Kerkblad van de drie kerken Nijeveen en Kolderveen
JAARGANG 27 - periode 12 juni - 16 juli 2022 - nummer 6

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. Jenny van Gijssel-Wever, tel. 06-15400837, email: ajvg43@ziggo.nl
Contactpersoon pastoraat
mevr. S. Zuidema, Dorpsstraat 137, tel. 491512/ 06-10778946,
pastoraat@gereformeerdekerknijeveen.nl
Scriba
mevr. A. Lalkens, De Ryge 85, tel. 0522-475075 / 06-12529230
email: scribaat@gereformeerdekerknijeveen.nl
Kerkelijk bureau
mevr. E. Oudshoorn-Dekker,Bramenweg 1, tel. 490594
email: ledenadministratie@gereformeerdekerknijeveen.nl
C.v.K.
voorzitter: kerkrentmeesters@gereformeerdekerknijeveen.nl
dhr. J. Knol, Veneweg 7, tel. 281328, penningmeester@gereformeerdekerknijeveen.nl
mevr. J. van der Linde, Roekebosscheweg 5, tel. 491492 (secretariaat)
Bankrekening kerk en V.V.B.
NL02RABO0341837040
Bankrekening diaconie en ZWO
NL94RABO0341813753 Diaconie Geref. Kerk
Bloemenpot/evangelisatiewerk
NL46RABO3418110932 / NL56RABO0341825980
Verjaardagsfonds
NL96RABO0341814202
Auto-ophaaldienst
dhr. Y. Reitsma, tel. 491857
Collectemunten verkrijgbaar bij
dhr. J. Keizer, Raadhuislaan 20, tel. 491538
Koster
mevr. H. Hoekman, NBB 28, tel. 492095/ 06-11956760, koster@gereformeerdekerknijeveen.nl
Bezorging kerkblad
dhr. G. Kroes, Klosseweg 8, Wanneperveen tel. 491425/ 06-20538997
HERVORMDE GEMEENTE KOLDERVEEN/DINXTERVEEN
Kerkgebouw
Kolderveen 47, tel. 491727
Website en e-mailadres
www.hgkd.nl / info@hgkd.nl
Predikant
ds. J. Prosman (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
Kopij voor het volgende kerkblad inleveren vóór 6 juli - 12.00 uur
Inleveradressen: Ritza Kroeze, Scheerweide 39, of mailen naar: kopijkerkendrieluik@hotmail.com (voorkeur)
Eindredactie: Jan van der Woerdt, tel. 06-18085829
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Meditatie over een/de D/dominee en over de hemel
(n.a.v. Matteüs 28: 20. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing
van deze wereld.’)
We hebben een nieuwe dominee in het dorp… Of liever: wel 2 nieuwe. 2 halve dominees
natuurlijk, een dikke halve en een dunne halve; eentje van 40%, eentje van 60%. En 2 halve maken
dan toch weer 1 hele. Een hele en ook nog eens een nieuwe. We zien uit naar een lange en
vruchtbare samenwerking! We hopen dat het gezegend wordt. Dat we samen gezegend worden.
Daar bidden we voor ook.
En dat kan heel goed gaan lukken ook. Als je maar niet al te veel verwachting hebt - en ook niet te
weinig. Als we wel van alles aan elkaar vragen, maar elkaar niet overvragen. Als we enthousiast
zijn over elkaar, maar ook weer niet zo dat we elkaar verstikken met aandacht. Kortom: als we het
gulden midden kunnen vinden.
Maar vooral gaat het heel goed lukken als we merken dat DE ENIGE ECHTE DOMINEE er Zelf ook
bij is! ‘Dominee’ is voor een gewoon mens eigenlijk ook wel een beetje een rare titel. Het is latijn
en het betekent ‘heer’, de heer van het huis. En onze Heer, dat is eigenlijk alleen Jezus toch, als
Gods eniggeboren Zoon? Daarom: zolang de echte Dominee er maar bij is…
(dan gaat er per ongeluk verder ook niemand anders zo gemakkelijk de baas spelen)
Maar hoe is Jezus er dan bij? Hij zei wel: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van
deze wereld. Dat was ter bemoediging van Zijn leerlingen. Want ja, sommigen twijfelden. Zo gaat
dat. Want wat moet je als je het niet altijd merkt dat Hij bij je is. Wat moet je als je je soms alleen
en verlaten voelt. Wat moet je als de kerk niet zo floreert als je wel zou willen.
Ja, wat moet je? Kijken en opletten zou ik zeggen. Wij westerse mensen zijn het soms wel wat
afgeleerd om door de oppervlakte heen te kijken. Naar de diepere gronden van het leven. We zien
niet zo gemakkelijk meer de werkelijkheid achter de werkelijkheid. We voèlen wel de sfeer van het
goede (liefde, vertrouwen, hoop, ontferming, enz.) maar we hebben afgeleerd om dat de sfeer of
de uitstraling van de hemel te noemen. Andersom zijn we overigens soms nog wel wat meer
geneigd om de realiteit van het kwade te benoemen: als we het echt te kwaad krijgen, zeggen we
immers wel eens dat ons leven een hel geworden is?
Waarom zouden we dan niet de hemelsferen die we voelen bij die naam noemen: hemels? En
daarbij bedenken dat waar je de hemel voelt, Jezus niet ver weg kan zijn. Zou dat misschien ook de
betekenis zijn van Pinksteren, van de uitstorting van de Heilige Geest ‘op alle vlees’, op alle
mensen? Dat je leert letten op de sfeer en de uitstraling van de hemel en zo merkt dat Jezus sinds
hemelvaart juist heel dichtbij iedereen is gekomen? Ze zeggen toch wel eens dat Pinksteren vooral
over Pasen gaat? Over dat Hij leeft. Dat Hij er ‘gewoon’ is. Dat Hij leven geeft.
Dat geeft hoop voor ons als gemeenten in en om Nijeveen/Kolderveen! En voor alle mensen die
verder bij ons horen.
DE Dominee is er ook nog!
ds. Johan Prosman
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HET KERSPEL:
Maandsluiting:

de maandsluiting in juni kan NIET doorgaan

AGENDA
24 Juni

19.00

Gezamenlijke Maaltijd - Thema Oekraïne

geref. kerk

DE REDACTIE FELICITEERT GEMEENTELEDEN VAN 80 JAAR EN OUDER
15 juni
15 juni
17 juni
19 juni
21 juni
25 juni
29 juni
30 juni
1 juli
2 juli
5 juli
6 juli
8 juli
8 juli
8 juli
15 juli

Mevr. G. Bakker-Bos, Merelstraat 3
Dhr. E.G. Heidmeijer, Veneweg 37
Dhr. R. van ’t Ende, Gorthoek 7
Mevr. L. Voerman-Bouwknegt, Ds. van Halsemastraat 12-1
Dhr. E.J. Huisman, Weth. Vosstraat 17
Dhr. G.J. Smid, Oevertje 37
Mevr. Scholtens-Buitenhuis, ‘De Menning’ Wilhelminaoord
Mevr. F. Keizer-Timmer, Raadhuislaan 20
Dhr. J. Alberts, Rembrandtstraat 53
Dhr. J. Jonas, Dorpsstraat 57
Mevr. H. van Elp-Heukers, Rembrandtstraat 7
Mevr. H. Hopman-Luten, Kolderveen 13
Mevr. D. Spijkerman-van Steenwijk, Scheerweide 18
Dhr. K. Mol, Rembrandtstraat 11
Mevr. H. Pinxterhuis-Rumph, ‘De Schiphorst’ Meppel
Dhr. W.Strijker, Griftestuk 2

15 juni Dhr. en mevr. Van der Linde- van Benthem
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81 jaar
80 jaar
80 jaar
93 jaar
84 jaar
80 jaar
84 jaar
82 jaar
80 jaar
80 jaar
88 jaar
84 jaar
82 jaar
85 jaar
87 jaar
88 jaar
60 Jaar getrouwd

DANK
Helaas is onderstaande niet geplaatst in de
vorige Drieluik. Met excuus aan de familie,
hierbij alsnog.
Langs deze weg willen we een ieder
bedanken voor het medeleven tijdens de
ziekte en na het overlijden van onze lieve
man, vader opa en overgrootvader:
Jan Vink
Het was teveel om ieder persoonlijk te
bedanken Het heeft ons goed gedaan.
Anny Vink, kinderen en kleinkinderen en
achterkleinkind (Wilhelminastraat).

Ook na de dienst is er tijd voor een kopje
koffie/thee en iets lekkers. Graag tot dan!
De tentdienstcommissie
DORPSFEEST - BRADERIE

-.-.Heel hartelijk dank voor alle kaarten,
bloemen, de muziek en telefoontjes die we
mochten ontvangen bij ons 55-jarig huwelijk.
Tinus & Fenna Keizer.
DORPSFEEST - TENTDIENST
Wi-j doet ’t samen
Het is een mooie traditie van de gezamenlijke
kerken om in de feestweek een dienst te
organiseren in de feesttent. Het thema ‘Wi-j
doet ’t samen’ staat ook deze zondagochtend
centraal. Iedereen is van harte welkom: jong
en oud, kerkgangers en niet kerkgangers!
Vanaf 10.00 uur staat de koffie en thee klaar
in de tent. De kinderen kunnen bij de
gereformeerde kerk worden afgezet. Daar is
ranja met iets lekkers en vanaf 10.30 uur
gaan de kinderen aan de slag met een
creatief programma. Voor de allerjongsten is
daar ook oppas geregeld.
Om 10.30 uur start de dienst onder leiding
van Dominee Vijko Top. Centraal staat de
tekst uit Prediker 4 waarin het er over gaat
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dat het fijn is samen te zijn en samen met
anderen iets te doen. De muziek wordt
verzorgd door het interkerkelijk koor New
Way uit Hoogeveen. Zij zullen mooie liederen
laten horen en begeleiden ook de
samenzang. In de loop van de dienst komen
de kinderen naar de tent en sluiten we
gezamenlijk af.

Gezamenlijke kerken op braderie
Tijdens de feestweek zijn ook de gezamenlijke kerken aanwezig op de braderie op
dinsdag 21 juni.
In de gereformeerde kerk is van alles te
beleven:
-Kunstexpositie; verschillende kunstenaars
die mee hebben gedaan met exposities in
onze drie kerken tijdens Hemelvaart en
Pinksteren (Feest van de Geest), stellen hun
kunstwerken opnieuw ter beschikking voor
een prachtige en gevarieerde expositie.
-Kinderen kunnen onder begeleiding hun
eigen kunst maken met verschillende
materialen en technieken. Dit kan van 15.00
tot 17.00.
-Organisten zorgen voor muziek in de kerk.
-Even uitpuffen onder het genot van een kop
koffie of thee; voor de kinderen is er
limonade.
-Tijd voor een goed gesprek(je).
-De mogelijkheid om een kaarsje aan te
steken voor iemand.
Iedereen is van harte welkom.

DRIELUIK - PKiN berichten

KERK EN SCHOOLVIERING
Kerk en Schoolviering: 12 juni
Eindelijk kunnen we weer een feestelijke Kerk
en Schoolviering houden. Het heeft twee
keer niet door kunnen gaan door corona. Ook
voor januari moesten we het weer afgelasten.
We hebben toen met de kerkenraden afgesproken dat we het later in het jaar zouden
doen, zodra het weer kan. Nu: dat is dan 12
juni! Dat vraagt weer aanpassingen in het
rooster want andere diensten moesten
daardoor vervallen. En dat vraag weer veel
geregel voor alle mensen die daar mee te
maken hebben (organisten, kosters, diaconie,
kerkrentmeesters, bloemendiensten, etc..,)
We hopen op begrip, het is steeds weer met
elkaar zoeken en vinden. Als thema gaan we
door op wat we ervaren: eindelijk mogen we
elkaar weer ontmoeten! We maken er een
feestelijke viering van waarin alle groepen
van De Wel een bijdrage leveren. En we gaan
met elkaar in gesprek: jong en oud! Kortom:
wie weer een feestelijke viering wil
meemaken met veel speelsheid: kom er bij!
GEZAMENLIJKE MAALTIJD
Vrijdagavond 24 juni a.s. is er weer een
gezamenlijke maaltijd in de Gereformeerde
kerk.
U wordt daarvoor, jong en oud, van harte
uitgenodigd!
We hebben geen thema deze keer. Maar wel
een heel bijzondere maaltijd.
Er is ons nl. gevraagd of wij met de mensen
uit Oekraïne, die hier zijn in onze gemeente,
samen een maaltijd willen bereiden.
En daar zeggen we natuurlijk geen nee tegen.
Wij als kookgroep zien dat weer als een
nieuwe uitdaging. Wat het wordt allemaal is
echt een verrassing.
Ben je nieuwsgierig? Geef je snel op. Ook om
zo de mensen uit Oekraïne in onze gemeente
blij te verrassen met een grote opkomst.
Want zij hebben er echt zin in!
Neem ook je vriend/ vriendin of buurvrouw/
buurman mee, waarvan je weet dat die
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eenzaam is. Wat is er niet heerlijker om
samen te eten. Het samen verbonden zijn.
Vanaf 18.30 uur staat er een drankje voor u
klaar, waarna we om 19.00 uur beginnen met
het eten. De maaltijd kost € 6,- per persoon
en voor kinderen € 3,- per kind. Het
daaropvolgend 3e kind, van hetzelfde gezin is
gratis. Opgave kan t/m maandag 20 juni
d.m.v. het formulier dat in de kerken wordt
verspreid te deponeren in de daarvoor
bestemde doos. Of u kunt t/m maandag 20
juni 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
NIJVEEN HELPT OEKRAINE
De oorlog blijft voortduren. Dagelijks vallen
honderden doden. Om nog maar te zwijgen
van die miljoenen mensen die op de vlucht
zijn, van wie de huizen zijn vernietigd, levens
kapot gemaakt. Alles in beweging gezet door
één zieke geest met zijn volgelingen. Zo veel
kan één mens aan schade toebrengen in onze
wereld. Is wat wij doen in Nijeveen daarbij
nietszeggend? Als je cynisch bent wel, maar
als je gelooft dat ieder mensenleven kostbaar
is, dan is wat we doen van wezenlijk belang.
We hebben nu twee gezinnen in opvang in
het jeugdgebouw Kolderveen. En het is goed
om ook te benadrukken dat het hartverwarmend is dat de gemeenschap van Kolderveen
haar gebouw zo ruimhartig beschikbaar heeft
gesteld. Een derde gezin zou al gearriveerd
zijn, maar door ziekte van hun baby was
reizen onmogelijk. Waarschijnlijk als u dit
leest zijn zij er wel. Daarmee is het jeugdgebouw ook aan haar grenzen van wat we aan
onderdak kunnen bieden. Andere gezinnen
hebben onderdak gevonden bij verschillende
adressen in het dorp. Veel is geregeld en dat
valt soms niet mee want die Oekraïense taal
is volstrekt niet te verstaan. Zo maar een
voorval: als er brand uitbreekt of je hebt een
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ambulance nodig dat bellen we 112. Maar
wat gebeurt er dan? Dan krijg je iemand aan
de lijn die vraagt wie je wilt hebben. En
daarna ook nog in welke regio je zit. Als je
dan alleen Oekraïens spreekt….. We hebben
daarom een noodnummer via een mobiel
zodat we 24/7 bereikbaar zijn. Dat nummer
rouleert onder ons. Ik had een mooie sheet
gemaakt met daarop: ‘Noodnummer’ en
daarbij ‘als er brand is… als u een ambulance
nodig heeft… bel dan …’ Via internet de tekst
vertaald in het Oekraïens en het hen met de
tolk er bij uitgelegd. Wat bleek? De vertaal
machine had het woord ‘noodnummer’
vertaald in het Oekraïens als ‘spinazie’.
Kortom: ‘Als er brand is bel spinazie’! We
hebben er hartelijk om gelachen, maar het
geeft aan dat het niet vanzelfsprekend gaat.
Ondertussen is veel geregeld: werk, school,
koelkasten, registraties, vertrouwenspersonen, onderwijsmateriaal, vuilcontainers,
enz. Zo kunnen we toch met elkaar blijven
staan voor een menselijk gezicht. Voor ons is
dat wezenlijk. We helpen mensen die het in
dankbaarheid aanvaarden. En het troost en
bemoedigt ons dat we zo wat kunnen doen
als tegenstem tegen het kwaad. Ook nu is het
weer zo: als u dit leest kan de situatie weer
heel anders zijn dan op het moment dat ik dit
schrijf. Als u op de hoogte wilt blijven kijk dan
op onze website: www.nijeveenhelpt.nl. En
als u wilt kunt u in de app-groep voor losse
klusjes. Er moet nogal eens wat gebeuren, we
sturen dan een app. Het is vrijblijvend: de
app gaat rond en wie kan die meldt zich. (wie
niet kan hoeft niet te reageren) We kunnen
nog wel wat mensen gebruiken, zeker ook
met de komende vakantieperiode! Dus: graag
wat mensen er bij!
Ds. René Kok
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VAKANTIE
Wij hebben van 17 juni t/m 8 juli
zomervakantie. Omdat Johan Prosman tot
eind juni ook weg is, zal er in de tussentijd
een predikant uit de omgeving beschikbaar
zijn, bij noodgevallen. De ouderlingen hebben
een lijstje met namen.
Marjan van Hal en René Kok
SAMENZANG
Engelse koormuziek met orgelspel en
samenzang in Nijeveen.
Ruth Pos en Johan Rodenhuis zijn gevraagd
om een projectkoor in Appelscha te leiden.
Als thema is gekozen voor Engelse
koormuziek en samenzang (Nederlands) op
bekende Engelse melodieën.

De uitvoeringen konden in 2020 en 2021
vanwege corona niet doorgaan, maar
gelukkig heeft het koor dit jaar de draad weer
op kunnen pakken en vindt er een uitvoering
plaats op vrijdagavond 10 juni a.s. om 19.30
uur in de geref. kerk in Nijeveen.
Ruth Pos zal tevens een korte toelichting op
de muziek geven. Ook verzorgt Ruth een
orgelsolo, die eveneens gebaseerd is op
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bekende Engelse melodieën. Tevens is er veel
samenzang. De gekozen liederen zullen in het
Nederlands gezongen worden, maar de
melodieën zijn afkomstig van Engelse musici.
Het belooft een mooi- en gevarieerd
programma te worden en de melodieën
zullen nog lang in gedachten nagalmen. Het
geheel zal ongeveer een uur duren.
De toegang is gratis. Wel zal er een collecte
bij de uitgang zijn.
Wij hopen op een volle kerk, daarom, kom op
tijd.
Van harte aanbevolen.
SCHULDHULPMAATJE
Naastenliefde is:
praten over geld
Over geld praat je
niet. Het is een
diepgewortelde
fatsoensregel waar we ons ook in de kerk aan
houden. Het taboe is zo groot dat zelfs
mensen met ernstige financiële problemen
niet of veel te laat over hun geldzaken
praten. Zou je uit naastenliefde daarom niet
juist in de kerkelijke gemeente over
persoonlijke geldzaken moeten praten?
Iedereen kent mensen met schulden
Landelijk gezien heeft twintig procent van de
huishoudens serieuze financiële problemen.
In Meppel en Nijeveen zijn er dus maar liefst
3000gezinnen (is 25%) in nood. Gezinnen van
wie het dagelijks leven ontwricht wordt door
de schulden en die gebukt gaan onder groot
persoonlijk leed. Het zouden zomaar uw
buren kunnen zijn.
Hulp komt nooit te vroeg
Dat is reden genoeg om te proberen deze
gezinnen zo vroeg mogelijk te bereiken en
actief hulp aan te bieden. Uit schaamte
zoeken veel mensen namelijk pas hulp als de
ellende niet meer te overzien is. Vaak trekken
ze zich terug: de gordijnen blijven dicht, ze
nodigen geen mensen meer thuis uit, zijn
ineens vaak hun portemonnee ‘vergeten’ en
doen niet meer mee aan activiteiten die geld
kosten.
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Mogelijk herkent u zulke signalen van
geldnood bij iemand in uw omgeving. Wacht
in dat geval niet af. Informeer voorzichtig of
er geldzorgen zijn en biedt hulp aan. Leg uit
dat het gezin bij de diaconie hulp kan krijgen
om de geldzaken weer onder controle te
krijgen. U kunt ook doorverwijzen naar
SchuldHulpMaatje voor gratis hulp van een
deskundige en betrouwbare vrijwilliger. En
sla een arm om die ander heen. Gewoon uit
naastenliefde, zoals Jezus ons geleerd heeft.
Elk mens verdient een nieuwe kans.
Een maatje helpt
Een maatje helpt om alle inkomsten, uitgaven en onbetaalde rekeningen op een rij te
zetten. Wie weer overzicht heeft en een plan
om de schulden af te betalen, heeft veel
minder stress. Dan komt er ruimte om te
leren hoe je dat overzicht houdt en om
samen na te denken over het eigen financiële
gedrag. Mensen die niet sparen, impulsief
met geld omgaan en hun administratie niet
goed bijhouden lopen namelijk veel meer
kans op (nieuwe) betalingsproblemen dan
mensen met een laag inkomen.
Een maatje heeft ook tijd voor een luisterend
oor. Wie heeft daar geen behoefte aan als hij
in de problemen zit?
Uit de schulden
Voor de mensen die bij SchuldHulpMaatje
hebben aangeklopt, is de hulp van de maatjes
niet in geld uit te drukken. ‘Ik huilde van
geluk toen ik John als maatje kreeg. Het is
fantastisch dat hij me wil helpen bij mijn
administratie. Hij is mijn steun en toeverlaat.
Echt een kanjer,’ zegt K., die nog geen
schulden had, maar niet wist hoe hij dat zo
moest houden.
‘Toen wij elkaar ontmoeten was mijn bedrijf
net failliet, mijn scheiding in volle gang en
een privé faillissement. Jij hebt me bijgestaan
in deze moeilijke tijd. Je hebt mij geholpen
om weer grip op mijn financiën te krijgen,
maar ook op mijn leven. Ik zie nu na drie jaar
de weg met vol vertrouwen tegemoet. Jij
bent een zegen geweest’ staat in de
bedankbrief van R.
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In Meppel zijn ongeveer 20 SchuldHulpMaatjes actief. Daar zijn ook mensen uit deze
kerk bij. Deze vrijwilligers maken het verschil
in het leven van mensen die het niet meer
zien zitten.
Hulpvragen
Voor een intakegesprek kun je je aanmelden
bij een van onze coördinatoren:
Tea Timmer
(teatimmer.schuldhulpmaatje@gmail.com of
Jan Zondag
(janzondag.schuldhulpmaatje@ziggo.nl).
Voor meer informatie:
www.schuldhulpmaatje.nl/meppel
Andries Katers, voorzitter en maatje
SchuldHulpMaatje Meppel

Wil je meer informatie? Schroom niet en
benader mij. Je mag me bellen (0612529230), mailen naar anje.lalkens@newwine.nl of trek me gewoon eens aan mijn jas.
Ik kijk ernaar uit om je meer te vertellen!
Groet, Anje Lalkens
VOEDSELBANK

NEW WINE ZOMERCONFERENTIE
Gezocht: vrijwilligers
Sinds 2012 doe ik vrijwilligerswerk voor New
Wine Nederland tijdens hun zomerconferentie. Deze zomerconferenties zijn mooie
weken iedere zomer, waarin je meer leert
over de Bijbel, leven als een volgeling van
Jezus in de moderne tijd en alle strubbelingen die je in het leven tegen kunt komen.
Het hoofdprogramma is gericht op
volwassenen, waar onderwerpen zoals gezin,
relaties, werk, kerkzijn en geestelijke
gezondheid aan bod komen. Daarnaast –
maar niet minder belangrijk – bestaan
programma’s die op een leeftijdsgroep
worden gericht: Generation voor 18-25
jarigen, Next voor 12-17jarigen en het
kinderwerk dat per schooljaar wordt
opgebouwd. Er zijn crèches en ook aan
kinderen en jeugd met “special needs” is
gedacht.
Om ieder jaar weer een mooie week neer te
zetten, hebben we mensen nodig. In de
voorbereiding, maar nog meer tijdens de
zomerconferentie. We hebben mensen nodig
op allerlei terreinen (EHBO, beheer, catering,
stewards, etc.). Vooral binnen het kinderwerk
hebben wij nog een grote behoefte aan
medewerkers. Dus: heb jij een hart voor God,
voor kinderen en ben je beschikbaar van 22
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t/m 29 juli, overweeg dan eens om je in te
schrijven als medewerker voor de New Wine
Zomerconferentie! Tegen een kleine bijdrage
wordt er de hele week voor je gekookt, kun
je gebruik maken van de toiletgebouwen en
staat er een kampeerplaatsje tot je
beschikking. Ook mag je – buiten de
momenten dat je wordt ingezet als
medewerker – gratis deelnemen aan de
zomerconferentie.

Inzameling voor de Voedselbank Meppel
Op 2 mei verscheen er op teletekst en op de
website van de NOS het bericht met de titel:
Duizenden extra klanten kloppen aan bij de
voedselbank. In het eerste deel van het
artikel worden de aantallen en oorzaken
verduidelijkt: “Sinds januari van dit jaar is het
aantal klanten met 15 procent gestegen, dat
komt neer op zo'n 6000 huishoudens, zegt
voorzitter Leo Wijnbelt van koepel Voedselbanken Nederland tegen het Nederlands
Dagblad. Wijnbelt noemt die stijging aanzienlijk. Hij benadrukt dat de aantallen per voedselbank verschillen. "Sommige zullen geen
stijging zien, andere juist een grotere stijging." Volgens de voorzitter zijn de nieuwe
klanten niet alleen mensen met een minimum-inkomen. "Het breidt zich razendsnel
uit naar mensen met een modaal inkomen.
Veel gezinnen hebben geen of weinig spaargeld. Als hun energierekening over de kop
gaat, hebben zij direct een probleem." De
stijging komt ook deels door vluchtelingen uit
Oekraïne, die soms door de voedselbanken
tijdelijk worden geholpen, zegt Tom
Hillemans, vice-voorzitter van Voedselbanken
Nederland in het NOS Radio 1 Journaal.
Woordvoerders van de regionale voedsel-
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banken noemen ook de hoge energieprijzen
als oorzaak van het stijgende aantal klanten.”
Ook in de drie kerken van Kolderveen en
Nijeveen gaat het inzamelen voor de
Voedselbank Meppel noodzakelijkerwijs
vanzelfsprekend door.
Waar is behoefte aan: thee, broodbeleg,
pakjes Knorr: bv roomsaus, kaassaus etc.,
droge soep, afwasmiddel, pannenkoekenmix,
worst in blik (smak ed). Ze hebben op dit
moment veel rijst, pasta en koffie. Vandaar
dat deze niet op het lijstje staan. 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.
TVG
De voorbereidingen TVG zijn in volle
gang
Al jarenlang wordt in Assen de driejarige
cursus Theologische Vorming Gemeenteleden en Geïnteresseerden (kortom TVG)
gegeven op dinsdagmorgen van 09.00-12.15
uur. Vrijwel alle cursisten die deze cursus
volgen en hebben gevolgd, zijn daar erg
enthousiast over. De groepsgesprekken, het
samen op zoek zijn, de enthousiaste docenten, het brede aanbod van allerlei
aspecten van geloof en theologie maken dat
mensen deze cursus als zeer verdiepend voor
hun kijk op het leven ervaren.
Een cursus van 3 jaar waarin alle theologische
vakken aan bod komen die een voltijdsopleiding ook biedt. Dat varieert van Bijbelse
vakken tot vakken als ethiek en filosofie en
praktische vakken als pastoraat en gemeenteopbouw. Ook is er aandacht voor het
beleven van het geloof en voor andere
godsdiensten.
De cursus is bestemd voor iedereen die meer
wil weten van geloof, kerk en theologie.
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Iedereen van elke leeftijd en elke achtergrond is welkom. Er zijn geen toelatingsvoorwaarden op het gebied van kerklidmaatschap of vooropleiding. Elk cursusjaar
loopt van september t/m mei uitgezonderd
de schoolvakanties. De wekelijkse bijeenkomst omvat twee lessen; elke les duurt
90 minuten met een pauze van 15 minuten.
Gezamenlijke start: Dinsdagmorgen 20
september 2022. Onderwerp lezing:
Onopgeefbaar verbonden met het volk Israël.
Tijdstip: 10.00-12.15 u. (zaal open vanaf
09.30 u.)
Informatieavond: Donderdagavond 6 oktober
2022. Cursusinformatie met een voorbeeldles
TVG uit het Johannes evangelie. Tijdstip:
19.30-21.30 u.
Start cursus nieuwe cursisten is op
dinsdagmorgen 25 oktober 2022 om 09.00
uur. Het eerste uur is kennismaking en
introductie van de cursus. Het tweede uur
van 10.45-12.15 uur is les volgens het
rooster.
Cursuslocatie: Wijkcentrum het Markehuus,
Scharmbarg 35, 9407 EA Assen.
Secretariaat voor meer informatie en
aanmelden: Bert van Maanen, telefoon
0599 – 65 32 02. Mailadres:
vanmaanen.albert@gmail.com.
Zie ook onze vernieuwde website onder:
www.tvgassen.nl
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Vrijwilligerswerk
voor de kerk
Joke Meinen: „We moeten het samen doen”

dominee Prosman, één dominee voor twee
kerken. Dat is toch prachtig.”
Bij de herberggroep, de groep die actief is om
nieuwe initiatieven te realiseren binnen de
kerk, heeft Joke meerdere keren de
notulerende taak op zich genomen. Toeval? Ze
denkt van wel. „Wellicht ga ik eerder voor de
functies waarbij je wat meer op de achtergrond
werkt. Bovendien is het een duidelijke taak
waarbij ik precies weet wat er van me wordt
verwacht: ik maak
aantekeningen van de
vergaderingen.”

Het vrijwilligerswerk voor de kerk gaat ver
terug voor Joke Meinen-Hoekman, van uit de
tijd dat haar kinderen nog klein waren. „Ik heb
kindernevendienst en
later huiscatechese
gegeven, toen mijn
kinderen in die leeftijd
zaten.” En dat is al weer
Afwachtend
even geleden, lacht ze.
Laat het duidelijk zijn; Joke is
„De oudste is inmiddels
niet iemand van de
39, de jongste 29. Nu gaan
voorgrond. „Misschien ben ik
mijn kleinkinderen naar
wel een beetje afwachtend.”
de kindernevendienst en
Maar dat weerhoudt haar er
is mijn dochter Laura één
niet van om actief te zijn voor
van de leiders.”
de kerk. Want dat vindt ze
Na even graven komt ook
belangrijk én het geeft haar
de werkgroep voor de
voldoening en energie. „Het is
verbouwing van het
leuk om voor de kerk bezig te
liturgisch centrum
zijn. De kerk is iets wat we
bovendrijven. „Dat moet
samen moeten doen. Je bent
al een kleine twintig jaar
tenslotte een gemeenschap.
geleden zijn geweest. Daar is uiteindelijk de
En binnen die gemeenschap is de één
schildering op de achterwand uit
misschien goed in organiseren, een ander is
voortgekomen en ook de nieuwe preekstoel,
juist ergens anders weer goed in. Samen vorm
tafel en doopvont.”
je die gemeenschap.”
Recentere taken zijn het ophalen van de vaste
Het lid zijn van de kerkenraad gaf haar nog
vrijwillige bijdrage één keer per jaar, de
meer betrokkenheid bij de kerk. „Omdat je
herberggroep en ze was een periode scriba van
vanuit die positie mee mag praten over
de kerkenraad. „Ik ben één jaar ouderling
actualiteit en toekomst van de kerk.”
geweest. Maar huisbezoeken afleggen, lag me
Het geloof is belangrijk voor Joke. „Ik voel dat
niet. Dus toen Irna Oosterhuis stopte als scriba
God aanwezig is in de dingen die ik doe en in
omdat haar termijn er op zat, heb ik gezegd:
wat er om mij heen gebeurt. Het geeft me het
doe mij die taak maar.”
gevoel dat ik er niet alleen voor sta. En dat
De 62-jarige Joke
geeft me rust.”
was ook nog
„De zegen is een soort schouderklopje, een bemoediging.
Ook in tijden
Het geeft me het gevoel dat ik word gezien.”
korte tijd lid van
waarin er veel
de
onzekerheden zijn.
beroepingscommissie. „Toen Klaas Neutel
„Het besef dat er meer is dan wat ik kan zien,
voorzitter werd van de kerkenraad van de
dat geeft rust.” Die steun ondervindt ze ook in
gereformeerde kerk ben ik gevraagd om zijn
de zegen. „Het is een soort schouderklopje, een
plek over te nemen. Zo heb ik het laatste stukje
bemoediging. Het geeft me het gevoel dat ik
van het beroepingswerk meegemaakt.” Ze is
word gezien.” Dat geldt ook voor de
erg blij met het resultaat: „We hebben nu
11
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ontmoeting tijdens het koffie drinken na afloop
van de dienst.
In de coronaperiode heeft ze dat contact wel
gemist. „We moesten allemaal twee bij twee
zitten, er was geen koffie drinken. Dat vond ik
wel heel onpersoonlijk allemaal. Nu praten we
na de dienst weer met elkaar als
gemeenteleden onder het genot van een kopje
koffie. Ook dat geeft me het gevoel dat het
goed komt.”
Het Feest van de Geest vindt Joke fantastisch.
„De combinatie van kunst en kerk vind ik mooi.
Het is verrassend om te zien hoe verschillend
kunstenaars omgaan met het zelfde thema,
namelijk vuur en vlam’.
Praktisch mee omgaan
Hoe het in de toekomst verder gaat met de
Nijeveense en Kolderveense kerken? Joke vindt
het lastig om daar iets over te zeggen. „Ik hoop
dat we straks één kerk zijn met meerdere
kerkgebouwen. Bijvoorbeeld de e-meetings in
de
gereformeerde
kerk en de
kleinschaligere
diensten in één
van de
hervormde
kerken.” We
moeten daar
vooral praktisch
mee omgaan,
vindt ze. „Bekijk
wat voor dienst
het is en in welk
gebouw dat het beste past.”
Zo gaat ze zelf ook om met de zondagse
vieringen. „Otto en ik gaan niet standaard naar
de gereformeerde kerk. We kijken wie er voor
gaat of wat voor soort dienst het wordt en dan
bepalen we waar we heen gaan.” Joke houdt
wel van afwisseling in de diensten. „Ik heb geen
echte voorkeur voor een soort dienst. Maar
alleen maar e-meetings of alleen traditionele
diensten spreekt me niet aan.”
Ze is hoopvol over de toekomst. „Het aantal
kinderen dat naar de kindernevendienst of
zondagsschool gaat, is de laatste jaren heel
sterk afgenomen. Maar de laatste tijd is er een
groepje ouders dat er weer voor wil gaan. Onze
12

dochter Laura zit daar ook bij, zij vindt het
belangrijk dat haar kinderen daar naar toe
kunnen gaan. Nou, het kan maar zo zijn dat de
kindernevendienst door dit enthousiasme weer
een opleving krijgt.”
Bibliothecaris
Joke is een geboren Nijeveense. Na de
basisschool volgde ze de christelijke VWO in
Hoogeveen en de PABO in Zwolle. Veel
praktijkervaring als juf heeft ze niet kunnen
opdoen. „Toen ik van de PABO kwam was er
een overschot aan onderwijzers.” En eigenlijk
was deze studie haar derde keus, bekent ze.
Het liefste had ze de opleiding tot
bibliothecaris gedaan, maar die zat vol. „Ik
werd uitgeloot.”
Na de geboorte van de kinderen bleef ze thuis
om voor hen te zorgen. „Dat was toen eenmaal
zo.”
En nadat haar schoonvader was overleden, is
Joke meer en
meer in de
stomerij van
haar man Otto
gaan werken.
„Dat kwam
toen heel goed
uit, de jongste
ging net naar
de
kleuterschool.”
Otto stond al
vanaf zijn
achttiende jaar
in de stomerij. Dit voorjaar, 1 april, trokken
Otto en Joke voor de laatste keer de deur van
de Meppelse zaak achter zich dicht. „Dat was
wel even wennen”, zegt ze lachend. „We waren
nu ineens alle dagen samen thuis.”
Maar ook daar zit een zonnige kant aan: het
geeft haar meer tijd om dingen te ondernemen
met haar kleinkinderen. „Ik vind het heel
plezierig om oma te zijn. Ik vind die
spontaniteit van kinderen geweldig.” Mede
daarom is ze ook vrijwilliger geworden bij
kindcentrum De Wel: één morgen in de maand
werkt ze in de schoolbibliotheek. En daarmee is
de cirkel weer rond.
FW
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BLOEMENGROET
De bloemen zijn met een groet van ons allen
gegaan naar:
Fam. Oedzes
Dhr. R van ’t Ende
Fam. Duker
Geloven is geluk
Geloven is geluk; is gave van de Heer,
om, niet begrijpend, toch te blijven hopen;
in vast vertrouwen achter Hem te lopen
al zie je zelf geen spoor, geen voetpad meer.
Geloven is geluk. ’t Bestaat soms in één
woord:
Rabbouni ! Meester ! Niets meer te
verlangen
dan uit Zijn mond de zegen te ontvangen
die je beschermt tot dóór de nauwe poort.
Geloven is geluk. Maar elk geluk is teer;
Je kunt het door gebrek aan zorg verspelen.
Alleen als je ’t met anderen wilt delen
bemerk je vol verwondering: het wordt méér!
MEELEVEN
Op dit moment liggen er geen
gemeenteleden in het ziekenhuis.
Wel zijn er gemeenteleden opgenomen
geweest maar deze zijn weer thuis om te
herstellen.
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We wensen degenen die nog ziek zijn of die
een behandeling of een operatie moeten
ondergaan, Gods zegenende nabijheid toe en
kracht om te herstellen.
Ook zijn er enkele gemeenteleden die elders
vertoeven.
Dhr. G. Pors, de Meentehof 6-8, 8332 AZ te
Steenwijk.
Mevr. J. Kroes-Mondria, de Lindenhorst,
reggersweg 27 E , 7943 KC te Meppel.
Dhr. W. Smit, het Irenehuis, kamer 306,
Prinses Irenelaan 4 , 7941 ES te Meppel.
Mevr. J. Kroes-Mondria, revalidatiecentrum
Reestdal afd. 2 kamer 2.02, Reggersweg 2A
7943 KC te Meppel.
Met vriendelijke groet,
Sita Zuidema.
KERKELIJKE STAND
Kerkelijke stand mei 2022
Verhuisd:
J.H.R. Hoekman van Omslag 7 naar Omslag
20b
Verhuisd en overgeschreven naar Steggerda:
M. Sturm, Dorpsstraat 32
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BLOEMENGROET
De bloemen gingen met een groet en
bemoediging naar:
8 mei Mevr. J. Lok-v.d. Linde
22 mei Mevr. L. Voerman-Bouwknegt
29 mei Mevr. H. Poppema-Tissingh
BIJ DE DIENSTEN
Bij de diensten van de afgelopen periode
Op zondag 15 mei was er in de gereformeerde kerk een E-meeting. Het was een bijzonder fijne dienst! De vraag waarover we
met elkaar nadachten was hoe het zit met
onze antennes. Hoe vangen we de signalen
uit de hemel op en signalen van elkaar?
Op zondag 22 mei was de eerste 'gewone'
dienst waarin ds. Johan Prosman voorging.
Het was fijn om als 'nieuwe' predikant en
gemeente elkaar te ontmoeten tijdens en na
de dienst. Nog mooier was dat we bedachten
dat Jezus sinds Zijn opstanding altijd bij ons
is. Hij zit zomaar naast je in de kerkbank. En
als je een beetje oplet, merk je dat soms ook.
Op Hemelvaartsdag 26 mei was er een
gezamenlijke PKiN-dienst in de kerk van
Hervormd Nijeveen. Hemelvaart en de kunst
in de kerk brachten ons ertoe om met
bewondering te kijken naar Jezus als Werker
van het Licht. Licht dat ook wij als Jezus’
volgelingen in de wereld mogen laten
schijnen.
Op zondag 29 mei ging de heer K. Fredriks uit
Zwolle voor in de dienst. Niet als wezen
werden we achtergelaten door Jezus, zo
werd in de preek benadrukt. Angst of
eenzaamheid hoeven niet meer sinds Pasen.
De blik mag open naar de toekomst! De
onverwoestbare hoop op Gods goede
toekomst inspireert ons.
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Komende zondagen
Op zondag 5 juni gaat ds. Prosman voor. Het
is weer Pinksterfeest! Wat zullen wij ervan
meemaken dat Gods Geest is ‘uitgestort op
alle vlees’? Dat is immers wat er lang geleden
gebeurde, zo lezen we in Handelingen 2. We
gaan samen zoeken hoe dat er in ons leven
uitziet.
Op zondag 12 juni gaat ds. J. Hoogstede uit
Vlagtwedde voor.
Op zondag 19 juni is er weer de gezamenlijke
PKiN tentdienst, die wordt geleid door ds. V.
Top uit Sneek. Over deze dienst zal elders in
dit kerkblad meer verteld worden.
Op zondag 26 juni zal ds. D. Wams uit Ter
Apelkanaal voorgaan. Een oude bekende!
Op zondag 3 juli beginnen de ‘zomerdiensten’. Dat betekent dat er 9 weken lang
steeds afwisselend in 1 van onze drie kerken
een dienst wordt gehouden. De andere
kerken zijn dan gesloten. Dus let goed op
waar er een dienst zal zijn.
Op 3 juli is dat in de gereformeerde kerk.
Op 10 juli is dat in de kerk op Kolderveen.
En op 17 juli in de hervormde kerk van
Nijeveen. Daarna begint het weer van voren
af aan in dezelfde volgorde.
We zien uit naar mooie en gezegende
diensten met veel ontmoeting - van elkaar en
met God.
OMZIEN NAAR ELKAAR
Mevr. L. Voerman Bouwknegt verblijft nog
steeds in Reestdal Revalidatie kamer 2.15.
Het is moeilijk in te schatten hoe lang ze
moet blijven revalideren. Hoewel ze kan
genieten van een mooi uitzicht over het
Reestdal, zal ze ongetwijfeld ook blij zijn als
ze eens een kaartje van ons mag zien.
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Mevr. G. Kwint is na opname in het
ziekenhuis in Meppel inmiddels voor
revalidatie naar Reestdal Revalidatie
verhuisd, kamer 2.16. Het gaat inmiddels
weer wat beter met haar. Ook de spraak
keert langzaam weer terug. De ontvangst van
een kaartje zal haar goed doen!
Hoe belangrijk is het om met elkaar mee te
leven. Iedereen die het wel eens moeilijk
heeft gehad met eenzaamheid, ziekte of
rouw, schuldgevoel of wat ook, weet dat uit
ervaring.
Gemeenschap is alles! Dat is trouwens het
eerste woord wat over de kerk klinkt in de
apostolische geloofsbelijdenis: ik geloof… de
gemeenschap der heiligen (die overigens niet
uitblinken in perfectie, maar zich vooral
gedragen weten door God, Vader, Zoon en
Heilige Geest). Gedragen worden, daar gaat
het om. Dat we merken zullen dat God ons
draagt. Heel ons leven, in fijne en moeilijke
tijden! En dat we elkaar ook dragen.
In een zorgcentrum wonen:
-Mevr. H. Pinxterhuis-Rumph, (De Schiphorst)
-Mevr. P. Buitenhuis-Veneboer, (Nijenstede)
-Mevr. W. Hoorn-Koppers (De Schiphorst)
-Mevr. A. Hoorn-Rodermond (De Schiphorst)
-Mevr. M.C. Huizinga-Ponne (De Schiphorst)
-Mevr. A. Scholtens-Buitenhuis (De Menning)
-Mevr. J. de Wolde-Inberg (De Berghorst)
-Dhr. G. Bouwknegt (’t Vonder)
-Mevr. A. Tuut-Oort (Reestoord)
-Mevr. L. Voerman-Bouwknegt (Reestdal
Revalidatie)
-Dhr. A. Pruntel (De Schiphorst)
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.
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Zorgcentrum ’t Vonder, Molenbergh 1,7961
AV Ruinerwold.
Reestdal Revalidatie, Reggersweg 2a, 7943 KC
Meppel.
Isala Meppel, Reggersweg 2, 7943KC 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: 063856 6333; Wijkouderling Lourens Schipper:
06-5103 1603; Wijkouderling Ploni Beker:
06-4854 9872;
Ouderling Henk Huisman: 06-5174 3607.
Wij zullen op de hoogte zijn van de
beschikbaarheid van onze (deeltijd-)
predikant. Voor spoedeisende kwesties kunt
u hem natuurlijk rechtstreeks bellen:
Ds. Johan Prosman, 06-1271 1603
De ouderlingen, Lourens Schipper
KERKRENTMEESTERS
Collecten en giften 11-04 t/m 29-05-2022
Collecten in de dienst:
CvK
€ 456,97
Diaconie
€ 215,75
Bijz.collecten
€ 326,65
Via de contactpersonen zijn er verschillende
giften binnengekomen:
Voor de diaconie
Dhr. J. Bakker
€ 20,00
Mevr. P. Beker
€ 10,00
Voor de bloemenpot:
Dhr. G. Westenbrink
€ 10,00
Dhr. L. Schipper
€ 10,00
Voor het orgelfonds:
Mevr. P. Beker
€ 10,00 + € 20,00
Dhr. G. Westenbrink €20,00 + € 10,00
Allen die gaven in geld, goed of arbeid,
hartelijk dank.
Collectemunten verkrijgbaar bij de heer M.
Brouwer - De Wilgen 7 Nijeveen Tel. 492659 /
0651969698
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KOFFIEZETTERS
Koffiezetters gezocht!!
Even gezellig na de kerkdienst een kopje
koffie drinken en een praatje maken, we
hebben het weer opgepakt. Graag zouden we
wat aanvulling willen hebben op het groepje
dat nu wekelijks de koffie verzorgt na de
dienst. Voelt u/jij/jullie daar iets voor, laat
het maar even weten. Voor info:
06 42242029 – Jannie Hoorn.
ZENDINGSCOMMISSIE
Het overgemaakte bedrag van de zending na
opheffen rekening bedraagt € 496,41.
Hierbij nogmaals het “nieuwe” nummer :
NL91RABO0367101416 o.v.v. zending.

BLOEMENGROET
De bloemen gingen met een groet en
bemoediging naar:
8 mei Mevr. B. Bouwman-Fransen
15 mei Mevr. N. van 't Hoog-van Schie
22 mei Oekraïense families in het
jeugdgebouw Kolderveen
29 mei Fam. Kruithof-Winters
BIJ DE DIENSTEN
12 juni: omdat de kerk- en schooldienst in
januari niet door kon gaan vanwege corona,
zal die op deze zondag plaatsvinden in de
gereformeerde kerk. In onze kerk is er dan
geen dienst. Ds. René Kok gaat voor. Elders
vindt u meer informatie.
19 juni: vanwege de feestweek is er een
dienst van de gezamenlijke kerken in de
feesttent.
26 juni: mevr. Tineke Koster uit Barneveld
gaat voor.
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De zendingsbussen bij de uitgang hebben van
6 maart tot en met 24 april € 123,90
opgebracht.
Met vriendelijke groet, Wolly, Alie en
Femmie
HUWELIJKSJUBILEA
Op 28 juni mogen Wout en Sina PieffersHoorn, Veneweg 244, vieren dat ze 55 jaar
zijn getrouwd. En op 14 juli mogen Gerrit en
Pietje Hoorn-Mulder, Veneweg 29, ook
vieren dat ze 55 jaar zijn getrouwd. Wij
wensen beide bruidsparen een fijne dag en
nog veel goede jaren samen met hun
kinderen en kleinkinderen.

3 juli: de zomerdiensten beginnen weer. Op
deze zondag is er een dienst in de
gereformeerde kerk.
10 juli: omdat Kolderveen dit jaar ook
meedoet met de zomerdiensten, is er op
deze zondag een dienst in Kolderveen.
WEL EN WEE
Als ik dit schrijf, ligt dhr. Harry Kaptein in het
ziekenhuis. Wij hopen dat hij spoedig mag
herstellen en wensen hem kracht en
vertrouwen toe.
De mensen die in de tehuizen verblijven:
Dhr. Brug verblijft in de Kaailanden in
Meppel.
In de Schiphorst in Meppel verblijft dhr. van
der Vegt. Mevr. Wiltinge woont in het
Voetelinkhuis in Steenwijk. Mevr. Piest
woont in Reestoord in Meppel.
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FEEST VAN DE GEEST
Het Feest van de Geest is, als ik dit schrijf,
begonnen. We zijn op de helft. Er klinken
positieve verhalen van vrijwilligers en
bezoekers. Ook Marjan Hetterschij, die er
elke dag is, is enthousiast. Het is fijn om met
de bezoekers te praten en de kunst springt er
bij ons best wel uit, zo horen we. Heel fijn!
Het is weer echt een feestje! Het
Pinksterweekend gaat vast ook weer mooi
worden. Dank aan alle vrijwilligers, de
gastvrouwen en gastheren, de kosters, aan
Gea en Jannie voor de voortreffelijke
organisatie!
Met een hartelijke groet,
Ds. Marjan van Hal en ds. René Kok
VERSLAG KERKENRAADSVERGADERING
De voorzitter Jan van der Woerdt opent op 3
mei voor de eerste keer de vergadering van
onze kerkenraad.
Ds. René Kok opent met een terugblik op de
preek van afgelopen zondag 1 mei. De eerste
preek van dominee Prosman in ons dorp. We
praten over wat het voor ons betekent als
van de kansel wordt gezegd: Jezus houdt van
je.
Daarna nemen we afscheid van Jan van der
Vegt. Helen Bijker, die ook is afgetreden is
met vakantie. Helen blijft wel bezoekwerk
doen. René houdt een mooie toespraak voor
Jan en Jan kijkt terug op de negen jaar die hij
voorzitter is geweest.
Jan zal namens onze kerk nog meedoen in
het project The Passion.
Onze nieuwe voorzitter heeft ook een hartelijk welkom voor Mark Logchies. Het is zijn
eerste keer in de vergadering. Mark heeft al
eerder in de kerkenraad gezeten.
We spreken over de vraag: willen we zoveel
mogelijk drie kerkenraadsleden (ouderling
van dienst, diaken en kerkrentmeester)
inroosteren per dienst of zo vaak mogelijk
twee keer? We besluiten dat er zo vaak
mogelijk twee kerkenraadsleden worden
ingeroosterd voor elke kerkdienst. De taken
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zullen daarmee dus ook worden uitgewisseld,
zodat de druk op de ouderlingen en diakenen
kan worden verspreid over alle kerkenraadsleden.
We spreken af dat we uit ons midden een
vaste vervanger zullen kiezen van de voorzitter en de scriba. Monica Wink neemt dan
de scribataken over.
René geeft een toelichting op het bezoek van
de kunstenaars Marjan Hetterschij (keramiste) en René Maagdenberg (schilderingen),
die in onze kerk exposeren tijdens het Feest
van de Geest en vertelt dat Marjan met
Hemelvaartsdag en René met Pinksteren in
hun preek op de kunstwerken in zullen gaan.
Het rooster voor de vrijwilligers, die tijdens
de opening van de kerk de bezoekers
ontvangen is rond. Dinsdag 24 mei zal een
informatieavond voor de vrijwilligers worden
gehouden.
Tijdens het opruimen van de zolder is door
een oud-kerkenraadslid een doos gevonden
met oude doopboeken, trouwboek, notulenboeken, ledenboeken, boek met notulen van
de Jeugdvereniging etc. De oudste datum die
tijdens het doorbladeren is gezien: 1821. In
1976 zijn dergelijke boeken overgedragen
aan het Drents museum.
We blikken terug en kijken vooruit naar
gehouden en komende diensten en
activiteiten.
De voorzitter doet verslag van de laatste
bijeenkomsten van het PKiN overleg (21 april)
en het SAGE (SAmenwerkendeGEmeenten)
overleg (28 april). Tijdens dit laatste overleg
is vooral gesproken over het op een rijtje
zetten van de financiële gegevens van de drie
kerken. Door de kerkrentmeesters zijn de
verschillende begrotingen naast elkaar gezet
en is er geëxtrapoleerd naar de komende 10
jaar. Door het overzicht is er een goed inzicht
ontstaan in waar de drie kerken nu staan. De
openheid waarmee hierover is gesproken
komt het vertrouwen ten goede.
De ouderlingen hebben met Marjan een
lijstje opgesteld om bezoekmedewerkers te
vragen. We willen onderzoeken of we een
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ouderling kunnen aanstellen die als taak
krijgt het coördineren van groeps-/kringwerk
De Sjops draaien. Het jeugdwerk is allemaal
tezamen met de andere twee kerken.
Er zijn nu drie groepen. 12 -13 jaar, 14 Jaar en
15 jaar.
De diakenen vragen zich af in hoeverre ze
zullen samenwerken met de andere twee
diaconieën. We besluiten dat het goed is om
de samenwerking met de andere twee
diaconieën te intensiveren.
Voor de volgende vergadering, 7 juni, zullen
de kerkrentmeesters een meerjarenplan voor
het groot onderhoud van de kerk, jeugdgebouw en kosterswoning opstellen en zal deze
worden besproken.
De kerkrentmeesters gaan de verlenging van
de grafrechten bespreken.
Het jeugdgebouw van Kolderveen is ingericht
als woonruimte voor Oekraïense vluchtelingen. Er zijn al mensen en er komen meer
bij. De stuurgroep is een zelfstandige stich-
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ting geworden. Er worden inzamelingsacties
in het dorp gehouden.
De datum voor herbevestiging en bevestiging
nieuwe ambtsdragers wordt zondag 6
november. René gaat dan voor.
Er is een vraag gekomen of onze kerk ook
mee wil doen op de braderie van het verenigingsplein tijdens de jaarmarkt van de feestweek in Nijeveen. De kerkenraad vindt het
een goed idee en zal zijn bijdrage hieraan
leveren.
Onze nieuwe voorzitter wil graag overleggen
bijwonen van ouderlingen, diakenen en
kerkrentmeesters. De verschillende groepen
zullen Jan uitnodigen voor hun volgende
vergadering.
Voor de sluiting leest Sjaan voor uit Geloof,
Hoop en Liefde van Henri Nouwen: toch
blijven leven.
De volgende kerkenraadsvergadering is
dinsdag 7 juni.
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Jeugdflits
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KERKDIENSTEN:
datum
Zondag 12 juni

locatie

aanvang voorganger

organist

eerste collecte

tweede collecte

Dhr. J. Lopers

Project

Onkosten PKiN

Diaconie

Geref.Kerk

10:00

School- en kerkdienst

Herv.Kerk Nijeveen

10:00

Geen dienst, zie geref. kerk

Herv.Kerk Kolderveen

10:00

Ds. J. Hoogstede, Vlagtwedde

Dhr. R. Westra

Kerkrentm.beheer

Tentdienst

10:30

Ds. V. Top

New Way Hoogeveen

Project Kerk in Actie 'Bijbel brengt boeren in
actie in Zuid-Afrika' - Stichting Acat

Geref.Kerk

10:00

Mevr. L. Winters-Jonas,
Kraggenburg

Mevr. M. Lopers

Kerkrentm.beheer

Diaconie

Herv.Kerk Nijeveen

10:00

Mevr. T. Koster

Mevr. M. Withaar

Diaconie

Kerkrentm.beheer

Herv.Kerk Kolderveen

10:00

Ds. D. Wams, Ter Apelkanaal

Dhr. J. Buiter

Kerkrentm.beheer

Diaconie

Zondag 3 juli

Zomerdienst PKiN
in gereformeerde kerk

10:00

Ds. J. Prosman

Dhr. J. Lopers

Diaconie

niet bekend

Zondag 10 juli

Zomerdienst PKiN
in herv. kerk Kolderveen

10:00

Ds. J. Prosman

Mevr. A. Westenbrink

Kerkrentm.beheer

Diaconie

Zondag 19 juni

Zondag 26 juni

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