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Zing voor de Heer – Psalm 96
Toch nog maar eens de stoute schoenen aangetrokken om wat te schrijven voor Drieluik. Met
name met de bedoeling u opmerkzaam te maken op wat mijzelf aanvankelijk aan de aandacht was
ontglipt! Maar volgens mij toch best belangrijk voor wie graag zingt!
Op bezoek bij mijn zwager die neerlandicus is en zich ook met de Friese uitgave van het nieuwe
liedboek bezighield, zag ik bovenaan een stapeltje boeken ‘De Nieuwe Psalmberijming’ liggen.
Mijn interesse was meteen gewekt, want van een nieuwe psalmberijming had ik eigenlijk nog niet
gehoord. Zeker niet van een nieuwe psalmberijming op de ons bekende en vertrouwde Geneefse
melodieën!!! En ik heb zo maar het idee dat dat velen van u zo vergaat…
Enfin, momenteel lezen Anneke en ik deze nieuwe psalmberijming én de gangbare (NLB)
tegelijkertijd. En weet u: de nieuwe komt veel meer bij ons binnen omdat het de taal van nu
spreekt! Mijn zwager had als oordeel: goed, maar minder poëtisch… Ik zeg: dat is wel waar, maar
wat een winst als je ook begrijpt wat je zingt! Soms mis je wel een paar heel vertrouwde woorden
en zinnen, maar aan de andere kant is het pure winst dat de gebruikte taal je veel bekender
voorkomt. Dat de nieuwe berijming dichterbij komt, ervoer ik bijvoorbeeld bij mijn lievelingspsalm
Psalm 121. Bepaalde vertrouwde begrippen - als ‘Hij zal uw komen en uw gaan ’- miste ik, maar
aan de andere kant: wat een duidelijkheid!
Laat het op uzelf afkomen in de onderstaande coupletten, beide - zoals alle psalmen in die nieuwe
berijming - op de gebruikelijke bekende melodie te zingen :
Het Liedboek:

De Nieuwe Psalmberijming:

De Heer zal u steeds gadeslaan,
Hij maakt het kwade goed,
Hij is het die u hoedt,
Hij zal uw komen en uw gaan,
wat u mag wedervaren,
in eeuwigheid bewaren.

De Heer bewaart je voor het kwaad.
Je ziel, je leven zal
bewaard zijn, overal.
Waar je ook komt of waar je gaat –
voor nu en na dit leven
zal Hij bescherming geven.

Natuurlijk is de nieuwe berijming bij de ene psalm meer geslaagd dan bij de andere. Maar dat heb
je bij de oude vertrouwde versie van de psalmen ook. En er is ook best wat te zeggen over de
totaliteit van de berijmde psalmen; er zijn ook wel onderdelen van de onberijmde psalmen niet
weergegeven. Maar in deze berijming is vooral de taal voor mij het grote winstpunt! Bekende
oude melodieën maar taal die meer de onze is, taal van nu…
Heel erg blij ben ik met ons Liedboek! Zoveel mooie teksten! Wat een rijkdom! Wat is er een grote
schat toegevoegd aan wat we in onze kerken al zongen! Maar deze nieuwe psalmberijming is voor
mijn gevoel toch een winst! Juist omdat de Bijbelse Psalmen levensliederen zijn, komen ze mij nog
nader door de taal die er wordt gebruikt!
Met deze nieuwe berijming zing ik voor de Heer als ’t ware nog een toontje hoger! En dat gun ik u
ook graag…
Peter van Heiningen
3

DRIELUIK - Algemene informatie

HET KERSPEL:
Maandsluiting:

30 september om 19 uur
o.l.v. ds. Prosman

AGENDA
18-09
23-09

GKN
GKN

Startdienst
Gezamenlijke maaltijd

Aanvang 10:00
Aanvang 18:30

DE REDACTIE FELICITEERT GEMEENTELEDEN VAN 80 JAAR EN OUDER
04-09
06-09
06-09
12-09
15-09
17-09
18-09
18-09
21-09
27-09
29-09
01-10
01-10
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Mevr. J. Altena - Bakker, Kolderveen 78
Dhr. H. Hofman, Burg. Weimalaan 15
Mevr. P. de Boer - Van Veenendaal, Kolderveen 74
Dhr. H. Feijen, Karspelstraat 6
Mevr. A. Kiers - Beute, Karspelstraat 8
Dhr. H.E. Siegers, 3e Nijeveense kerkweg 1A
Mevr. J. Huisman - Baas Weth. Vosstraat 17, Wanneperveen
Dhr. A. Piersma, Ds. van Halsemastraat 12/13
Mevr. A. Gruppen - Snijder, Dorpsstraat 141
Mevr. H.J.A. Maat - Meijeringh, Burg. van Veenlaan 5 C
Mevr. P.J.A. van Hilten, Weth. Vosstraat 11, Wanneperveen
Mevr. A. Tuut - Bouwmeester, Karspelstraat 2
Mevr. G. Bouwknegt - Bouwknegt, Rembrandtstraat 4

DRIELUIK

83 jaar
82 jaar
86 jaar
81 jaar
95 jaar
80 jaar
82 jaar
96 jaar
88 jaar
84 jaar
85 jaar
95 jaar
81 jaar

DANK

GEZAMENLIJKE MAALTIJD

Hierbij wil ik iedereen hartelijk bedanken die
mij een bezoekje bracht, een kaartje stuurde
of via telefoon of e-mail, medeleven toonde,
na mijn val, waarbij ik een aantal ribben brak.
Het gaat nu weer goed met mij.
Cobie van `t Ende

Vrijdagavond 23 september is er weer een
gezamenlijke maaltijd in de Gereformeerde
kerk.

KOFFIE MET
Op 20 september start er een nieuwe
gespreksgroep op de ochtend van 10 tot 11
uur in de geref. kerk. De groep heet ''Koffie
met''. Het gaat om samen koffie drinken met
een thema. Het thema op 20 september is
''troost.'' Ik zal iets vertellen over troost en er
is natuurlijk de mogelijkheid uit te wisselen
hoe wijzelf troost hebben ervaren.
Van oktober tot maart zal ds. Johan Prosman
de groep begeleiden. (Namens de geref. kerk
en Kolderveen). Van harte welkom!
Marjan van Hal
TAIZÉDIENST
Het duurt nog even maar het is om alvast te
noteren in uw agenda: op 23 oktober is er
om 19 uur 's avonds een Taizéviering in de
gereformeerde kerk. De dienst zal in de sfeer
van de communiteit van Taizé in Frankrijk
plaatsvinden, dat wil zeggen met een
meditatief karakter. Er zal veel gezongen
worden en er is ruimte voor stilte en een
kaarsje branden. Het projectkoor onder
leiding van Johan Rodenhuis zal een aantal
Taizéliederen met ons zingen.
Marjan van Hal
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U bent daarvoor, jong en oud, van harte
uitgenodigd!
Het thema is “Italië “
Dit thema hebben we gekozen omdat het
boodschappen- en kookinspiratieblad van
onze supermarkt met dit thema in de winkel
ligt. Lekker makkelijk! En lekker! En natuurlijk
doen wij ons eigen inspiratie, als kookgroep,
er ook bij!
Wat het gaat worden, is natuurlijk weer een
verrassing. Geef je snel op zodat we weer
samen een gezellige en waardevolle avond
met elkaar mogen hebben. De eerste
maaltijd van dit seizoen, na de startzondag.
Neem ook je vriend/ vriendin of buurvrouw/
buurman mee, waarvan je weet dat die
eenzaam is. Wat is er niet heerlijker en
gezelliger om met elkaar te eten! Vanaf 18.30
uur staat er een drankje voor u klaar, waarna
we om 19.00 uur beginnen met het eten.
De volgende maaltijd van vrijdag 25
november, zoals we in het vorige kerkblad
hadden vermeld, wordt verschoven naar
vrijdag 2 december. Dit i.v.m. de
gedachtenisdienst op 25 november in het
Kerspel, die daar dan wordt gehouden.
De prijs voor de maaltijd is wel verhoogd, wat
we ook al in het vorig kerkblad vermeld
hadden. De maaltijd kost nu € 8,-per persoon
en voor kinderen € 4,- per kind. Het
daaropvolgend 3e kind, van hetzelfde gezin is
gratis.

DRIELUIK - PKiN berichten

Opgave kan t/m maandag 19 september
d.m.v. het formulier dat in de kerken wordt
verspreid en te deponeren in de daarvoor
bestemde doos. Of u kunt t/m maandag 19
september 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
PROGRAMMA’S OM VAN TE SMULLEN
De eerste weken van deze zomer waren
rustig in het werk. Dat bood mooi de
gelegenheid om wat programma’s op te
zetten voor het winterseizoen. En nu maar
hopen dat corona niet weer roet in het eten
gooit.
Geloven, maar dan eenvoudig en behapbaar
in je dagelijks leven
Geloven biedt meer dan het alledaagse. Maar
zodra je begint over de kerk of over wat
geloven dan is, of God wel bestaat, en hoe
dan, en die bijbelverhalen, wat moet je er
nog mee, dan wordt het voor de meeste
mensen lastig. Niet verwonderlijk, want al die
vragen staan ver af van je dagelijks leven, je
ervaring en je verlangens. Maar juist daar
moet je geloof wat te bieden hebben. En dat
kan.
Ik wil een programma aanbieden onder de
titel ‘God vinden in het dagelijks leven’.
Het is een kennismaking met een hele
eenvoudige manier waarbij je uit gaat van je
eigen ervaringen en gevoelens. Een paar
minuten per keer, met een regelmaat die je
zelf bepaalt, in een heel eenvoudige vorm.
Het heet het levensgebed. Wie er mee aan de
slag wil, zal merken dat het je veel brengt
voor je dagelijks leven, geen moeilijke
dingen, maar juist het meest eenvoudige. Het
is een programma van één avond (of
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dagdeel) waarin je kennismaakt met hoe het
werkt. Op zich al goed om mee te maken.
Voor de mensen die er daarna mee aan de
slag willen, kan er een vervolg komen. Maar
dat hoeft niet. Je hoeft niets van geloven te
weten, je hoeft eigenlijk niet eens te geloven
(wat dat dan ook is….), je hoeft alleen maar
de wens te hebben wat vorm te geven aan
wat jij denkt dat belangrijk is om te leven.
Heb je interesse, meldt je aan bij Ds. René
Kok
Een programma voor mannen
Ik heb enkele programma’s uitgewerkt om
met een groep mannen te draaien. Waarom
alleen met mannen? Omdat ik van mening
ben dat mannen anders geloven dan
vrouwen. Mannen willen best praten, maar
doen dat anders dan vrouwen. En mannen
willen ook graag doen. Als het even kan met
een biertje en wat te happen. Kan dat
samen? Natuurlijk! Het worden
bijeenkomsten met inhoud en met humor,
persoonlijk en tegelijkertijd vrij in hoeverre je
jezelf wilt laten zien. Actief en als het even
kan buiten. Ik neem de vrijheid om zelf
mensen te benaderen waarvan ik denk dat
het iets voor hen is. Maar tegelijkertijd; wie
het aanspreekt kan het mij melden, je bent
welkom. Ds. René Kok
Een programma voor stellen
In de bijbel is een verhaal over een man,
Jakob, hij trouwt met twee vrouwen. Twee
heel verschillende vrouwen. Daarmee willen
we aan de slag met (man-vrouw) stellen. We
beginnen heel kort met het verhaal van Jakob
dat we als uitgangspunt nemen, daarna volgt
een programma voor mannen apart en voor
vrouwen apart. Mannen kijken naar
vrouwen, dat gaat we dan ook doen, naar de
twee vrouwen waarmee je getrouwd bent….
Vrouwen kijken naar zichzelf, dat gaan we
ook doen, naar de twee vrouwen die je in je
draagt…. En dat komt dan weer samen! We
sluiten af met een korte voorstelling over de
strijd van Jakob met zijn twee vrouwen en
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een wel heel bijzonder gezongen duet door
ons beiden….
Je kunt je aanmelden bij Ds. Marjan van Hal
of Ds. René Kok
THEOLOGISCHE VERBREDING & VERDIEPING
Je verdiepen in theologie betekent je
verdiepen in de relatie tussen God en
mensen. Duiken in de wereld van de Bijbel en
nadenken over de bronnen van het christelijk
geloof en … open staan voor
‘andersdenkenden’. Verfrissend, verrassend,
verrijkend, veelkleurig. Vraag cursisten die de
cursus hebben gevolgd naar het waarom;
menigeen antwoordt: ‘omdat het zo boeiend
is’.
U kunt kennis maken met deze cursus TVG in
Assen op donderdagavond 6 oktober 2022. U
krijgt informatie over onze cursus TVG en
Chris Dees, een docent en bestuurslid van
deze cursus, geeft een voorbeeldles TVG. Hij
gaat in gesprek met mogelijk 4 theologen die
ook ons uitnodigen tot een gesprek, ‘omdat
het ons zeker raakt’. Wat dacht u van
Dorothee Sölle, Karen Armstrong, Huub
Oosterhuis en Piet van Midden.
De eerste cursusmorgen voor onze nieuwe
cursisten wordt dinsdagmorgen 25 oktober
2022, de dinsdag na de herfstvakantie. We
maken om 09.00 uur eerst kennis met elkaar
en de vakken, daarna volgt vanaf 10.45 uur
een les Oude Testament.
Wij werken in Assen met kleine groepen, we
houden rekening met elkaar door voldoende
afstand te houden, in het gebouw wordt
voldoende geventileerd, kortom: we doen er
alles aan om corona zoveel mogelijk buiten
de deur te houden, ook met uw
medewerking!
Wilt u meer weten over aanmelding en
verder cursusgebeuren: zie ook op onze
website onder www.tvgassen.nl. Een
telefoontje naar onze secretaris Bert van
Maanen mag ook gerust: 06-51846656. Hij
zal ook aanwezig zijn op deze avond.
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Waar? Markehuus, Scharmbarg 35, 9407 EA
Assen (parkeergelegenheid)
Wanneer? Donderdagavond 6 oktober 2022.
Begin 19.30 uur; eind rond 21.30 uur.
Kosten? Er zijn geen kosten aan deze avond
verbonden. Koffie/thee staat voor u klaar en
voelt u thuis onder ons allen.
DE KRACHT VAN HET ALLEDAAGSE
Als je om je heen kijkt naar de reclame en de
pretenties op internet en de social media,
dan moet het leven geweldig zijn en gaat het
vooral om de grote dingen. Naar mijn idee is
dat onzin. Ja, grote dingen hebben grote
invloed. Maar het is juist de stroom van
kleine gebeurtenissen, keuzes en daden die
ons leven bepalen.
Met enige regelmaat kom ik in Kolderveen bij
onze Oekraïense gasten. Met veel
bewondering zie ik hoe de vrouwen daar de
ruimtes hebben ingericht. Vrolijke kleuren,
bloemen, schilderijtjes aan de muur. Alles
keurig geordend. Het lijken wel gezellige
woonkamers.
En dat vind ik sterk. Want het zijn geen
gezellige huizen, het is een noodonderkomen
omdat het vluchtelingen zijn in een vreemd
land. Maar op deze wijze scheppen zij hun
eigen huis waar de kinderen spelen. En als je
dan een kast in elkaar zet en ze om je heen
dartelen, leren ze al spelend Nederlandse
woordjes. De moeders scheppen een thuis
voor hun kinderen en voor zichzelf. Dat zijn
geen grote dingen, maar wel hele
fundamentele dingen. Het is een vorm van
wijsheid en inzicht om het leven ook in zulke
omstandigheden menswaardig en
mensvriendelijk te laten zijn.
Zo is het ook met ons geloven. Veel mensen
hebben het idee dat ze van alles moeten
geloven, over God, over Jezus, over
verzoening en noem maar op. En misschien
ook nog wel dat ze ‘christelijk’ moeten leven.
Wat dat dan ook betekenen mag. Naar mijn
idee is dat ook onzin. In mijn ogen gaat het
evangelie er om dat je leert om met
toewijding je leven te leven voor Gods
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aangezicht. Hoe doe je dat? Heel eenvoudig.
God is er immers. Daar hoeven we niets voor
te doen. Het is als in de kerk. Als we daar
bidden gaan we niet eerst bedenken of God
er is, of God wel luistert, en hoe dan. We
sluiten onze ogen en laten ons meenemen
door de woorden van degene die bidt. Soms
dwalen we af, ook niet erg. Je
buurman/buurvrouw bidt dan ook voor jou
mee. Maar het is die vanzelfsprekendheid
waarin we zonder vragen mogen zeggen ‘we
leven voor Gods aangezicht’. Je hoeft het niet
te bedenken of te ervaren. Het is zo.
Leven naar Jezus’ woorden
En dan het vervolg: hoe kun je leven naar
Jezus’ woorden? Ook dat is tamelijk
eenvoudig. Zorgvuldig leven betekent (1) dat
je het leven op waarde schat. En (2) dat je
jouw houding daarin op waarde beziet. En (3)
dat je daar naar handelt.
Het leven op waarde schatten (1) , dat
betekent dat je stil staat bij de goedheid die
je is gegeven. De grote dingen, maar vooral
ook de kleine dingen. En dat kan dus een
geordende kamer zijn, de glimlach van een
dorpsgenoot, een glas water, een telefoontje
van iemand die naar je vraagt. Je verzamelt
zo de goede dingen.
Je houding daarin op waarde bezien (2)
betekent dat je nagaat wat je hebt gedaan of
nagelaten. Heb je gezocht om het goede te
doen, heel concreet. Of heb je iemand iets
onthouden, heel concreet: een vriendelijk
woord, een welkomstkus, een blik van
waardering. Of heb je het jezelf onthouden….
Tenslotte (3) daar naar handelen betekent
steeds weer een klein stapje te doen om wel
te doen wat je hebt na gelaten, of om niet
meer te doen wat je eigenlijk niet had
moeten doen. Het gaat daarin vooral om het
kleine, want kleine stapjes, dagelijks, hebben
op den duur meer betekenis dan één grote
sprong. Je verandert er door. Want wie leeft
voor Gods aangezicht vanuit de dankbaarheid
heeft er geen moeite mee om ook sorry te
zeggen en verlangt er steeds weer naar om
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nog meer een mens te zijn die leeft in vrede
met de andere mensen. Is dat niet wat het
evangelie ons leert?
Ds. René Kok
NIJEVEEN HELPT OEKRAÏNE
Het nieuws van de oorlog in Oekraïne haalt
niet meer de voorpagina, maar elke dag zijn
er berichten over raketaanvallen, doden en
gewonden en de enorme vernielingen aan
huizen, dorpen, steden en gezinnen. Wij
hebben geen besef wat dat werkelijk
betekent. Onze gasten zijn al aardig gewend
aan hun huisvesting. Eén van hen zei het heel
droog tegen mij over hun verblijf hier ‘We
willen leven’.
Met de stuurgroep ondersteunen we in veel
praktische dingen. Dat gaat goed. We
plaatsen nog wel eens oproepjes op de
weggeefhoek voor spullen. Dat lukt dan
meestal en dat stemt dankbaar.

Maar er komen ook reacties op waar we
soms wel eens slikken moeten. Voor een
kinderfietsje bijvoorbeeld. Ik citeer letterlijk:
‘Wat is dit toch. Zijn ook genoeg Nederlandse
kinderen cq volwassenen die geen fiets
kunnen betalen. Zal wel weer geroepen
worden dat ik discrimineer. Maar ik heb mijn
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ogen open en de meeste mensen niet!!!’ Nog
een voorbeeld. Het is een warme zomer.
Onze gasten zitten voor op de stoep, dat is
heet. Het is ook de speelruimte van de
kinderen, ze zijn nog klein. We plaatsen een
oproep voor een kinderbadje. Reacties: ‘Ze
kunnen ook naar de zwemplas’, ‘Laat ze naar
de gemeente gaan’, ‘Moet je bij de
vluchtelingenhulp zijn of bij de regering die
halen ze hier ook aan’. Niet gehinderd door
enige vorm van kennis plaatsen mensen deze
berichten. Nu ja.
Onze vrijheid van meningsuiting is een
uitzonderlijk groot goed. Daar mogen we
trots op zijn, het is een kostbare vrijheid. Als
je mensen rechtstreeks spreekt, kun je in
gesprek. Vaak zit er ook aan de andere kant
een verhaal. Dat vergeten we wel eens. Wat
te doen? Gewoon doorgaan met het goede te
doen. Daarin is ons dorp ook sterk.
Ondertussen is nog een dochter van één van
onze gasten na een lange reis uit Oekraïne
aangekomen. Ook haar kunnen we
verwelkomen. Voor moeder en dochter een
ongelofelijk kostbaar moment om elkaar in
deze oorlogstijd weer in levende lijve te
mogen ontmoeten. De gastvrijheid van
Kolderveen, de giften van dorpsgenoten en
de bereidheid van velen voor een klus of wat
dan ook, maken het mogelijk. We doen het
samen.
Ds. René Kok
LEERHUIS
Wat is een leerhuis?
Het Leerhuis is een term uit de Joodse
traditie, in het Hebreeuws: beet hamidrasj.
Het is een plaats om de Joodse religieuze
geschriften gezamenlijk te bestuderen en te
bespreken. De bekende Duits-Joodse filosoof
Franz Rosenzweig (1886-1929) wilde aan dit
begrip een nieuwe betekenis geven,
aangepast aan zijn tijd. In de jaren zeventig
van de vorige eeuw werd in navolging van
het 'Lehrhaus' zoals Rosenzweig voor ogen
stond, ook in Nederland leerhuizen
opgericht. De doelgroep bestond echter niet
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alleen uit Joden, maar ook uit christenen en
andersdenkenden. Gemeenschappelijk
uitgangspunt was de wens om de Joodse
traditie vanuit een persoonlijke inzet te leren
kennen. In de loop van de tijd kreeg het
begrip 'leerhuis' echter een steeds bredere
invulling. In groepen van 10 tot 15 personen
werd er geleerd onder leiding van een
deskundige begeleider. Teksten die een
inzicht geven in de gedachten- en leefwereld
van de Joodse traditie, werden bestudeerd
en bediscussieerd.
Oecumenisch
Het leerhuis is niet interkerkelijk of strikt
verbonden aan een kerkgenootschap, ook
staat de leer - en de geloofsovertuigingen van
de deelnemers niet centraal. Het is per
definitie oecumenisch van aard. Ook gaat het
niet om inzicht te verkrijgen in eigen
zielenheil zoals het is geformuleerd in de
Heidelbergse catechismus. Het leerhuis is
géén volwassen catechese of een lees- of
gespreksgroep. Daarvoor zijn genoeg andere
christelijke bijeenkomsten. Ook is het geen
gespreksgroep van pastorale of
psychologische aard. Het gaat echt om
“leren” van de teksten, van de Thora en
andere Geschriften, open staan voor de
joodse traditie en leren van elkaar.
Vaak is de gespreksleiding in handen van een
deskundige, praktisch is dat binnen het
protestantisme, vaak de predikant.
Noodzakelijk is dat niet, het gaat immers om
een gemeenschappelijke weg van leren en
elkaar bevragen, waarin de rollen van leerling
en leermeester elkaar kunnen afwisselen.
Ook kan het erg bevrijdend werken als de
predikant ook leerling mag zijn en
ontspannen mee kan doen.
Oecumenisch leerhuis in Meppel
In een vertrouwde omgeving komen
deelnemers bijeen om met elkaar teksten te
lezen, in gesprek te gaan met elkaar en is er
ook ruimte om lief en leed te delen en dat
alles binnen een tijdsbestek van twee uur.
Afwisselend worden de hoofdstukken uit een
boek ingeleid en begeleid door de
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deelnemers zelf. Zo hebben we met veel
studie- en leesplezier in een paar jaar het
boek van A.J. Heschel, De Profeten
bestudeerd. In de periode 2018-2019 zijn we
bezig geweest met het boek van Jonathan
Sacks, Een gebroken wereld heel maken. Na
veel wikken en wegen hebben we vervolgens
gekozen voor het studieboek Exodus van
Jonathan Sacks.
Vanwege de coronatijd doen we langer met
dit boek, nl. van 2020 t/m 2022. Inmiddels
zijn we toe aan hoofdstuk 8 uit het boek. Een
aantal deelnemers is vol lof over het boek
Genesis, ook van Jonathan Sacks. Ik heb een
paar hoofdstukken gelezen, het sluit prima
aan bij het boek Exodus. Maar de keuze van
een nieuw boek/thema dat is een besluit van
de groep
Meedoen is mogelijk
Het studieboek Exodus bevat hoofdstukken
die los van elkaar zijn te lezen. Het is niet
noodzakelijk om alle voorgaande
hoofdstukken eerst te lezen. Uitgaande van
het huidige aantal deelnemers is er plaats
voor 4 nieuwe deelnemers. U kunt als
belangstellende, al dan niet kerkelijk,
aanschuiven en meedoen. Ik hoop de
volgende keer te kunnen melden wat de
startdatum is.

Na de zomer is de draad weer opgepakt en is
er een bijeenkomst geweest met van de drie
kerken de voorzitters (of hun vervangers),
van elke kerk een ouderling en van elke kerk
een diaken. Zij hebben gesproken over de
diakonale structuur en de pastorale structuur
van de drie kerken. Hier kwam naar voren dat
de werkwijzen verschillen hebben, maar dat
dat hoofdzakelijk organisatorische verschillen
zijn. Dat neemt niet weg dat met name op
het emotionele vlak zaken spelen. We
moeten onderkennen dat het hier gaat om
gevoelens. Dus zeker van belang.
We hebben afgesproken dat de diakenen van
de drie kerken bij elkaar gaan zitten om met
elkaar verder te praten. Ook de ouderlingen
die pastoraal in de kerken aan het werk zijn
zullen dit gaan doen.
Op 8 november is er weer een bijeenkomst in
dezelfde samenstelling om aan elkaar te
vertellen wat de bevindingen zijn uit de
onderlinge gesprekken.
Klaas Neutel

Hein van den Heuvel
Contactpersoon van het leerhuis te Meppel
STIP OP DE HORIZON 01-01-2026
De drie kerken van onze dorpen spreken al
een tijdje over het samen optrekken. We
doen al heel veel samen, maar willen dit
uitbouwen. Steeds een stapje verder om zo
te komen tot één PKN-kerk in onze dorpen.
Voor de zomer hebben de colleges van
kerkrentmeester een aantal gesprekken
gehad om aan elkaar te vertellen hoe de
situatie is op financieel gebied. Gebleken is
dat op dat vlak de drie kerken niet zo veel
van elkaar verschillen.
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UIT HET KERKBULLETIN
Het stikstofdebat zorgt voor grote zorgen en
onzekerheid bij de boeren in Nederland. Ds.
Marco Batenburg schreef een gebed voor
hen.
God van de schepping,
Wij danken U, Schepper van hemel en aarde.
Wij danken dat U ons mensen schiep uit
aarde. De aarde die ons voedt.
Wij danken U voor het leven dat U geeft, elke
dag opnieuw.
Leven dat mag bloeien, tot Uw eer.
Wij danken U dat wij Uw aarde mogen
bewerken en bewaren.
Leer ons dit te doen vanuit Uw liefde en
vanuit ontzag voor het wonder van het
leven.
U weet van de zorgen die er zijn. Zorgen over
hoe het verder moet, zorgen over de
toekomst van het boerenbedrijf.
Wij bidden: Heer, ontferm U.
U weet van boosheid, verdriet, teleurstelling.
Scherpe woorden die we spreken.
Wij bidden: Christus, ontferm U.
U weet hoe belangen, meningen, mensen
lijnrecht tegenover elkaar lijken te staan.
Wij bidden: Heer, ontferm U.
Help ons te luisteren naar U en naar elkaar.
Help ons te onderscheiden waar het op aan
komt.
Geef ons wijsheid, inspiratie, creativiteit en
de ruimte om die aan te wenden, in
verbondenheid met elkaar.
Laat uw Geest ons zal leiden.
Door Christus onze Heer.
Amen
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Achterlijke, arme Drent
Afgelopen vakantie bezocht ik onder meer
museumdorp Orvelte, het Veenpark in BargerCompascuum en de Proefkolonie in
Frederiksoord. Plaatsen waar de geschiedenis van
Drenthe herleeft in oude boerderijen,
plaggenhutten, winkeltjes en verhalen. Met name
veenarbeiders en turfstekers zijn de geschiedenis
in gegaan als ‘armoedzaaiers’ en in de ogen van
de gemiddelde Amsterdamse
grachtenpandbewoner waren de meeste Drenten
achterlijk en arm.
Tussen 1896 en 1933 zijn er foto’s gemaakt van
het leven in de plaggenhutten. Waarom deze
foto’s zijn gemaakt, is niet geheel duidelijk. Het
zou een aanklacht tegen de armoede geweest
kunnen zijn, maar de foto’s werden vaak gebruikt
op ansichtkaarten, gepresenteerd als idyllisch,
eenvoudig en heerlijk rustig, weg van het stadse
gewoel. Deze foto’s speelden een belangrijke rol
in de beeldvorming van Drenthe. Het leven in de
plaggenhutten ging niet over rozen en er zal
zeker armoede zijn geweest, maar die was er ook
in grote steden, alleen kwamen stedelijke
krotwoningen niet op ansichtkaarten.
Of Drenthe daadwerkelijk zo armoedig was, dat is
maar de vraag. Ik heb hier niet genoeg ruimte om
alle historische onderzoeken over dit onderwerp
uit te werken, maar waar het uiteindelijk op neer
komt, is dat er vooral conclusies getrokken zijn
gebaseerd op uiterlijke kenmerken. In de jaren 60
en 70 werd er vooral door een arbeideristische
bril gekeken naar de verhalen over de armoede in
de venen en deze beeldvorming werd
meegenomen de toekomst in. De armoedige,
achterlijke Drent.
Inmiddels leven we in een beeldcultuur. We
worden de hele dag door overspoeld door
beelden en de media heeft een grote invloed op
onze beeldvorming. Negentig procent van de
boeren geeft aan last te hebben van de negatieve
beeldvorming. Ze voelen zich weggezet als
criminelen, mede door acties van een kleine
minderheid. Maar het zijn wel die acties die

12

constant in beeld worden gebracht.
Ook de gekleurde Nederland is vaak slachtoffer
van negatieve beeldvorming. ‘Een Soedanese
asielzoeker met een verblijfsvergunning is
veroordeeld tot tbs met dwang verpleging, nadat
hij ….. had doodgestoken’ lees je wel in de krant,
maar er staat nooit; ‘een pasgetrouwde,
roodharige man met flaporen’.
De kerk heeft eveneens regelmatig last van een
negatieve beeldvorming. Denk aan het seksueel
misbruik, vaccineren, homoseksualiteit. Andries
Knevel schreef: “Weet je wat ik zo jammer vind?
Dat het ons als christenen maar niet lukt de vaak
negatieve beeldvorming over de kerk en het
geloof om te buigen.”
Wat ik mezelf regelmatig afvraag, is waarom ik
me zo vaak laat leiden door negatieve
beeldvorming en er zo gevoelig voor ben.
Negatieve beeldvorming komt vaak voort uit
gebrek aan kennis, aan niet op feiten maar op
angst en wantrouwen gestoelde aannames. Het
valt niet mee die angst en dat wantrouwen weg
te nemen, maar we moeten het toch altijd blijven
proberen.
Tegenwoordig leren leerlingen in het
basisonderwijs al mediawijs met beeld omgaan.
Het is een belangrijk onderdeel van
mediawijsheid, de verzameling competenties je
nodig hebt om actief, kritisch én bewust te
kunnen deelnemen aan de mediasamenleving. Ze
leren dat beeld niet neutraal is, een foto of video
is immers altijd vanuit een bepaald perspectief
bedacht, gemaakt en verspreid. Wanneer je
mediawijs naar beeld kan kijken kun je actief,
kritisch en bewust omgaan met beelden om je
heen. Je kunt de bedoelingen, de betekenis en
het effect ervan doorzien. Door hier zelf over na
te denken en er met elkaar over te praten, leer je
te kijken vanuit verschillende perspectieven,
uiteindelijk je eigen beeld te vormen en niet dat
van anderen of de media klakkeloos over te
nemen. Misschien moeten we allemaal weer
terug naar school voor een lesje mediawijsheid.
Misschien helpt dat de enorme verdeeldheid in
ons land een beetje tegen te gaan.
FK
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Vrijwilligerswerk
voor de kerk
Cornelis en Hillie Hoekman: ‘Alles moet
kloppen’
Ze werken weliswaar niet geheel pro-deo,
maar ze zijn qua inzet onmisbaar voor de
kerken: de kosters. In Drieluik de komende
maanden een interview met de kostersparen.
Deze maand: Cornelis en Hillie Hoekman van
de gereformeerde kerk.
Stilzitten? Nee, dat is niets voor Cornelis (70)
en Hillie (68) Hoekman. Het liefst zijn ze de
hele dag door lekker bezig. Ook in de kerk
pakken ze alles op wat er moet gebeuren of
zelfs wat ze niet hoeven doen. Een
schilderbeurt voor de sluis of de
oppasruimte? Daar draait Hillie haar hand
niet voor om.
Acht jaar geleden werden Cornelis en Hillie
koster van de gereformeerde kerk. In die tijd
runde het echtpaar Hoekman nog met een
zoon de varkenshouderij aan de Nijeveense
Bovenboer. Dat waren best hectische en ook

niet de makkelijkste jaren voor het gezin,
gezien de onzekere tijden voor de
varkenssector. In 2016 kwam er definitief een
einde aan het bedrijf. In diezelfde periode
eindigde voor Cornelis na 35 jaar het
bestuurswerk voor de ijs- en
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skeelervereniging. Gelukkig was er toen het
kosterschap waar ze op terug konden vallen.
„Dat werk gaf ons weer een doel.”
Ze zijn gegroeid in hun werk als koster,
vinden ze zelf. Hillie vond een begrafenis in
het begin eng. „We hadden hier geen
ervaring mee, maar we wilden wel graag dat
het voor de familie allemaal goed zou gaan.”
Vanaf het begin zijn ze, zeker bij dit soort
diensten, heel scherp geweest op de details.
„Alles moet kloppen. Dus vooraf checken we
alles; beeld, geluid, etc”, voegt Cornelis daar
aan toe. Ook letten ze er tijdens de dienst op
of alle personen in beeld zijn voor degenen
die vanuit huis meekijken. En als het nodig is,
krijgt iemand nog tijdens de dienst een
seintje dat hij of zij een metertje naar links of
rechts moet. Of ze perfectionistisch zijn? „Ja,
ik wel”, bekent Hillie bijna beschaamd. „Het
moet gewoon goed zijn, ook al gaat het om
kleine dingen.”
Flexibel zijn, dat is een belangrijke
voorwaarde voor het kosterschap, is hun
ervaring. „Er is altijd wel iets dat anders loopt
dan gepland.” En flexibel zijn ze zeker. Hillie,
lachend: „Dat hebben we wel geleerd met
ons grote gezin en ons bedrijf.”
Opnames
De opnames voor de livestream zijn er tijdens
de coronaperiode bij gekomen. De coronatijd
was weliswaar de minst leuke tijd van hun
kosterschap, maar dit was dan wel weer een
leuke uitbreiding van hun takenpakket,
vinden ze beide. Ook al vraagt het van hen
dat ze tijdens de dienst van begin tot eind bij
de computers zitten en alert moeten zijn. Ze
vinden het fijn dat de kerk met deze
aanvulling weer extra mensen trekt. „Als je
ziet hoeveel mensen tijdens de dienst
meekijken of later in de week de dienst
terugkijken, heeft het zeker een
meerwaarde”, vindt Cornelis.
Wat ze erg jammer vinden, is dat de kerk op
zondagochtend steeds leger wordt en dat er
zo weinig kinderen naar de nevendienst of
Sjops komen. Ze begrijpen het ook niet goed.
Ja, sport is belangrijker geworden dan de
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kerk, dat zien ze om zich heen gebeuren.
„Veel jongeren melden zich op het laatste
moment af voor Sjops omdat ze moeten
sporten. En hun ouders zeggen niet ‘hup, je
gaat naar Sjops’”, zegt Cornelis. Misschien
moeten we als kerk vaker leuke dingen
organiseren, reageert zijn vrouw. Dat is

vertrouwen in de hemel. „Ik geloof dat we na
ons overlijden naar de hemel gaan. Daar ben
ik heilig van overtuigd.”
Cornelis en Hillie zijn beide geboren en
getogen op de noordkant van het dorp: zij op
De Klosse, hij helemaal aan de andere kant,
aan de Nijeveense Bovenboer. De vonk sloeg
over toen ze elkaar vaker ontmoetten tijdens
het jeugdwerk in de kerk. Na hun huwelijk
kregen ze hun handen vol aan de
varkenshouderij en aan hun eigen groeiende
gezin. Er kwamen zeven kinderen: één
daarvan woont in de Nieuwveenselanden, de
andere zes wonen in Nijeveen. De familie telt
inmiddels vijftien kleinkinderen, en daar blijft
het niet bij: het zestiende kleinkind, van Jan
Herman en Janna, is onderweg, en ook het
eerste achterkleinkind wordt later dit jaar
geboren, vertellen ze glunderend.

Saamhorigheid
Een favoriete plek in de kerk hebben ze niet.
Nee, want eigenlijk voelen ze zich overal in
de kerk ‘thuis’. Cornelis: „We voelen ons hier
Cornelis met haar eens. „We moeten de kerk
als een vis in het water. Wat hier ook is, of
vaker openstellen voor allerlei activiteiten.
het nu gaat om een dienst of een
Het mag van ons hier elke avond wel vol
vergadering, en het
zitten”, lacht hij.
is goed gegaan, dan
„Het kosterschap gaf ons weer een doel”
Vaker
gaan wij heel
bijvoorbeeld een
tevreden naar huis.”
filmavond? Geen probleem, vinden ze. „We
Hillie vindt het vooral fijn als er veel mensen
hebben hier een beamer, dus het kan
in de kerk zijn. Het is de gezelligheid en de
allemaal.”
saamhorigheid die ze koestert. Haar man
Geloof
bevestigt dat gevoel. „Dat goede gevoel als
Het geloof in God is belangrijk voor het
wij hier op zondagochtend staan en iedereen
echtpaar. Omschrijven wat het precies is,
zegt goedemorgen.”
vinden ze lastig, maar als snel komt het
Ook van het koffie drinken na de dienst
woord houvast bovendrijven. En het lied
worden ze blij. Cornelis: „Na de corona zijn er
‘Wat de toekomst brengen moge’. „Dat zing
minder mensen in de kerk. Maar de mensen
ik sinds het overlijden van onze kleinzoon
die er zijn, zijn er ook echt. Meer dan
Rudmer meerdere keren per dag, maar dan
driekwart van hen blijft koffie drinken en
wel op de melodie van ‘The Rose’”, vertelt
blijft ook langer hangen. Dat is wel een teken
Hillie. Het lied geeft voor haar precies weer
dat hier echt behoefte aan is.”
hoe ze haar geloof ziet, zeker sinds Rudmer
De kerk is bijna een tweede thuis voor hen
er niet meer is. „Het geeft me steun,
geworden. „We hebben altijd de sleutel van
houvast.” Niet bij alles afvragen waarom iets
de kerk bij ons”, vertelt Cornelis. „Als we in
gebeurt, heeft het leven hen geleerd. „Daar
het dorp zijn, gaan we altijd wel even kijken
loop je op stuk.” Cornelis heeft een vast
of alles nog in orde is.”
FW
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BLOEMENGROET
De bloemen zijn met een groet van ons allen
gegaan naar:
Dhr. H. Boer
Mevr. H. Kuipers - de Noord
VLEUGELS
Heer, wil mij op Uw vleugels nemen, zoals
een arend met haar jongen doet.
Totdat de stormwind is verdwenen, dekt Gij
mij met Uw vleugels toe.
Als ik vermoeid door zorg en vragen, soms
niet meer weet hoe ik vliegen moet,
Want ik roep, Heer van dood en leven: vang
mij op voordat ik val.
Blijf met Uw liefde om mij zweven, zodat ik
nimmer vallen zal.
Heer, wil mij op Uw vleugels leiden, zoals een
arend met haar jongen doet.
Onder mij steeds Uw vleug’len spreiden, in
voor, maar ook in tegenspoed.
Al zijn mijn vleugels lam geslagen, en vind ik
vliegend niet de weg terug,
Ik voel Uw vleugels die mij dragen, mij
vergezellen in mijn vlucht.
Want ik roep, Heer van dood en leven, vang
mij op voordat ik val.
Blijf met Uw liefde om mij zweven, zodat ik
nimmer vallen zal.
BIJ DE KERKDIENSTEN
De vakanties zijn bijna allemaal achter de rug,
de scholen gaan weer beginnen. Wij kerken
weer allemaal in onze kerk.
Op 4 september preekt ds. Wim Smit uit
Smilde bij ons.
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Op 11 september gaat onze eigen dominee
ds. Johan Prosman voor, en vieren wij lopend
het Heilig Avondmaal.
Op 18 september hebben wij een startdienst
met de 3 gezamenlijke kerken, voorganger is
ds. Johan Prosman. Wij hopen op een
gezegende, motiverende en fijne startdienst.
Op 25 september preekt ds. Henk Linde uit
Hoogeveen bij ons. In deze dienst wordy een
aantal ambtsdragers bevestigd en treedt een
aantal ambtsdragers af. Wij bedanken de
aftredende ambtsdragers voor het werk dat
zij voor de kerk hebben gedaan. De nieuwe
ambtsdragers verwelkomen wij.
Namens de dienstencommissie
Jenny van Gijssel-Wever (Preekvoorziener)
MEELEVEN
Enkele gemeenteleden zijn opgenomen
geweest in een ziekenhuis voor een operatie
of een behandeling maar zijn weer thuis.
We wensen degenen die nog ziek zijn of die
een behandeling of een operatie moeten
ondergaan (ook zij die niet worden genoemd)
Gods zegenende nabijheid toe en kracht om
te herstellen.
Ook zijn er enkele gemeenteleden die elders
vertoeven.
Mevr. J. Kroes-Mondria, Oyershoeve 1 afd.
Tjalk 3, 8331 XR Steenwijk.
Dhr. W. Smit, Het Irenehuis, kamer 306,
Prinses Irenelaan 4 , 7941 ES Meppel.
Dhr. G. Pors, de Meentehof 6-8 , 8332 AZ
Steenwijk.
Mevr. J. Kroes-Mondria, de Lindenhorst,
Reggersweg 27 E , 7943 KC Meppel.
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WIE IS MIJN PREDIKANT?
Als je één predikant hebt is deze vraag
wellicht niet relevant. Met drie predikanten
(Ds Prosman 0,4 fte, Ds Kok 0,1 fte en Ds van
Hal 0,1 fte) kan deze vraag makkelijk naar
voren komen.
We gaan hierbij uit van de verdeling zoals we
die kenden voor de komst van Ds Prosman.
Dat betekent dat de kerkleden die “onder”
René Kok en “onder” Marjan van Hal
“vielen”, deze predikanten als “hun”
predikant kunnen blijven beschouwen. De
lijst van Ds Stap wordt overgenomen door
Johan Prosman.
Contactpersoon voor pastorale zaken blijft
Sita Zuidema.
Nu moet u niet denken dat dit in beton
gegoten is. Wisseling is mogelijk. Als u een
pastoraal contact op prijs stelt kunt u bellen
of mailen met Sita Zuidema. U kunt dan
aangeven of u contact met een ouderling wilt
of met een predikant. Sita maakt een
verdeling naar verhouding, maar u kunt
daarbij aangeven met welke predikant u
graag contact wilt.
Uiteraard kunt u ook rechtstreeks contact
zoeken met een predikant. De
contactgegevens staan in Drieluik.
Klaas Neutel
EEN NIEUW KERKELIJK SEIZOEN
Je zou kunnen zeggen dat met het begin van
de gezamenlijke zomerdiensten van de drie
kerken het vorige seizoen is afgelopen. We
houden in de maanden juli en augustus een
vakantieperiode, waarna we weer flink aan
de slag kunnen, hoop ik.
Terugblikkend op het vorige seizoen kan ik
constateren dat er veel is gebeurd en in gang
is gezet. We hebben de beroepingsperiode
succesvol afgesloten. Er zijn stappen gezet
om de stip op de horizon te kunnen
realiseren. En met de stip op de horizon
bedoel ik dan het plan om als drie kerken na
1 januari 2026 als één kerk verder te gaan. U
hebt hier over kunnen lezen in Drieluik het
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afgelopen seizoen.
De gesprekken die hebben plaatsgevonden
richtten zich vooral op de zakelijke kant. In
een aantal overleggen hebben de
kerkrentmeesters van de drie kerken
openheid van zaken gegeven over de
financiële situatie en is een financiële
vooruitblik van een behoorlijk aantal jaren
gemaakt.
Als één van de belangrijkste
aandachtspunten kwam daar naar voren dat
we momenteel 1,8 predikant hebben (Johan
Prosman voltijds, en René Kok en Marjan van
Hal samen 0,8 fte). De vraag is: Is het wel vol
te houden met dit gegeven om elke zondag in
alle drie de kerken een dienst te houden? We
moeten dan we heel vaak een ‘vreemde’
predikant inhuren.
Overigens: De zomerdiensten zijn goed bezet.
In welk kerkgebouw de dienst ook is, steeds
zijn er van alle kerken mensen aanwezig. En:
Hoe fijn is het om met een (redelijk) gevulde
kerk een dienst te houden?
Het komende seizoen, seizoen 2022-2023,
moeten we verdere stappen zetten. Wat er
zeker zal moeten gebeuren is dat we in
gesprek moeten gaan met onze kerkleden
over deze materie. De kerkenraden moeten
hun achterbannen uitleg geven waar ze mee
bezig zijn, en moeten met hun achterbannen
in gesprek over de voortgang, waarbij de
inbreng van de kerkleden natuurlijk heel
belangrijk is.
De activiteiten van kerkenraad, herberggroep
en jeugd gaan weer van start met de
startdienst op zondag 18 september
Ik noemde de maanden juli en augustus het
vakantieseizoen. Dat geldt echter niet voor
de pensionado’s. Die vinden het juist vaak
prettig om buiten het hoogseizoen op reis te
gaan. Mijn vrouw en ik doen dat in ieder
geval wel. Wij gaan van 3 september tot
uiterlijk 25 september een reis maken langs
de Loire.
Ik hoop u na die tijd weer te ontmoeten.
Klaas Neutel
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KERKELIJKE STAND
Verhuisbericht:
Mevr. Bult-Oort van het Binnenveen is begin
juni opgenomen in Zorgcentrum De Menning
in Wilhelminaoord, omdat het thuis niet
meer ging. Ze heeft daar een eigen kamer
gekregen en het bevalt haar goed.
Haar adres is:
Zorgcentrum De Menning
Linthorst Homanstraat 1
Kamer 105
8384 ED Wilhelminaoord.
tel: 0521-785413.
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Geboren:
Op 9 juli is Madée geboren, dochtertje van
Jurrian Boldewijn en Martine Kroes,
Klosseweg 8.
We willen hen namens de gemeente van
harte feliciteren en dat ze mag opgroeien als
kind van God.
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BLOEMENGROET
De bloemen gingen met een groet en
bemoediging naar:
10 juli: Dhr. Brand
31 juli: Dhr. De Wolde
21 augustus: Mevr. Voerman
BIJ DE DIENSTEN
Zondag 10 juli was in Kolderveen de 2e
zomerdienst. Ds. Prosman ging voor. Het
thema van de dienst was 'de grondwet van
het leven' en ging over het fundamentele
belang van het liefdegebod. Jezus zei
daarover dat heel de wet en alle profeten
daaraan hangen. Zijn eigen leven was dan
ook niets anders dan God liefhebben en de
medemens. Alles wat Hij zei, zweeg, deed of
liet, was liefhebben. Er is dus niets in de
Bijbel wat daar niet op een of andere manier
mee samenhangt. Als er liefde (en dus
vertrouwen/geloof en hoop) is, gaat het
goed. En als er geen liefde is of zelfs haat (en
dus geen vertrouwen en hoop), is dat een
vloek waardoor alles stuk gaat. Dat is niet
alleen in het geloof zo, maar in het hele
leven. Liefhebben, al was het maar een klein
beetje, is de grondslag van het kunnen
samenleven. Gelukkig dat we mogen geloven
dat God ons liefheeft! Dat laat Hij toch elke
dag zien. Dat is definitief duidelijk geworden
in Jezus' zelfopoffering.
Zondag 31 juli was er weer dienst in de
Kolderveense kerk. Ds. Stap ging voor. De
preek ging over je rijkdom delen. De eerste
lezing was uit Prediker 2: 18-25, over de
ijdelheid van bezit. De 2e lezing was uit Lucas
12: 13-21, over de eindigheid van rijkdom, en
van het leven en dus de dwaasheid om alleen
maar aan je bezit te werken of vast te
houden. Het is goed om te beseffen waar
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onze rijkdom allemaal vandaan komt en waar
het voor is bedoeld. En het is ook heel goed
om te zien hoeveel mensen om ons heen
weinig of soms zelfs niets hebben. Leef als
christen en gelovige en als gemeente(n) met
wat je hebt ontvangen. Elkaar tot een hand
en een voet zijn, als medemens en als (3)
gemeenten van Christus, was de oproep.
Zondag 21 augustus ging ds. Smit uit Smilde
voor in Kolderveen. De Schriftlezing was uit
Daniel 1. Daniël, Chananja, Misaël en Azarja,
4 jonge jongens uit Jeruzalem, werden
ontvoerd naar Babel en moesten daar van
Joodse jongens omgeturnd worden in
volwassen Babyloniërs. Hovelingen moesten
ze worden. In veel gingen ze mee - ze
moesten ook wel! Maar ze bleven trouw aan
God en Zijn wetten. Ze weigerden
afgodenoffer te eten. En God zegende hen
daarin. Ze zijn in deze tijd van ontkerkelijking
ons ten voorbeeld. Kies je om mee te
bewegen met de cultuur, of zijn er ook
dingen waar je niet aan meedoet en blijf je
trouw aan God, het geloof, de kerk?
Komende zondagen
Afgezien van de geplande gezamenlijke
diensten, is het ook heel goed om tussendoor
gewoon af en toe eens te gaan 'buurten'.
Waarom zou je niet eens in de zoveel tijd
gaan ontdekken hoe goed en fijn het is in een
van de andere gemeenten? Dat hoeft echt
niet beperkt te blijven tot de officiële
gezamenlijk diensten. Als je verkering hebt
omdat je straks samen verder wilt, zoek je
elkaar toch ook zoveel mogelijk op? Als we
als kerken samen verder willen, moeten we
daarom om maar goed 'verker(k)ing' hebben.
Dat vergroot het plezier in elkaar en daarmee
de kans dat het echt gaat werken.
Voor de volgende zondagen, zie het rooster
op de achterkant van deze Drieluik.
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OMZIEN NAAR ELKAAR
Sanne de Jong is recent geopereerd en blijft
voorlopig onder controle. We bidden voor
jou dat je echt helemaal beter wordt! En we
bidden ook dat je ervaart dat je niet alleen
door mensen, maar ook door God wordt
gedragen.
Mevr. L. Voerman-Bouwknegt woont
inmiddels in Zorgcentrum ’t Vonder. Na een
lange tijd van revalidatie in het
Revalidatiecentrum Reestdal, was teruggaan
naar de oude woning in Het Kerspel niet
mogelijk. We wensen u een fijne tijd in uw
nieuwe woning! Dat u zich er snel thuis zult
voelen! De bloemen uit de dienst van 28
augustus heeft u gekregen ter bemoediging.
En er zullen vast ook kaartjes en bezoekjes
volgen.
Een stukje voor ons allen, ter bemoediging en
opdat we naar elkaar zullen omzien. Daarom
hier ook een gebed voor ons allen, om te
bidden voor elkaar
(www.petrus.protestantsekerk.nl):
Waak, lieve Heer
Bij wie werken, waken of wenen vannacht,
En laat uw engelen hen behoeden die slapen.
Zorg voor de zieken, Heer Christus;
Geef rust aan vermoeiden;
Zegen de stervenden;
Troost wie lijden;
Heb medelijden met de beproefden;
Bescherm wie blij zijn,
En dat alles omwille van uw liefde.
Amen.
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)
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Wilt u een kaartje sturen om uw meeleven en
bemoediging uit te drukken dan zijn hier de
adressen van de verpleeghuizen:
Zorgcentrum “De Schiphorst”, Reggersweg
11, 7943 KC Meppel
Zorgencentrum “Nijenstede”, Joh.
Bogermanstr. 1, 8331 GZ Steenwijk
Zorgcentrum “Reestoord”, Zuiderlaan 134,
7944 EJ Meppel
Zorgcentrum “De Menning”, Linthorst
Homanstraat 1 8384 ED Wilhelminaoord
Zorgcentrum De Berghorst, Ebbinge
Wubbenlaan 186, 7951 LB Staphorst
Zorgcentrum ’t Vonder, Molenbergh 1,7961
AV Ruinerwold
Reestdal Revalidatie, Reggersweg 2a, 7943 KC
Meppel
Isala Meppel, Reggersweg 2, 7943 KC Meppel
Meldingen
Mocht er iets bijzonders zijn, ernstige ziekte
of wanneer u of een naaste geestelijke
bijstand nodig heeft, dan kunt u contact
opnemen met uw wijkouderling. Ook
wanneer er iets moois is voorgevallen dat u
graag wilt delen, dan horen we dat graag.
De wijkouderlingen:
Han-Olof Gerrits: 06-1470 6472
Gert Westenbrink: 06-3856 6333
Lourens Schipper: 06-5103 1603
Ploni Beker: 06-4854 9872
Ouderling Henk Huisman: 06-5174 3607
Wij zullen op de hoogte zijn over de
beschikbaarheid van onze (deeltijd-)
predikant.
Voor spoedeisende kwesties kunt u hem
natuurlijk rechtstreeks bellen: Ds. Johan
Prosman, 06-1271 1603
Ds. Johan Prosman
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VAN DE KERKENRAAD
De kerkenraad nodigt u van harte uit voor
een gemeente-ochtend op zondagochtend 25
september na de dienst. Wij willen u graag
bijpraten over de voortgang van de
samenwerking met de 3 kerken van Nijeveen
en de ontwikkeling bij de bouw van het
nieuwe gebouw op de parkeerplaats bij
de kerk. Maar vooral willen wij graag uw
mening horen. De kerkenraad stelt voor om
een aanpassing te doen aan de indeling van
het kerkgebouw. Het doel is dat de kerkzaal
breder inzetbaar is en wordt aangepast aan
de wensen van deze tijd.
ZENDINGSCOMMISSIE
De zendingsbussen hebben in de periode 19
juni tot en met 21 augustus € 142,45
opgebracht.
Met vriendelijke groet, Wolly, Alie en
Femmie
DIACONIE
Beste gemeenteleden en verdere lezers van
dit kerkblad
De diaconieën zijn in het leven geroepen om
om te zien naar onze naasten, in de
gemeente en daarbuiten. Wij schenken
daarom ieder jaar aan allerlei goede doelen
zoals Rode Kruis, Kerk in Actie, Wilde Ganzen
en ook bij rampen als overstromingen en
aardbevingen. Maar ook dichtbij steunen we
organisaties als de voedselbank en
schuldhulpmaatje.
Nu er in onze maatschappij een heel hoge
inflatie is en het levensonderhoud vele malen
duurder wordt door duurdere
levensmiddelen en gestegen energieprijzen
kunnen wij ons voorstellen dat er
mensen/gezinnen in financiële problemen
komen.
Ook in die gevallen zou de diaconie wat
kunnen betekenen op de een of andere
manier. Dus denkt u ‘ik red het even niet’,
klop dan bij ons aan. Neem contact op met 1
van de diakenen en wij zullen u proberen te
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helpen, natuurlijk op een discrete en
vertrouwelijke basis.
De diaconie is er voor iedereen.
Onze diaconie bestaat uit de volgende
personen waar u eventueel contact mee op
kunt nemen:
Wolly Brand, Jannie Hoorn, Annemarije
Hoorn, Frens Westenbrink
ROMMELMARKT
Op zaterdag 24 september is het weer zover;
rommelmarkt in de schuur van de fam.
Altena, Kolderveen 50. We beginnen om 9.00
uur en stoppen om 12.00 uur. Er is van alles
te doen. Natuurlijk de verkoop van (heel veel)
leuke en misschien wel waardevolle spullen.
Maar ook knijpertjes en koeken en hele
mooie bloemstukjes. U kunt gezellig een
kopje koffie drinken, een broodje worst of
snert kopen en een gokje wagen bij het rad
van avontuur. De opbrengst is voor het
jeugdwerk, het jeugdgebouw en de kerk.
Wij vragen weer vrijwilligers om ons te
helpen bij het helpen klaarzetten op
donderdag en vrijdag en bij de verkoop op
zaterdag. Ook willen we graag wat sterke
jongelui die ons helpen bij het opruimen en
afvoeren, zaterdag vanaf 12.00 uur. Broodjes
en snert staan klaar. En dan zijn we nog op
zoek naar hulp bij het knijpertjes bakken op
zaterdagmorgen.
Als je hiermee wilt helpen, neem contact op
met Leida Schipper. tel. 491657 of per mail
l.schipper@hetnet.nl.
We hopen dat er ook nog veel thuis wordt
gebakken, zoals knijpertjes, koeken en cakes
voor de verkoop. Wie wil helpen, kan
eventueel bellen naar Jacob Bakker tel.
492533 of 06-10328646 of Leida Schipper.
Maar je mag ook zo binnenlopen op
donderdag en vrijdag vanaf ongeveer 9.30
uur. Als u nog spullen wilt laten ophalen ook
even contact opnemen met Jacob. DE-punten
kunnen nog steeds ingeleverd worden bij
Leida. Scheerweide 50.
Komt allen, het is altijd heel gezellig.
De rommelmarktcommissie
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BLOEMENGROET
De bloemen gingen met een groet van ons
allen naar:
17 juli: Mevr. A. van der Linde-Mulder
7 aug: Mevr. G.V. Schreur-Timmerman
BIJ DE DIENSTEN
4 september: ds. Tia Braam uit Wittelte gaat
voor.
11 september: ds. René Kok gaat voor.
18 september: er is de jaarlijkse gezamenlijke
startdienst in de geref. kerk.
25 september: ds. Marjan van Hal gaat voor
en we vieren het avondmaal. Het verhaal dat
centraal zal staan is dat van de rijke man en
de arme Lazarus uit Lucas 16, 19-31. Rijk zijn
heeft zo de nodige valkuilen, blijkt uit het
verhaal! Maar hoe zit het dan met ons, rijk
als we toch zijn?
WEL EN WEE
Mevr. Van der Linde, Binnenveen 10 en mevr.
De Weerd, De Wilgen 6 zijn beide
geopereerd. Mevr. Gruppen, Dorpsstraat
141, is voor revalidatie in het ziekenhuis in
Meppel. (Reestdal Revalidatie)
Ook mevr. Van der Meer, Burg. van Veenlaan
5, is daar momenteel
Al eerder werd mevr. Schreur, Raadhuislaan
2, geopereerd.
We wensen hen kracht en een voorspoedig
herstel toe.
De mensen die in de tehuizen verblijven:
mevr. Bult (Binnenveen) is verhuisd naar
zorgcentrum de Menning in Wilhelminaoord.
We wensen haar daar een goede tijd toe!
Dhr. Brug verblijft in de Kaailanden in
Meppel.
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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.
PASTORAAT
Op reis:
Na 2 jaar uitstel door corona lijkt het er nu
toch van te komen. Met dochterlief hoop ik
naar Nepal te gaan. Een gletsjertocht tussen
de 8000-ers door. Het vraagt nogal wat
geregel, maar de verwachting is dat ik weg
ben van 24 september tot 15 oktober. De
verwachting is dat Marjan ook nog even weg
zal zijn. De kerkenraadsleden zijn op de
hoogte.
Ds. René Kok
KERKENRAADSVERGADERING 7 JUNI
De voorzitter Jan van der Woerdt opent de
vergadering van onze kerkenraad. Daarna
leest ds. Marjan van Hal de tekst van Max
Ehrmann “Desiderata” voor, vol met
levenswijsheden. We bespreken de vragen:
Springt hier een bepaalde wijsheid uit en wat
vind je mooi in de tekst?
Omdat we dit jaar vanwege corona geen
Nieuwjaarsreceptie konden houden in januari
besluiten we dat we de nieuwe leden van
2021 ook uitnodigen voor de
Nieuwjaarsreceptie van januari 2023.
Mark Logchies, kerkrentmeester, zal zitting
nemen in de kascontrolecommissie van de
PKiN.
Machiel Diever zal Jan, vanwege vakantie,
vervangen als voorzitter tijdens de
kerkenraadsvergadering van 6 september.
Wij doen samen met de andere twee kerken
mee aan de Braderie op 21 juni tijdens de
Feestweek.
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Onze dominees zullen een nieuw concept
maken van de Plaatselijke Regeling van onze
kerk.
We vonden het leuk dat tijdens de diensten
van Hemelvaartsdag en Pinksteren de
kunst(enaars) die in onze kerk tijdens het
Feest van de Geest exposeerden, werd(en)
betrokken.
We besluiten dat er een avondmaalviering zal
zijn op 25 september en 4 december.
We krijgen van Jan een terugkoppeling van
het Sage-overleg van 30 mei. De sfeer van
het overleg was goed. Er is een update
gepresenteerd van de financiële situatie van
de drie kerken. Het is een overzichtelijk
overzicht en iedereen was heel open. Het is
de bedoeling dat de kerkenraden daarin
worden meegenomen. Daarom is er een
gezamenlijke kerkenraadsvergadering
gepland met de kerkenraden van de drie
kerken op dinsdag 4 oktober.
Op dinsdag 23 augustus is een overleg
gepland met vertegenwoordigers van de drie
kerkenraden. Daarbij wordt gebrainstormd
over wat de ouderlingen en diakenen samen
zouden kunnen doen.
De jaarrekening van de diaconie 2021 wordt
gepresenteerd en vastgesteld. Opgemerkt is
dat er een groot verschil zit tussen de
begrote giften en de ontvangen giften. Dit
komt doordat in 2021 geen collectes zijn
gehouden vanwege corona en daarom een
oproep is gedaan om een gift over te maken,
met als gevolg dat er veel is gegeven.
Hiervoor zijn we de gulle gevers erg
dankbaar. We gaan de mogelijkheid
uitzoeken om een QR-code te gebruiken voor
de collectes.
De kerkrentmeesters presenteren het
meerjarenplan voor het groot onderhoud van
de gebouwen. Hierbij is als leidraad gebruikt
het rapport van monumentenzorg. Er zijn
veel onzekerheden over de kosten, omdat de
aannemers vaak geen offertes willen
uitbrengen omdat ze geen tijd hebben om de
opdrachten uit te voeren.
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Voorgesteld wordt om mee te doen aan het
Herfstrondje op 1 en 2 oktober 2022. Wij
vinden het een goed idee en ds. Marjan van
Hal zal naar de informatieavond gaan op 9
juni.
We hebben een email ontvangen van Het
Oversticht over de ontwikkeling van een
Kerkvisie van de gemeente Meppel. Over Het
Oversticht: kerken spelen een enorme rol als
het gaat om de herkenbaarheid van het
landschap en zijn een baken voor dorp of
wijk. We leven in een tijd waarin veel kerken
de deuren moeten sluiten of bij continuïteit,
moeten nadenken over duurzame
energieoplossingen. Het Oversticht kan
helpen bij het opstellen van een kerkenvisie,
mogelijkheden voor herbestemming en
verduurzaming van het gebouw.
De gemeente Meppel wil goed voorbereid
zijn op toekomstige ontwikkelingen wat
betreft de kerken en andere
geloofsgebouwen in de gemeente en heeft
daarom Het Oversticht gevraagd om te
helpen bij het proces van de Kerkenvisie.
Tijdens dit proces onderzoeken zij het
toekomstperspectief van (monumentale en
niet-monumentale) gebedshuizen en
bespreken zij mogelijkheden om te
anticiperen op eventuele veranderingen.
De kerkenraad is door Het Oversticht
uitgenodigd voor een gesprek, liefst in onze
kerk, om kennis te maken. Zij zullen tijdens
dat gesprek het proces nader toelichten.
Onze kerkenraad gaat graag op de
uitnodiging van Het Oversticht in.
Voor de sluiting leest Monica het gedicht
Twee in één huis voor, uit het boek de
Dichtwerken De Genestet. Dit is een boek uit
1873.
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De lekkage van de kerk is verholpen, nu is de
kosterswoning aan de beurt voor renovatie.
Er wordt een verbeterplan gemaakt.

KERKENRAADSVERGADERING 5 JULI
Omdat de predikanten op vakantie zijn,
opent Jan met een gedicht van
A.F. Troost: Zon.
We doen als kerk mee met het herfstrondje
op 1 en 2 oktober. De kerk is dan open van
12-17 uur.

Als afsluiting leest Machiel: “De afstand
overbruggen” van Henri Nouwen, uit het
boek “Brood voor Onderweg''.

Hoe we verder gaan met steeds minder
ambtsdragers komt in september op de
agenda.
De aanwezigheid van de gezamenlijke kerken
op de braderie werd als positief ervaren en is
voor herhaling vatbaar. De aanloop was
voldoende, maar zou meer kunnen. Eind
augustus volgt een gezamenlijke evaluatie
om te kijken wat volgend jaar beter kan.
Op 28 juni was er een gesprek vanuit de
kerkenraad met Oversticht, die helpt bij het
ontwikkelen van een kerkenvisie in tijden van
krimp. Jan en Gea waren er bij. Het doel van
de kerkenvisie is: hoe staan de kerken in de
samenleving en welke kansen en bedreigingen zijn er. Aan de hand van een aantal
vragen is er gesproken over samenwerking
kerk en dorp, gebouwen en grond en
teruglopend aantal leden en inkomsten.
Analyse van de inzetbaarheid van het
religieus erfgoed: wat zijn de kansen en de
bedreigingen. Als prominent punt zullen de
gesprekspartners van het Oversticht
meenemen: hoe kunnen we elkaar helpen?
Wordt vervolgd.
Jan van der Woerdt stopt met de
eindredactie van Drieluik, het is niet te
combineren met het voorzitterschap van de
kerkenraad. De leden van de redactie hebben
de taken van Jan onderling verdeeld. Jan zal
nog wel de tekstuele controle van Drieluik
doen de komende maanden, totdat de
redactie iemand voor deze taak heeft
gevonden.
We zijn bezig met het in kaart brengen en
onder brengen van het archief en zijn aan het
inventariseren wat zich waar bevindt.
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KERKDIENSTEN:
datum
Zondag 4 september

locatie

aanvang voorganger

organist

eerste collecte

tweede collecte

Geref. Kerk

10:00

Ds. W. Smit (Smilde)

Mevr. M. van Dorsten

Kerk

Diaconie

Herv. Kerk Nijeveen

10:00

Ds. T. Braam (Wittelte)

Dhr. S. Huismans

Jeugdwerk

Kerkrentm. beheer

Herv. Kerk Kolderveen

10.00

Ds. J. Prosman

Dhr. R. Westra

Kerkrent. beheer

Diaconie

10:00

Ds. J. Prosman

Dhr. J. Lopers

Diaconie

Herv. Kerk Nijeveen

10:00

Ds. R. Kok

Dhr. A. Hoekerswever

Diaconie

Kerkrentm. beheer

Herv. Kerk Kolderveen

10.00

Dhr. S. Bakker (Urk)

Mevr. M. Withaar

Kerkrent. beheer

IZVOR

Zondag 18 september
Geref.Kerk
Startdienst

10:00

Ds. J. Prosman

Dhr. A. Kroes

Project the
Carpenter’s Son

Onk. PKiN

Zondag 25 september Geref. Kerk

10:00

Ds. H. Linde (Hoogeveen)

Mevr. M. van Dorsten

Kerk

Diaconie

Herv. Kerk Nijeveen

10:00

Ds. M. van Hal

Dhr. S. Huismans

Diaconie

Kerkrentm. beheer

Herv. Kerk Kolderveen

10.00

Ds. J. Prosman

Mevr. A. Westenbrink

Kerkrent. beheer

Diaconie

Zondag 11 september Geref. Kerk

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

26

DRIELUIK - Kerkdiensten

