
aanwezigheid van kerkenraadsleden in de 
erediensten hebben we verlicht. Dit alles 
betekent dat de kerkenraadfuncties niet meer 
te vergelijken zijn met vroeger. Het is veel 
beperkter in omvang. De taken zijn nu goed 
te overzien, en we zijn bijzonder flexibel in 
wat wel en niet mogelijk is. Op zich is dat 
prima, maar we komen nu toch wel wat in 
een gevarenzone. Tijdens corona is alles in de 
wacht gezet, meerdere kerkenraadsleden zijn 
in die tijd ‘blijven zitten’ in de kerkenraad 
omdat het niet reëel was in die periode 
andere mensen te zoeken. Maar, deze 
mensen willen nu graag de taken overdragen. 
Dat betekent dat we nu veel mensen hebben 
die de kerkenraad gaan verlaten. En, we 
hebben weinig nieuwe kandidaten! We willen 
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daarom aan een ieder vragen om namen voor 
te dragen van mogelijke kandidaten voor de 
kerkenraadfuncties van zowel ouderling, 
diaken als kerkrentmeester. Met deze namen 
kan de kerkenraad dat weer op stap om 
mensen te benaderen. U kunt de namen 
doorgeven aan de predikanten of andere 
kerkenraadsleden, per mail, app, brief, 
telefoon of mondeling. We moeten wel een 

bestuur houden dat overlegt en richting geeft 
aan ons gemeente-zijn. En dat is een 
verantwoordelijkheid van ons allen. Daarom 
graag: kom met namen van kandidaten die 
wij kunnen vragen voor de kerkenraad. We 
moeten het samen doen! 
 

De kerkenraad. 
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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 6 november Geref.Kerk 10:00 
Ds. M.W van Hal 
(Kindernevendienst) 

Dhr. A. Kroes Zending Kerk 
 

Herv.Kerk Nijeveen 10:00 
Ds. R. Kok  
(her-)bevestiging KR-leden 

Dhr. A. Hoekerswever Diaconie Kerkrentm.beheer 

 Herv.Kerk Kolderveen 10:00 
Ds. J. Prosman  
Oogstdienst 

Mevr. A. Westenbrink Kerkrentm.beheer Diaconie 
       

Zondag 13 november Geref.Kerk 10:00 E-meeting  Kinderwerk van de 

gezamenlijke kerken 
Onkosten PKiN 

 Herv.Kerk Nijeveen 10:00 Geen dienst    

 Herv.Kerk Kolderveen 10:00 Ds. J. Prosman Dhr. J. Buiter 
Kinderwerk van de 

gezamenlijke kerken 
PkiN 

       

Zondag 20 november Geref.Kerk 10:00 
Ds. J. Prosman,  

Gedachtenisdienst 
Dhr. J. Lopers Kerk Diaconie 

 Herv.Kerk Nijeveen 19:30 
Ds. M. van Hal  

Herdenkingsdienst 
Dhr. A. Hoekerswever Diaconie Kerkrentm.beheer 

 Herv.Kerk Kolderveen 10:00 
Ds. J. Stap 
Laatste zondag kerkelijk jaar 

Mevr. A. Westenbrink Kerkrentm.beheer Diaconie 

 Geref. Kerk 19:00 Zangdienst  Euphonia   

Zondag 27 november Geref.Kerk 10:00 
Ds. J. Prosman 

Heilig Avondmaal 
Mevr. M. van Dorsten Diaconie   

1e advent Herv.Kerk Nijeveen 10:00 Mevr. L. Winters Dhr. S. Huismans Jeugdwerk Kerkrentm.beheer 

 Herv.Kerk Kolderveen 10:00 Dhr. K. Frederiks (Zwolle) Mevr. M. Withaar Kerkrentm.beheer Carpenters son 


