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2 DRIELUIK - Algemene informatie 

 

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

pastoraat@gereformeerdekerknijeveen.nl 
Scriba mevr. A. Lalkens, De Ryge 85, tel. 0522-475075 / 06-12529230 
 email: scribaat@gereformeerdekerknijeveen.nl 
Kerkelijk bureau mevr. E. Oudshoorn-Dekker,Bramenweg 1, tel. 490594  
 email: ledenadministratie@gereformeerdekerknijeveen.nl 
C.v.K. voorzitter: kerkrentmeesters@gereformeerdekerknijeveen.nl 
 dhr. J. Knol, Veneweg 7, tel. 281328, penningmeester@gereformeerdekerknijeveen.nl 
 mevr. J. van der Linde, Roekebosscheweg 5, tel. 491492  (secretariaat) 
Bankrekening kerk en V.V.B. NL02RABO0341837040 
Bankrekening diaconie en ZWO NL94RABO0341813753 Diaconie Geref. Kerk 
Bloemenpot/evangelisatiewerk NL46RABO3418110932 / NL56RABO0341825980 
Verjaardagsfonds NL96RABO0341814202 
Auto-ophaaldienst dhr. Y. Reitsma, tel. 491857 
Collectemunten verkrijgbaar bij  dhr. J. Keizer, Raadhuislaan 20, tel. 491538  
Koster mevr. H. Hoekman, NBB 28, tel. 492095/ 06-11956760, koster@gereformeerdekerknijeveen.nl 
Bezorging kerkblad dhr. G. Kroes, Klosseweg 8, Wanneperveen tel. 491425/ 06-20538997 
 
HERVORMDE GEMEENTE KOLDERVEEN/DINXTERVEEN 
Kerkgebouw Kolderveen 47, tel. 491727  
Website en e-mailadres www.hgkd.nl  / info@hgkd.nl 
Predikant ds. J. Prosman (deeltijd 60%), Griftestuk 19, tel. 06-12711603 
Scriba postadres: Kolderveen 47,email: scriba@hgkd.nl 
Orgelfonds NL04RABO3418292496 t.n.v. Orgelfonds 
Ledenadministratie mevr. M. Bakker, Bramenweg 2, tel. 06-22329526, ledenadministratie@hgkd.nl 
Penningmeester CvK dhr. T. Boerkamp, Schuurmansweg 21, penningmeestercvk@hgkd.nl 
Bankreknr NL77RABO0341811149. Actie Kerkbalans: NL33RABO0373708548 
Diaconie NL91RABO0367101416 
Kerkhof dhr. K.J. Bakker, Tussenboersweg 1, tel. 491305 
Zending NL91RABO0367101416 o.v.v. Zending 
Auto-ophaaldienst fam. Gerrits, Veneweg 49 tel: 06-50868289 
Koster fam. P. Oppewal, Kolderveen 45, tel. 06-48652620    (tel. Jeugdgebouw 491707) 
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 jeugdct@outlook.com (Esther, Inge, Judith en Dinet) 
 

 

Kopij voor het volgende kerkblad inleveren vóór woensdag 26 oktober a.s. - 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/
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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/kokhal@xs4all.nl
file:///C:/Users/Rolf%20en%20Ritza/Dropbox/Drieluik/Lay%20out%20kerkblad/mwvanhal@xs4all.nl
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Overdenking – aan tafel 
Het jaarthema van onze kerk is ‘aan tafel’. We maakten er in de startdienst een begin mee om dat uit te 
werken. We ontmoetten mensen die Jezus zochten. Ze vonden Hem. En Hij zorgde dat ze te eten kregen:  
5 broden en 2 vissen. En we gingen zelf ook op zoek om te kijken waar we in onze kerkgebouwen en in 
elkaar Jezus ontmoeten. En nu nog aan tafel... 
 

Allemaal tafels 
De tafel neemt in de Bijbel een belangrijke plaats in. Als het gaat om Gods grote toekomst wordt er 
gesproken over overvloedige maaltijden. In de verhalen over Jezus lees je dat Hij vaak eet met mensen. 
Juist met mensen die in de samenleving veracht worden, de tollenaars en de zondaren. 
 

En bovenal is er de tafel van de Heer, waar het Heilig Avondmaal gevierd wordt. Een bijzondere tafel waar 
Jezus Zelf de gastheer is. Hij deelt Zijn leven met ons in brood en wijn, Hij geeft Zichzelf tot in de dood. Om 
ons te laten delen in Gods eeuwige, verzoenende en reddende liefde. Of, om het traditioneler te zeggen: 
tot verzoening van al onze zonden. Want ja, wie is er niet een ‘tollenaar’ en ‘zondaar’? En al waren we 
perfecte/zondeloze mensen, dan nog hebben we Gods ontferming nodig. Wie kan het leven immers in z’n 
eentje aan? We moeten gevoed worden. Dus: aan tafel. Samen. En bovenal met de Heer. Een voorproefje 
van de maaltijd in de wereld die komt. 
 

En dan onze tafels. Is de tafel van de Heer niet herkenbaar aan alle tafels waaraan wij mensen gastvrij 
uitnodigen en het leven met hen delen? 
 

Lees Lukas 22: 7-24 
Het is de avond vóór de kruisiging. De sfeer is beladen. Judas is al bezig met zijn verraad. Intussen viert 
Jezus met Zijn leerlingen Pesach, dat gaat gewoon door. Zo kan de liturgie, de gang van de eredienst ons 
helpen om koers te houden. 
 

Jezus geeft deze Pesachmaaltijd een verdiepte betekenis. Hij deelt Zichzelf: dit brood is Zijn lichaam, deze 
wijn Zijn bloed. Een nieuw verbond. Godsgeschenk. Genade. De leerlingen houden zich intussen bezig met 
de vraag wie de belangrijkste is en wie in staat zou zijn tot verraad. Jezus wijst er vervolgens op dat het in 
Zijn nieuwe wereld niet gaat om status maar om dienen. Deelnemen aan de maaltijd herinnert ons 
daaraan, aan de genade die ons geschonken wordt én aan de consequenties die dat heeft. 
Denk eens na, samen of alleen: 
– Wat is de betekenis van de maaltijd van de Heer voor jou? 
– Jezus eet met tollenaars en prostituees. Wat betekent dat voor het leven van de kerk? 
– Waar ga jij aan tafel, bij welke maaltijden ben jij gast en wanneer gastheer of gastvrouw? 
 
Gebed 
Hemelse Vader, wij danken U voor Uw Zoon, onze Heer Jezus. 
Wij danken U voor de gaven van brood en wijn. 
Wij danken U, Jezus, onze Heer, dat U Zichzelf gaf, Uw leven voor ons overhad. 
Wij danken U, Heilige Geest, dat U ons brengt in gemeenschap met Jezus en met elkaar. 
Wij bidden U: leer ons te leven als mensen van genade, uit Uw liefde. 
Wij bidden U: maak ons mensen van vertrouwen, hopen en liefhebben. 
Wij bidden U: maak ons gastvrij, dat ook wij anderen dienen, met wat we hebben ontvangen. 
Amen 

ds. Johan Prosman 
n.a.v.: protestantsekerk.nl/idee/vergaderopening-aan-tafel 
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HET KERSPEL: 
Maandsluiting: Vrijdag 28 oktober 19.00 uur 
 o.l.v. Ds. M. van Hal 
 organist: Dhr. J. Lopers 
 

 

AGENDA 
 

13 nov 19:00 uur Psalmensamenzang met Ruth Pos (in volgende Drieluik volgt meer 
informatie) 

   
 

 

DE REDACTIE FELICITEERT GEMEENTELEDEN VAN 80 JAAR EN OUDER 
 

04-10 Mevr. S. Pieffers-Hoorn, Veneweg 244 80 jaar 
10-10 Dhr. P.G. de Boer, Kolderveen 55A 83 jaar 
15-10 Dhr. L. Logtmeijer, Achterveld 38 84 jaar 
19-10 Dhr. A.W. ten Hoonte, Wilhelminastraat 4 92 jaar 
21-10 Dhr. A. van der Linde, Griftestuk 44 90 jaar 
23-10 Dhr. W. Smit, Het Irenehuis, kamer 306, Prinses Irenelaan 4 86 jaar 
27-10 Dhr. A. Huisman, Rembrandtstraat 1A 85 jaar 
   
06-10 Dhr. en mevr. Tien-Bouwknegt, Burg. van Veenlaan 50 Jaar getrouwd 
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DANK 
 

Hartelijk dank voor de vele kaarten, appjes 
en telefoontjes die ik mocht ontvangen 
gedurende mijn verblijf in het ziekenhuis, de 
revalidatie en zelfs toen ik weer thuis was. 
De warmte die ik voel, van u en van de 
kerkzaal, is enorm.  
In de jaren is er veel voorbij gekomen, als 
ouderling en later als bezoekdame. Dit wil ik 
graag zeggen omdat ik binnenkort 
Wanneperveen ga verlaten. Ik ga wonen in 
Zuidlaren, waar mijn zoon met familie woont. 
Daarom groet ik u allen. 
Mevr. P.J.A. van Hilten (Elly)  
Weth. Vosstraat 11 te Wanneperveen. 
Het nieuwe adres is: 
Ludinge 71 
9471 JN Zuidlaren 
 
 

E-MEETING 9 oktober - REGENBOOG 
 

Na een paar maanden zomerpauze is er in 
oktober weer een E-meeting! We hebben 
samen met Willem Voogd een mooi 
programma gemaakt met als thema 
Regenboog. 
  

“In de regenboog zit een mooie symboliek 
verborgen. Die kan namelijk alleen  
verschijnen als er twee elementen aanwezig 
zijn. Het eerste element: regen, symbool voor 
verdriet en pijn, beproeving dus. Het tweede 
element: zonneschijn, symbool voor vreugde, 
blijdschap, je ziet het weer zitten. Alleen als 
die twee elementen elkaar in het hart raken, 
zal de regenboog verschijnen.” (Pastoor 
Frans Verheije). 
  

De regenboog komt vaak voor in logo’s, als 
een teken van hoop. In deze tijd is er veel aan 
de hand in Nederland en in de wereld. We 
kunnen verlangen naar een tijd zonder 

crisissen en armoede. Een tijd waarin de 
oorlog in Oekraïne en andere landen tot het 
verleden behoort. Op de paaskaars in de 
kerken staat een regenboog en een vredes-
duif afgebeeld. Een mooi symbool van hoop 
en vrede dat als inspiratie diende voor deze 
ontmoeting. 
  

We gaan mooie liederen met elkaar zingen 
onder begeleiding van de gemeenteband. 
Ook gaan we samen lezen over de 
schoonheid van de regenboog. En nog veel 
meer. Voor de kinderen is er kinderkerk en 
oppas. Graag tot zondag 9 oktober! 
  

Ps: De collecte is bestemd voor De Arme Kant 
van Meppel. Dit stond op het rooster voor de 
E-meeting van 13 november, maar omdat die 
E-meeting gericht is op de kinderen willen we 
dan graag collecteren voor het kinderwerk in 
onze kerken. Vandaar de ruiling.  
 

GEMEENTE GROEI GROEP 
 

De Gemeente Groei Groep (GGG) begint in 
oktober weer. Zoals we gewend waren op 
donderdagochtenden in de Gereformeerde 
kerk. De datumprikker gaat rond bij de 
bekende deelnemers. Maar vraag gerust 
nieuwe deelnemers of neem eens iemand 
mee. 
 

We maken een nieuwe start met een nieuw 
boekje: Leef je geloof! 
Wist je dat Jezus broers had? En dat zijn 
oudste broer Jakobus heet? En wist je dat 
deze Jakobus een brief heeft geschreven die 
in het Nieuwe Testament terechtgekomen is? 
De brief is niet zo bekend, maar wel erg 
inspirerend. En vooral praktisch. Je vindt 
daarin geen dogmatische verhandelingen, 
maar allerlei concrete adviezen hoe je Jezus 
kunt navolgen. De brief wordt wel het 
‘spreukenboek van het Nieuwe Testament’ 
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genoemd, met als centrale oproep: Leef je 
geloof! 
 

De brief van Jakobus staat centraal in dit 
gespreksboekje voor Gemeente Groei 
Groepen en is uiterst geschikt om geloofs-
gesprekken op gang te brengen. Jakobus 
prikkelt. Hij deinst er niet voor terug om 
rijken de mantel uit te vegen en  
kwaadsprekers aan te sporen hun tong te 
temmen. Tegelijkertijd roept hij op tot gebed. 
Je kunt alleen je geloof ‘leven’ als je 
verbonden bent met de Bron. Verbonden dus 
met broeder Jezus! 
Als je nog niet meedeed met de/een GGG, 
schroom niet je aan te melden. Je kunt je nog 
aanmelden bij  
Lourens Schippers (06-51031603) of bij  
ds. Johan Prosman (06-12711603). 
 

JONGEREN-GESPREKSGROEP 
 

We zijn bezig met het opzetten van een 
groep voor jongeren/jong volwassenen. Het 
is de bedoeling om regelmatig elkaar te 
ontmoeten. Samen te eten. Samen te bomen 
over geloof en andere belangrijke en minder 
belangrijke dingen. Enkelen hebben al 
aangegeven mee te doen. Maar je kunt er 
nog makkelijk bij. 
Je kunt je aanmelden bij ds. Johan Prosman 
(06-12711603 / jprosman@gmail.com) of bij 
Thomas Kolsters (06-43754371). 
 

SJOPS / CATECHESE 
 

Binnenkort krijgen jullie uitnodigingen voor 
het nieuwe seizoen. Het is nog even geheim, 
maar er is top-overleg gaande ;). Niks 
verklappen dus... We zijn namelijk bezig om 
een heel nieuwe opzet te maken. We willen 
samen kijken hoe we de corona-tijd te boven 
kunnen komen en weer echt bij elkaar 
kunnen komen. Elkaar ontmoeten en samen 
leuke en zinnige dingen te doen. Eens kijken 
wat geloof ons te bieden heeft vandaag. 
Houd je app / brievenbus dus in de gaten! 
 
 

CHRISTELIJK MANNENKOOR MEPPEL 
 

Op zaterdag 8 oktober a.s. geeft het 
Christelijk Mannenkoor Meppel een concert 
met het ensemble Khareba & Gogia uit 
Georgië. Het ensemble maakt elke 2 jaar een 
tournee door Nederland en geeft door het 
hele land concerten.  
Door de Corona-pandemie was het ensemble 
genoodzaakt om de geplande reis 2 keer uit 
te stellen. 
Ze beginnen dit keer de tournee in Meppel 
samen met het Christelijk Mannenkoor 
Meppel in De Samenstroom in Meppel. 
Het optreden in voorgaande jaren zal bij 
velen nog in herinnering zijn en ook deze 
keer zal het tot een onvergetelijke muzikale 
ervaring komen.  
Het concert begint om 20.00 uur en de 
toegang is € 15.00. Kaarten zijn verkrijgbaar 
via de koorleden en bij aanvang van het 
concert.  
 

 
  

mailto:jprosman@gmail.com
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TAIZÉVIERING 
 

Zoals in de vorige Drieluik al werd 
aangekondigd: op 23 oktober is er om 19 uur 
's avonds een Taizéviering in de 
gereformeerde kerk. De dienst zal in de sfeer 
van de gemeenschap van Taizé in Frankrijk 
plaatsvinden, d.w.z. met een meditatief 
karakter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Er zal veel gezongen worden en er is ruimte 
voor stilte en een kaarsje branden. Het 
projectkoor o.l.v. Johan Rodenhuis zal een 
aantal Taizéliederen met ons zingen. 
Eenvoudige liederen zijn het, maar ze raken 
je hart! Van harte welkom! 
Marjan van Hal 
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THE PASSION 
 

𝗦𝗮𝗺𝗲𝗻 𝗺𝗮𝗸𝗲𝗻 𝘄𝗲 𝗧𝗵𝗲 𝗣𝗮혀혀𝗶𝗼𝗻!  
𝗩𝗲𝗿𝗵𝗮𝗮𝗹 | 𝗭𝗮𝗻𝗴 | 𝗣𝗿𝗼𝗰𝗲혀혀𝗶𝗲 
Op Goede Vrijdag 7 april 2023 wordt The 
Passion Nijeveen uitgevoerd. Het eeuwen-
oude lijdensverhaal van Jezus wordt in een 
hedendaags jasje gestoken. Een bijzondere 
belevenis die zich afspeelt op verschillende 
locaties in het dorp. Vanuit de drie kerken is 
een enthousiaste groep mensen dit initiatief 
gestart en inmiddels krijgen de plannen 
steeds meer vorm. Nu zijn we op zoek naar 
heel veel mensen die een bijdrage willen 
leveren om het tot een prachtig geheel te 
maken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ook jij kunt mee doen! Iedereen die een 
bijdrage wil leveren aan dit unieke 
evenement is van harte welkom. De 
organisatie is op zoek naar: 
- spelers - figuranten 
- zangers - doeners 
- denkers - creatievelingen 
- wat je talent ook maar is …. 
Geef je op door voor 15 oktober a.s. een mail 
te sturen naar  
thepassionnijeveen@outlook.com. Laat je in 
deze mail ook even weten wat jij wilt doen of 
waar je belangstelling voor hebt? We nemen 
daarna z.s.m. contact met je op.  
  

 

mailto:thepassionnijeveen@outlook.com
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BLOEMENGROET 
 

De bloemen zijn met een groet van ons allen 
gegaan naar: 
Dhr. G. Pors 
Dhr. S. Faber 
 

BIJ DE KERKDIENSTEN 
 

HERFST 
 

Kijk, de herfst is aangevangen 
met haar kleurenpracht zo mooi, 
‘k zie al fraai aan bomen hangen 
blaad’ren, in hun najaar tooi. 
 

Heden is de herfst gekomen, 
geurig, kruidig om mij heen, 
inhalerend met wat dromen, 
dank ik God, ja Hem alleen! 
 

God van geuren, kleuren, beide, 
is dezelfde die mij riep, 
om Zijn woorden te verspreiden 
van een God, die alles schiep. 
 

Zo is ook de herfst begonnen 
in mijn leven, door de tijd, 
ik mag delen uit de bronnen 
van Gods woord, als geur verspreid. 
 

De vakanties zijn bijna allemaal achter de rug, 
de scholen zijn weer begonnen aan het 
nieuwe schooljaar. Voor de kinderen van de 
lagere school en het voortgezet onderwijs is 
het vaak spannend om in een andere klas of 
op een andere school te beginnen. Ook het 
MBO, HBO, Universitaire opleidingen en 
andere opleidingen gaan allemaal aan de 
slag. Wij wensen jullie allemaal een fijn jaar 
toe. De Startdienst is 18 september geweest 
en de kerken gaan zich nu richten op het 
winterseizoen. 
 

Op zondag 2 oktober a.s. ’s morgens om 
10.00 uur vieren we onze jaarlijkse 
Israëlzondag. Voorganger in deze dienst is 
mevr. Liesbeth Winters-Jonas uit 
Kraggenburg. Muzikale medewerking wordt 
verleend door het kerkkoor Havelte o.l.v. 
Johan Rodenhuis. De koorzang wordt tevens 
afgewisseld met gemeentezang. Organist/ 
pianiste Ruth Pos begeleidt het koor en de 
samenzang. 
Op 9 oktober is er een gezamenlijke  
E-meeting dienst van de drie kerken in de 
geref. kerk. De andere dienst is om 10.00 uur 
in de hervormde kerk te Nijeveen, predikant 
is Ds. Johan Prosman. 
Op 16 oktober preekt mevr. Liesbeth 
Winters-Jonas in onze kerk. Het is een 
gezamenlijke dienst van Geref. Kerk en 
Hervormde Kerk Nijeveen. De scholen 
hebben dan een week herfstvakantie. 
Op 23 oktober is er een gezamenlijke dienst 
van de Hervormde Kerk te Nijeveen en Geref. 
Kerk in de hervormde kerk. 
Op 30 oktober is ds. Johan Prosman onze 
predikant. Er worden 2 kinderen uit onze 
gemeente gedoopt. Een doopdienst is altijd 
een feestelijke dienst, dat de ouders de 
kinderen in de kerk brengen om gedoopt te 
worden. 
Namens de dienstencommissie 
Jenny van Gijssel-Wever (Preekvoorziener) 
 

MEELEVEN 
 

Op dit moment liggen er geen gemeente-
leden in het ziekenhuis. Wel zijn er enkele 
gemeenteleden opgenomen geweest in het 
ziekenhuis maar zij zijn weer thuis. 
We wensen allen die nog ziek zijn of die een 
operatie of een behandeling moeten 
ondergaan, Gods zegenende nabijheid toe en 
kracht om te herstellen. 
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Ook zijn er enkele gemeenteleden die elders 
vertoeven. 
Mevr. J. Kroes-Mondria, Oyershoeve 1,  
afd. Tjalk 3  8331 XR Steenwijk. 
Dhr. G. Pors, de Meentehof 6-8 ,8332 AZ te 
Steenwijk. 
Dhr. W. Smit, Het Irenehuis, kamer 306, 
Prinses Irenelaan 4, 7941 ES te Meppel. 
Mevr. J. Kroes-Mondria, de Linderhorst, 
Reggersweg 27 E , 7943 KC te Meppel. 
Mevr. J. Kroes-Mondria hoopt op 21 oktober 
haar 78e verjaardag te vieren. 
Met vriendelijke groet, 
Sita Zuidema 
 

HERFST 
 

Donkere wolken pakken samen, een regenbui 
klettert tegen de ramen. 
De zomer is weer verdwenen, een seizoen 
verschenen. 
  

De gure herfst is 
aangekomen, men 
ziet het aan de 
bomen. 
Bladeren 
dwarrelen over de 
grond, de wind 
speelt ermee in het 
rond… 

  

De bomen worden kaler en kaler, weer en 
wind steeds schraler. 
Storm en regen vieren nu hoogtij, maar wij 
weten dit gaat voorbij. 
  

De jaargetijden, ze komen en gaan, maar 
Gods liefde en trouw blijven bestaan. 
Hij geeft ons de seizoenen en de tijden, en 
altijd mogen we ons in Hem verblijden. 
  

Ook in de herfst van ons eigen leven, wil Hij 
ons kracht en sterkte geven. 
Laten wij daarom steeds maar weer, ons 
vertrouwen stellen op de Heer! 
           
 
 
 
 

GEMEENTEOCHTEND 6 november 2022 
 

Op zondag 6 november zal aansluitend aan 
de eredienst onze gemeentevergadering 
plaatsvinden. Een ieder wordt van harte 
uitgenodigd na de dienst te blijven zitten en 
deel te nemen aan de vergadering. 
 

In grote lijnen zal de agenda er zo uit zien: 
 

- Begroting 2023 
- Stip op de horizon; waar staan we nu? 

 

De kerkenraad 
 

BEVESTIGINGS EN AFSCHEID AMBTSDRAGERS 
 

Op zondag 25 september jl. is mevr. J. van 
Dijk bevestigd in het ambt van diaken. Onder 
het mom van “we moeten het samen doen!” 
zei ze ja tegen het ambt. Wij wensen haar 
dan ook veel zegen toe bij de taken die ze 
krijgt. 
We hebben afscheid genomen van de heer  
Y. Reitsma als voorzitter van de diaconie en 
van mevr. J. Knol als diaken.  
Ook via deze weg wil ik een ieder hartelijk 
danken voor de getoonde inzet in de 
afgelopen jaren 
 

NOTULEN KERKENRAADSVERGADERING 
 

Donderdag, 23-06-2022 
1. Opening : Klaas heet het kleine groepje 
welkom en leest stukje van Harry Krebes, 
gaat over Lucas 13, het gaat over visioenen 
en gaat ons vervolgens voor in gebed. 
2. Vaststellen agenda : Klaas heeft punt voor 
de rondvraag; openen en afsluiten 
vergadering, graag bij toerbeurt, wie wil dat? 
3. Notulen vorige vergadering : Elly: over de 
inhoud ‘gesprek opening’: Elly heeft 
meerdere (oudere) mensen gesproken die de 
liederen juist wèl mooi vonden. Dus goed om 
ook aan deze mensen te denken. 
4. Ingekomen stukken: - 
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5. Bespreekpunten 
Voortgang zoektocht nieuwe ambtsdragers: 
het gaat om diakenen. Yeb al diverse mensen 
benaderd. Tot nog toe negatief (voornamelijk 
omdat mensen best iets willen doen, maar 
niet te veel verplichtingen, niet in stramien 
van de kerkenraad, niet……..) Yeb wacht nog 
op antwoord van 1 persoon, aantal keren 
niet thuis getroffen. 
Vakantietijd: nogmaals verzoek aan iedereen 
om aan Sita, Anje en Jenny door te geven 
wanneer je op vakantie gaat. 
6. Beleidsplan: - 
7. Pastoraat : Een aantal gemeenteleden nog 
in afwachting van operatie, aantal ook achter 
de rug inmiddels. 
Dopen: gezin heeft aanvraag voor doopdienst 
gedaan, maar graag door Ds. René Kok. Hun 
eerste kindje is ook door René gedoopt, 
vonden ze erg fijn. Dit zou dan pas in 
december kunnen. Kan er eventueel geruild 
worden? Sita gaat dit kortsluiten met Jenny. 
Een begrijpelijk verzoek, zou fijn zal als dit 
lukt. 
8. Mededelingen 
- Voorzitter: A.s. maandag evaluatie 
beroepingswerk met voorzitters, scriba, 
kerkrentmeesters. 
- Kerkrentmeesters:  
* Evaluatie kostersechtpaar gehad: goed 
gesprek gehad, van beide kanten, het loopt 
allemaal erg goed, ze gaan er vol passie voor. 
* Schilderen liturgisch centrum zit in de 
afrondingsfase 

* Dakrenovatie is klaar. Zoals het nu lijkt 
wordt de stormschade volledig vergoed door 
de verzekering. 
* Beeldschermen boven de deuren achterin 
de kerk (voor alle mensen die voor op het 
podium staan) wordt na de bouwvak 
afgerond 
* Onderhoud pastorie: er moet veel 
gebeuren, wordt een plan voor gemaakt. 
* Tarieven zaalhuur: herzien (verhoogd) o.a. 
i.v.m. hoge gasprijzen. 
* Via Klaas extra punt: van de gemeente 
Meppel: uitnodiging om in gesprek te gaan 
over kerkenvisie. 
Staat een gebouw leeg, hoe gebruikt, 
functies, achterstallig onderhoud? Dit soort 
vragen wil de gemeente een antwoord op 
hebben, dit o.a. i.v.m. verstrekken/aanvragen 
van subsidies. 
- Diaconie: · Er wordt volop gewerkt aan 
opvolging 
- PKiN: · Er is een vergadering geweest 
(voorzitters KKR, voorzitters 
Kerkrentmeesters en Jenneke Span) over de 
toekomst van de 3 kerken. Boekhouder Jan 
van Gijssel heeft een zeer uitgebreid, volledig 
verslag gemaakt en uitgelegd. Alle 3 de 
kerken liggen financieel dicht bij elkaar. 
9. Rondvraag 
Klaas: wie wil volgende vergadering openen 
en eventueel sluiten: Yeb zal dit op zich 
nemen. 
10. Afsluiting: we sluiten af met een 
gezamenlijk Onze Vader. 
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BLOEMENGROET 
 

De bloemen gingen met een groet en 
bemoediging naar: 
4 sept. Fam. Brouwer 
11 sept. Mevr. Schipper  
 

BIJ DE DIENSTEN 
 

De laatste gezamenlijke zomerdienst van dit 
seizoen was op 28 augustus in de hervormde 
kerk in Nijeveen. We ontmoetten toen een 
belangrijke persoon: de ‘kerkvader’ Aurelius 
Augustinus (354-430). Het is misschien niet 
zo heel bekend onder ons, maar hij is  
waarschijnlijk de invloedrijkste theoloog ooit 
in de geschiedenis van de kerk in het westen; 
ook voor ons dus. Er zijn heel weinig zaken in 
het geloof die hij niet min of meer definitief 
op de kaart heeft gezet. Het was daarom niet 
alleen een herdenking van een belangrijke 
voorganger in het geloof. Het was ook een 
zeer leerzame leerdienst. 
 

Zondag 4 september was er weer ‘gewoon’ 
dienst in onze Kolderveense kerk. Ds. 
Prosman ging voor. Het thema was: ‘kiezen 
voor Het goede (!) is pittig’. Elke dag, elk 
moment misschien wel, staan we voor 
keuzes. Vaak kleine vanzelfsprekende. 
Bijvoorbeeld wat je zult eten of welke kleren 
je aantrekt. Maar soms ook heel grote 
keuzes. Soms moet je zelfs kiezen tussen 
liefdes, zo hield de Heer Jezus ons voor: je 
vader, moeder, broers, zussen, je eigen 
leven. Of het volgen van Jezus (Lukas 14: 26). 
Belangrijk! Een relatie kan immers soms 
breken omdat je weigert te kiezen, terwijl 
anderen, die je soms ook echt lief hebt, maar 
blijven stoken tussen jou en je partner? 
Gelukkig trouwens dat Jezus niet alleen maar 
zegt dat wij soms moeten kiezen. Maar dat 

Hij vooral Zelf koos, ten koste van Zijn eigen 
leven, voor ons…! 
 

Zondag 11 september ging dhr. S. Bakker uit 
Urk voor. Het thema van de preek was: ‘Ben 
je verzekerd?’ Dat is niet alleen op vakantie 
zo, voor als je met pech komt te staan. Maar 
vooral: ben je verzekerd van de liefde van 
God in Jezus? Immers, als de Zoon je vrijge-
maakt heeft, zal je werkelijk vrij zijn. Wij 
slaan onze ogen op: mijn hulp is van de Heer 
alleen. Hij alleen redt! 
 

Zondag 18 september was de gezamenlijke 
startdienst in de gereformeerde kerk. Het 
thema van de dienst was 'schat zoeken'. We 
lazen uit de Bijbel een verhaal van schat-
zoekende mensen. Zij zochten Jezus, die Zich 
even met de apostelen had teruggetrokken in 
een stille plaats. En ze vonden Hem! Is dat 
altijd zo als je Jezus zoekt? Ze vonden 
bovendien nog een andere schat. Ze hadden 
even niet nagedacht over hun dagelijks 
brood. Maar Jezus dacht er wel aan, en 
zorgde daar ook voor. Een prachtig verhaal 
waarmee de kinderen in en om de kerk op 
zoek gingen naar de schat. Ze hadden goed 
geluisterd om de juiste getallen te vinden 
waarmee je de code ontdekte om de schat-
kist te openen. 
We gingen trouwens allemaal op zoek. We 
zochten de kerkschatten van onze 3 kerken. 
Dat waren er nogal wat: 5 per kerk. En toen 
zochten/vonden we nog een 6e schat, nl. hoe 
die 5 kerkschatten mensen in die kerken bij 
God en bij Jezus brachten. En tenslotte 
vonden we de 7e schat. Dat was natuurlijk DE 
schat van de kerk: Jezus. Misschien moeten 
we nog wat verder zoeken dit winterseizoen. 
Hij wil best graag gevonden worden. 
Komende zondagen 
Voor de volgende zondagen, zie het rooster 
op de achterkant van dit Drieluik. 
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PASTORAAT 
 

Sanne de Jong is de afgelopen tijd opnieuw 
geopereerd. De laatste keer, hopen we. Het 
zou zo fijn zijn als de ziekenhuisbezoeken in 
de toekomst alleen om controles gaan! We 
blijven bidden voor je! 
 

Mevr. C.G.A. Vuursteen, de vrouw van 
Menno Brouwer, krijgt chemo’s. We bidden 
dat de behandeling het gewenste effect zal 
hebben. Dat de levenskwaliteit wat zal 
toenemen. We leven met jullie mee in deze 
zware tijd! 
 

Mevr. A. Tuut-Oort is even naar het 
ziekenhuis geweest vanwege brandwonden, 
maar is gelukkig weer terug in Reestoord, 
waar ze verder herstellen mag. 
 

ENQUETEFORMULIER WINTERWERK 
 

Er komt binnenkort een enquêteformulier 
waarop u kunt aangeven wat u graag zou 
willen doen. Het gaat erom dat we weten 
waar de vraag ligt en waar de hiaten zijn. Dus 
schroom niet om in te pen te klimmen en aan 
te kruisen wat u zou wensen en misschien 
ook nog aanvullende suggesties te doen. 
 

TEN SLOTTE 
 

Mensen zijn zoekers. We hebben vast wel 
eens Augustinus’ meest bekende uitspraak 
gehoord: ‘ons hart is onrustig, totdat het rust 
vindt in U’. We zijn zoekers. Schatzoekers, 
gelukzoekers. Een leven lang zoeken we 
misschien wel. Soms tot we er moedeloos 
van worden. Daarom een bemoediging ter 
afsluiting: God zoekt ook. Heel stil en 
verborgen gaat Hij Zijn weg onder ons. En Hij 
vindt ook! 
Psalm 25: 7 zegt het prachtig: 
Gods verborgen omgang vinden 
zielen waar Zijn vrees in woont; 
't heil'geheim wordt aan Zijn vrinden 
naar Zijn vreeverbond getoond, 
d' Ogen houdt mijn stil gemoed 
opwaarts, om op God te letten 
 

 

In een zorgcentrum wonen: 
- Mevr. H. Pinxterhuis-Rumph, (De Schiphorst) 
- Mevr. P. Buitenhuis-Veneboer, (Nijenstede) 
- Mevr. W. Hoorn-Koppers (De Schiphorst) 
- Mevr. A. Hoorn-Rodermond (De Schiphorst) 
- Mevr. M.C. Huizinga-Ponne (De Schiphorst) 
- Mevr. A. Scholtens-Buitenhuis (De Menning) 
- Mevr. J. de Wolde-Inberg (De Berghorst) 
- Dhr. G. Bouwknegt (’t Vonder) 
- Mevr. A. Tuut-Oort (Reestoord) 
- Mevr. L. Voerman-Bouwknegt (’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 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. 
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Voor spoedeisende kwesties kunt u hem 
natuurlijk rechtstreeks bellen: Ds. Johan 
Prosman, 06-1271 1603. 
 

ANDERE VOORZITTER KERKENRAAD 
 

Toen ik in 2020 na een herseninfarct niet 
meer goed in staat was om als voorzitter te 
blijven fungeren, heeft Henk Huisman het 
stokje weer opgenomen. Hij was eerder ook 
al voorzitter en heeft toen veel nieuwe 
ontwikkelingen mee in gang gezet. In een 
stuk in Drieluik (2021) heeft Henk al 
geschreven dat er weinig veranderd was in 
de tijd dat hij geen voorzitter was. 
 

Eind juli heeft Henk Huisman besloten en 
kenbaar gemaakt de functie om persoonlijke 
redenen tijdelijk toch weer neer te leggen. 
De hele kerkenraad is van mening dat de reis 
naar de “stip op de horizon” moet doorgaan.  
Daarom is Ton Boerkamp gevraagd om tot 
januari 2023, het moderamen en de 
kerkenraadsvergadering voor te zitten. Hij is 
hiertoe bereid, maar vraagt hulp bij de 
andere kerkenraadsleden om de overige 
taken te willen oppakken. 
Dat zijn onder meer de vergaderingen voor 
het SAGE-traject en het voorzittersoverleg 
met de andere kerken. In sommige situaties 
zal Jacob Bakker de HGKD 
vertegenwoordigen, zodat Ton Boerkamp 
niet in korte tijd overbelast wordt. 
De kerkenraadsvergadering betreurt maar 
respecteert het besluit tot terugtreden van 
Henk, maar begrijpt ook wel de teleurstelling 
bij Henk nu hij merkt dat zijn eerdere en 
recente inspanningen niet hebben geleid tot 
dat wat hij jaren geleden voorzag. 
Lourens Schipper 
 

ZONDAGSSCHOOL / OPPAS KOLDERVEEN 

We zijn weer begonnen! De startdienst 
hebben we alweer achter ons liggen en de 
herfst is in volle gang. De oogst is weer 
binnen. Tijd om te danken en vieren dat we 
nog steeds voldoende eten en drinken 
hebben, in dit land. Ook al wordt het voor 
veel mensen een stuk minder 

vanzelfsprekend. Deze viering is zondag 6 
november. 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. 
U kunt dan ook de schoenendoos inleveren, 
maar dat mag ook voor de oogstdienst de 
volgende dag. De folders komen op tijd in het 
klompenhok te liggen. De oogstdienst wordt 
voorbereid met  kinderen van groep 7 en 8. 
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. 
Zondagsschool is zondag 30 oktober ipv 6 
november omdat we dan de oogstdienst 
hebben. Noteer alvast in de agenda:  
Zaterdag 17 december Kerstviering voor de 
basisschoolkinderen! 
 

IN MEMORIAM 
LAURA (ARSYN) CARRIL BROUWER 

 

Op 10 september 2022 hebben we in de 
hervormde kerk van Kolderveen afscheid 
genomen van Laura Carrill Brouwer. Laura 
gebruikte in bepaalde kringen ook de naam 
Arsyn. De naam Laura is afkomstig uit het 
Latijn en betekent gelauwerde en Arsyn komt 
uit het Perzisch en betekent strijder. 
In de week na haar heengaan hebben 
mensen gelegenheid gehad om bij elkaar te 
komen in de gereformeerde kerk van 
Nijeveen. Op donderdagavond was er 
gelegenheid om haar vader en moeder te 
condoleren bij Uitvaartverzorging Wassink te 
Meppel. 
Laura werd op 5 december 2006 geboren 
(een Sint Nicolaas cadeau, zei haar moeder 
tijdens de afscheidsdienst). Haar aardse leven 
eindigde op 1 september 2022 na een 
periode van psychische strijd. Jolanda, haar 
moeder beschreef haar tijdens de 
gedachtenisdienst als een dwarsligger, die 
moeite had met het maken van keuzes, 
terwijl de dingen veelal gingen zoals jij 
uiteindelijk wilde. Ze werd geboren in Spanje 
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en ging reeds op tweejarige leeftijd naar 
school. Ze wilde niet voor Sander, haar één 
jaar oudere broer onderdoen. Daarmee legde 
ze de lat voor zichzelf erg hoog. Het gezin 
verhuisde naar Nederland. Ze ging naar CBS 
“De Wel” in Nijeveen. 
Naar mate ze ouder werd vond ze samen met 
haar moeder ‘shoppen’ erg leuk, o.a.: 
Oberhausen maar later ook Leidschendam. 
Starbucks was één van de favoriete stops 
onderweg. De laatste keer dat ze samen naar 
Leidschendam zijn geweest gingen ze o.a. 
naar het Youseum, waar ze veel foto’s 
maakten. Tijdens een vakantie in Salou had 
ze een mooie portrettekening van zichzelf 
laten maken. Niet wetend dat de foto’s en de 
tekening gebruikt zouden worden voor haar 
afscheid op 10 september. 
Met name het laatste jaar heeft Laura het 
zwaar gehad. Maar desondanks waren er 
vele mooie momenten, verrassingen voor de 
andere huisgenoten: ’s nachts brownies of 
stroopwafelcake bakken terwijl iedereen lag 
te slapen. De laatste vakantie op Ameland, 
samen met vriendinnen van ‘Cement’. 
Laura had altijd bekijks. Niet alleen omdat ze 
een mooie jonge vrouw in de dop was, maar 
ook vanwege haar keuzes van kleding, 
schoenen en laarzen. Ze had een geheel 
eigen stijl van kleden en accessoires. De kleur 
roze was favoriet, al was het nog wel een 
probleempje welke kleur roze. 
Een jaar geleden koos Laura er voor om Arsyn 
genoemd te worden. In het laatste jaar was 
er een keur aan hulpverleners waar Laura 
veel aan heeft gehad. 
Laura ging nooit slapen of naar haar kamer 
zonder ‘ik hou van jou’ te zeggen. 
Ook waren er tijdens het afscheid van Laura 
twee verhalen van twee vriendinnen. Van 
Silke die samen met haar op Stad en Esch in 
Meppel in de 2e klas HAVO zat. Die vertelde 
over de gezellige en leuke dingen die ze 
samen gedaan hebben. Van Fee die vertelde 
over de gesprekken die ze samen hadden en 
de gezellige dingen die ze samen deden. 

Samen logeren, samen in de jacuzzi, samen 
dingen bakken. Gesprekken over de hemel 
maar ook samen de kamer opruimen omdat 
ze anders niet bij elkaar mochten logeren. 
Tijdens het afscheid hebben we geluisterd 
naar een grote variatie van muziek, Laura’s 
muziek maar ook muziek die ze samen met 
haar vader had en met Fee, maar ook muziek 
uit de christelijke traditie waarmee ze is 
opgegroeid (ingezongen door leden van de 
familie Kolsters). De gebeden, de lezing uit de 
Bijbel: Psalm 139: 1-3. De meditatie over hoe 
fijn het is dat er iemand is die naar je luistert, 
die jou kent, die jou uniek vindt. Die geen 
marionetten van mensen maakt maar hen 
hun eigen beslissingen laat maken. Die er 
altijd is maar je ook vrij laat om te zijn wie je 
wilt zijn. Vrij, zelfs tot in de ultieme daad die 
veel mensen heeft geschokt en verdriet heeft 
gedaan. 
Na de afscheidsdienst hebben we Laura op 
de begraafplaats bij de kerk van Kolderveen 
in haar graf gelegd. Aansluitend zijn we met 
een kleinere groep mensen in De Schalle bij 
elkaar gekomen om nog even na te praten. 
 (Voor dit In Memoriam heb ik gebruik 
gemaakt van de verhalen die Jolanda (haar 
moeder), Silke en Fee (vriendinnen) 
gehouden hebben tijdens de afscheidsdienst) 
Ds. Jan Stap 
 

COLLECTEN EN GIFTEN 
 

Periode  05-07-2022 t/m 18-09-2022 
Collecten in de dienst: 
CvK  € 481,54 
Diaconie  € 299,49 
Bijz.collecten  € 158,05 
 

Collectemunten zijn verkrijgbaar bij  
dhr. M. Brouwer 
De Wilgen 7 Nijeveen 
Tel. 492659 / 0651969698 
De kerkrentmeesters 
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BLOEMENGROET 
 

De bloemen gingen met een groet en 
bemoediging naar 

28-08 Fam. Wisselink 
04-09  Mevr. T. de Weerd 
11-09 Fam. A. Tissingh 
 

BIJ DE DIENSTEN 
 

2 oktober: ds. Marianne Gaastra uit Zwolle 
gaat voor. 
9 oktober: ds. Johan Prosman gaat voor. In 
de geref. kerk is er een E-meeting. 
16 oktober: er is een gezamenlijke dienst met 
de Gereformeerde Kerk in de geref. kerk 
vanwege de herfstvakantie. 
23 oktober: een bijzondere dienst want er 
worden deze zondag maar liefst drie 
kinderen gedoopt! Theun en Marlies Ekkels 
en Annelot van Elp. Dat wordt dus een 
feestelijk gebeuren! Deze dienst wordt ook 
met de Geref. Kerk samen gehouden en is in 
onze kerk. 
Om 19 uur is er een viering in de geest van 
Taizé in de geref. kerk. Dat wordt ook heel 
bijzonder. We zijn met het projectkoor de 
liederen aan het oefenen en ze zijn zo 
prachtig! Corry Jaspers zal de kerk mooi 
inrichten en er is ook gelegenheid om een 
kaarsje te branden. Welkom! 
30 oktober: mevr. Bertha Groen gaat voor. 
2 november: vanwege dankdag voor gewas 
en arbeid is er in onze kerk een dienst om 
19.30 uur. Ds. René Kok gaat voor. 
 
 
 
 
 
 
 

WEL EN WEE 
 

Op 17 september is Annie Kruithof-Winters, 
Het Nieveen 35, overleden. Annie is 79 jaar 
geworden. Omdat de afscheidsdienst nog 
moet plaatsvinden, als ik dit schrijf, zal in de 
volgende Drieluik een in memoriam staan. 
We wensen de familie sterkte en troost toe. 
 

Mevr. Gruppen, Dorpsstraat 141, is nog voor 
revalidatie in het ziekenhuis in Meppel. 
(Reestdal Revalidatie).  
Mevr. Timmerman, Rembrandtstraat 9, is ook 
opgenomen geweest in het ziekenhuis.  
In Zwolle is opnieuw opgenomen mevr. 
Wisselink, De Berken 14. 
Daar was ook dhr. Tissingh, Dorpsstraat 6b, 
voor maar liefst vijf weken, maar hij is 
gelukkig weer thuisgekomen. 
We wensen hen kracht en de zegen van de 
Barmhartige toe. 
 

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. 
 

HERFSTRONDJE 
 

We doen mee met het herfstrondje! Dat 
betekent dat op 1 en 2 oktober de kerk open 
is van 12 tot 17 uur. Er is info over de kerk, er 
liggen mooie kaarten om mee te nemen, je 
kunt even rustig gaan zitten en een kaarsje 
branden... 
 

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

Hallo allemaal, Goed nieuws! De clubs 
starten weer en we hopen jullie allemaal 
weer te zien. Was je clublid, ben je clublid, of 
wil je misschien clublid worden (vanaf groep 
6) kom dan op vrijdag 7 oktober tussen 19.30 
uur en 21.15 uur naar de gereformeerde kerk 
op de Dorpsstraat in Nijeveen. De eerste 
avond starten we met de kleine en grote club 
samen! 
Christelijk Jeugdwerk Nijeveen (CJN) bestaat 
uit een kleine club en een grote club. De 
kleine club is voor alle kinderen uit groep  
6 t/m 8. De grote club is voor kinderen vanaf 
12 tot 16, maar ben je wat ouder dan is dat 
prima. Er is om de week club, maar op 
dezelfde avond voor zowel groot als klein.  
De clubtijden verschillen, kleine club: 19.15 
uur tot 20.45 uur, grote club: 19.45 uur-21.30 
uur. Gezamenlijke activiteiten starten om 
19.30 uur. De clubavonden vinden altijd 
plaats in de gereformeerde kerk. 

We beginnen de avond vaak met een 
inleiding, daarna gaan we bijvoorbeeld 
spelletjes doen, knutselen, zwemmen, film 
kijken, bingo doen of…. dus van alles en nog 
wat. Voor het gehele seizoen vragen we een 
bijdrage van €10,- voor de kleine club en 
€15,- voor de grote club. Voor bijzondere 
activiteiten vragen we soms nog een extra 
kleine bijdrage. We sluiten het seizoen af met 
een weekend clubkamp! 
We hopen jullie allemaal te zien op vrijdag  
7 oktober en hebben er weer veel zin in! 
Namens de clubleiding, Fenneke, Gerjanne, 
Inge, Rolf, Bart, Ben, Lars, Lucas, Martijn, 
Rianne, Tom, Ruth, Tom, Jochem en Alida 
Kijk voor meer informatie ook eens 
op: www.facebook.com/ChristelijkJeugdwerk
Nijeveen 
Wil je alvast in de grote club-app, stuur een 
berichtje naar Ruth: 06-21484681 
Mail: cjnijeveen@gmail.com 
 

Foto van het clubkamp 2022
 

 

Jeugdflits 
 

 

http://www.facebook.com/ChristelijkJeugdwerkNijeveen
http://www.facebook.com/ChristelijkJeugdwerkNijeveen
mailto:cjnijeveen@gmail.com


18 DRIELUIK - Jeugdflits 

 

  



19 DRIELUIK - Jeugdflits 

 

  



20 DRIELUIK - Kerkdiensten 

 

KERKDIENSTEN:  
 

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

datum locatie aanvang voorganger organist eerste collecte  tweede collecte 
       

Zondag 2 oktober Geref.Kerk 10:00 
Mevr. L. Winters, Kraggenburg 
Mmv  Kerkkoor Havelte 

Mevr. R. Pos Kerk Diaconie 
 

Herv.Kerk Nijeveen 10:00 Ds. M. Gaastra, Zwolle Dhr. A. Hoekerswever Diaconie Kerkrentm.beheer 

 Herv.Kerk Kolderveen 10:00 Dhr. J. Prosman Dhr. J. Buiter Kerkrentm.beheer PKN Israel zondag 
       

Zondag 9 oktober Geref.Kerk 10:00 
Dhr. W. Voogd  
E-meeting(Mmv Gemeenteband) 

 De arme kant Meppel PKiN 

 Herv.Kerk Nijeveen 10:00 Ds. J. Prosman Dhr. S. Huismans De arme kant Meppel PKiN 

 Herv.Kerk Kolderveen - Geen dienst    
       

Zondag 16 oktober 
Geref.Kerk  en  
Herv.Kerk Nijeveen 
(dienst in geref.kerk) 

10:00 Mevr. L. Winters, Kraggenburg Dhr. J. Lopers Kerk Diaconie 

 Herv.Kerk Kolderveen 10:00 Ds. J. Bakker, Stiens Mevr. A. Westenbrink Kerkrentm.beheer Rwanda 
       

Zondag 23 oktober 
Geref.Kerk / 
Herv.Kerk Nijeveen 
(dienst in herv.kerk) 

10:00 Ds. M. van Hal, doopdienst  Dhr. A. Hoekerswever Diaconie Kerkrentm.beheer 

 Herv.Kerk Kolderveen 10:00 Ds. E. van Veen, Steenwijkerwold Dhr. J. Buiter Kerkrentm.beheer Diaconie 
       

Zondag 30 oktober Geref.Kerk 10:00 Ds. J. Prosman, doopdienst Dhr. A. Kroes Kerk Diaconie 

 Herv.Kerk Nijeveen 10:00 Mevr. B. Groen Mevr. M. Withaar Diaconie Kerkrentm.beheer 

 Herv.Kerk Kolderveen 10:00 Ds. J. Stap, Heilig Avondmaal Dhr. R. Westra Kerkrentm.beheer Kerkblad 

       

Woensdag 2 nov. 
DANKDAG   

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


