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2 DRIELUIK - Algemene informatie 

 

GEREFORMEERDE KERK NIJEVEEN – HAVELTE - WANNEPERVEEN 

Kerkgebouw Dorpsstraat 7, Nijeveen tel. 06 11956760 

Website / voorzitter www.gereformeerdekerknijeveen.nl; voorzitter@gereformeerdekerknijeveen.nl 

Predikant Ds. René Kok en Ds. Marjan van Hal (deeltijd 20%) e-mail: kokhal@xs4all.nl / 0522-491221 

 Ds. Jan Stap (deeltijd 10%) e-mail: ds.stap@hgkd.nl / 06-45751180 

Contactpersoon diensten dhr. K.Klomp, tel. 06 28945301, email: klaasklomp@hotmail.com 

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 Vacant, ( Consulent/ pastorale bijstand: ds. Jan Stap, 0645751180 ) 

Scriba Postadres: Kolderveen 47,email: scriba@hgkd.nl 

Restauratiefonds NL04RABO3418292496 t.n.v. Restauratiefonds 

Ledenadministratie mevr. M. Bakker, Bramenweg 2, tel. 06-22329526ledenadministratie@hgkd.nl 

Penningmeester CvK dhr. A. Voerman, 't Nieveen 52; tel. 06-22924941, penningmeestercvk@hgkd.nl 

Bankreknr NL77RABO0341811149. Actie Kerkbalans: NL33RABO0373708548 

Diaconie NL91RABO0367101416 

Kerkhof dhr. K.J. Bakker, Tussenboersweg 1, tel. 491305 

Zending NL85INGB0001185188 

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. 492659 

Rek.nr. collectemunten NL77RABO0341860425 (verkoop 1e dinsdag oneven maand) 

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 mevr. ds. M.W. van Hal, Burg. Haitsmalaan 8, tel. 491221  

 email: kokhal@xs4all.nl of mwvanhal@xs4all.nl 

Scriba mevr. G.C. Veeloo, Gruttostraat 10, tel: 0624988327, scribahervormdnijeveen@gmail.com 

Adm. Kerkrentmeesters dhr. H. Maat, Burg. Weimalaan 13, tel. 0628928547, krmhervormdnijeveen@gmail.com 

Bankrekening kerk NL33RABO0373742207 t.n.v. Herv. Gem. Nijeveen 

Ledenadministratie  dhr. E. Vos, Het Nieveen 56, tel. 707807, ledenadministratie@hervormdegemeentenijeveen.nl 

Kerkhofbeheer mevr. W. de Jonge, tel. 492093, email: kerkhofbeheer@hervormdegemeentenijeveen.nl 

Adm. Diaken dhr. J. Slijkhuis, Weidelint 42, tel. 0626014913 

Bankrekening Diaconie NL96RABO0371802334 

Koster fam. T. Bos, Dorpsstraat 56, tel. 475783 

Collectemunten verkrijgbaar bij  dhr. T. Kikkert, Lijsterstraat 20, tel 490620 

Auto-ophaaldienst mevr. M. Buitenhuis, Scheerweide 16, tel.492415 

Bezorging kerkblad mevr. N. van ’t Hoog, Rembrandtstraat 1, tel. 492328  

 dhr. F. Zweistra, Het Nieveen 17, tel. 492309 

website PKN www.kerknijeveen.nl 

 

Kopij voor het volgende kerkblad inleveren vóór 2 juni  - 12.00 uur 

Inleveradressen: Ritza Kroeze, Scheerweide 39, of mailen naar: kopijkerkendrieluik@hotmail.com (voorkeur) 

Eindredactie: Jan van der Woerdt, tel. 06-18085829 

 

http://www.gereformeerdekerknijeveen.nl/
file:///C:/Users/Monicowink/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/FDK22G4O/eppezuidema@hetnet.nl
file:///C:/Users/Rolf%20en%20Ritza/Dropbox/Drieluik/Lay%20out%20kerkblad/scribaat@gereformeerdekerk.nl
mailto:kerkrentmeesters@gereformeerdekerknijeveen.nl
file:///C:/Users/Rolf%20en%20Ritza/Dropbox/Drieluik/Lay%20out%20kerkblad/www.hgkd.nl
file:///C:/Users/Rolf%20en%20Ritza/Dropbox/Drieluik/Lay%20out%20kerkblad/info@hgkd.nl
file:///C:/Users/Rolf%20en%20Ritza/Dropbox/Drieluik/Lay%20out%20kerkblad/scriba@hgkd.nl
file:///C:/Users/Rolf%20en%20Ritza/Dropbox/Drieluik/Lay%20out%20kerkblad/ledenadministratie@hgkd.nl
file:///C:/Users/Rolf%20en%20Ritza/Dropbox/Drieluik/Lay%20out%20kerkblad/penningmeestercvk@hgkd.nl
file:///C:/Users/Rolf%20en%20Ritza/Dropbox/Drieluik/Lay%20out%20kerkblad/www.hervormdegemeentenijeveen.nl
file:///C:/Users/Rolf%20en%20Ritza/Dropbox/Drieluik/Lay%20out%20kerkblad/kokhal@xs4all.nl
file:///C:/Users/Rolf%20en%20Ritza/Dropbox/Drieluik/Lay%20out%20kerkblad/mwvanhal@xs4all.nl
file:///C:/Users/Rolf%20en%20Ritza/Dropbox/Drieluik/Lay%20out%20kerkblad/www.kerknijeveen.nl
file:///C:/Users/Rolf%20en%20Ritza/Dropbox/Drieluik/Lay%20out%20kerkblad/kopijkerkendrieluik@hotmail.com
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Bijsluiters en gebruiksaanwijzingen 
 

Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik lees zelden bijsluiters en gebruiksaanwijzingen. Bij onze medicijnen 

krijgen we bijsluiters die veelal vertellen hoe je de medicijnen moet gebruiken, in welke situatie en wat de 

bijwerkingen kunnen zijn. Hoe komt het dat ik ze niet lees? Omdat het vaak medicijnen zijn die je met enige 

regelmaat gebruikt, zoals bijv. een paracetamol. Nu met de vaccinatie tegen Corona maken veel mensen 

zich heel erg druk over bijwerkingen, met name de (zeer kleine) kans op trombose. Wie de bijwerkingen 

van een paracetamol leest, zou deze dan direct aan de kant moeten leggen want de mogelijke bijwerkingen 

liegen er niet om.  

Hoe komt het dat we bij het ene zoveel nadruk op een kans op bijwerkingen leggen en bij het andere niet? 

Dat heeft denk ik met twee zaken te maken. Het ene is een nieuw (preventief) medicijn dat in een korte tijd 

tot stand is gekomen en het andere is een middel dat we al jaren onder bepaalde omstandigheden 

gebruiken. Wie horen we bijvoorbeeld over mogelijke bijwerkingen van de vaccinatie tegen griep?  

Ik ben geen arts of medicus maar kan wel nadenken. De kans op bijwerkingen is 1 op de zoveel. De kans dat 

iemand aan Corona sterft of daar hele nare beperkingen aan overhoudt is ook niet gering. Ik mag mij 

eerdaags laten vaccineren (heb de afspraak gemaakt!) en het geeft mij een bepaalde rust. Rust om 

bijvoorbeeld op vakantie te gaan en straks weer bezoekwerk te kunnen doen.  
 

Gebruiksaanwijzingen zijn ook van die epistels die je beter wel kunt lezen want zonder dat gaat er vaak iets 

fout. Bijvoorbeeld een IKEA-meubel in elkaar zetten. Je krijgt er een hele uitleg bij met schema’s hoe je zo’n 

meubel in elkaar moet zetten. Het gaat bij mij bijna altijd fout. Nu ben ik ook geen techneut, maar ben best 

wel een redelijke doe-het-zelver. Als ik zo’n meubel in elkaar zet hou ik of schroefjes/boutjes etc. over of er 
zit een plank net verkeerd om. Dus moet je het uit elkaar halen en weer opnieuw beginnen. 
 

Wat heeft het met geloven te maken? Is er een relatie? Het geloof heeft ook te maken met lezen, nl. van de 

Bijbel. Maar geloven heeft ook te maken met het werk van de heilige Geest, die met Pinksteren werd 

uitgestort. Het heeft daarnaast ook te maken met het nadenken over de inhoud van het geloof. Hoe komt 

het dat de één twijfelt, de ander afhaakt en weer een ander met volle overtuiging in het geloof staat? 

Vragen die je niet één, twee, drie kunt beantwoorden. Eén kernwoord is voor mij: aanvaarden. Aanvaarden 

dat Jezus Christus voor jou geleden heeft, gestorven en opgestaan is. Aanvaarden dat God je door Zijn 

heilige Geest wil leiden in het leven. Aanvaarden ook dat je niet alles kunt weten en beredeneren. 

Aanvaarden dat je een kind van God mag zijn door te accepteren dat Jezus Christus de weg is.  
 

De Bijbel is het boek waarin regels staan hoe we het best met elkaar en met God kunnen leven. Daar gaat 

het vaak mis, zowel in het leven met elkaar als met God. Dat komt omdat we denken zelf wel te weten hoe 

dat moet. Daar gaan we dus de fout in omdat het vaak op die terreinen misgaat. De fout is gemaakt. Als het 

om een fout in onze relatie met God gaat is de remedie: vergeving vragen. In 1 Joh. 1: 9 staat “Belijden we 

onze zonden, dan zal Hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle 

kwaad.” Bij de verstoring in menselijke relaties, is het vaak moeilijker. Echter ook daar geldt dat je elkaar de 
kans moet geven om met een schone lei te beginnen.  
 

De conclusie: lees de bijsluiters en gebruiksaanwijzingen goed in het leven, met name de Bijbel, om 

(geestelijk) gezond te blijven. Vertrouwen in artsen, God en elkaar is daarbij een goed hulpmiddel.  
 

Ds. Jan Stap 

  



4 DRIELUIK 

 

HET KERSPEL: 

Gespreksgroep: 18 mei om 10 uur in de Gereformeerde kerk 

 o.l.v. ds. M. van Hal 

 

De maandsluiting  gaat in mei nog niet door 
 

 

 

 

 

    

 

DE REDACTIE FELICITEERT GEMEENTELEDEN VAN 80 JAAR EN OUDER 
 

15 mei Dhr. M.H. Kruithof, Het Nieveen 35 80 jaar 

19 mei Mevr. J. Reuvekamp-Bussink, Karspelstraat 25 86 jaar 

21 mei Mevr. A.A. Huisman-Bijl, Rembrandtstraat 1 A   84 jaar 

25 mei Dhr. B.J. Bakker, Merelstraat 3 80 jaar 

26 mei Dhr. A.P. Dijkstra, Roekebosscheweg 4 87 jaar 

27 mei Mevr. J. van Gijssel-Bergman, Joh.Nijmeijerlaan 12   93 jaar 

28 mei Dhr. K.T. Dijkhuis, Griftestuk 22 85 jaar 

8 juni Mevr. G. Kiekebos-Piest, Lijsterstraat 1 80 jaar 

9 juni Mevr. G.S. van der Linde-van Benthem, de Berken 2 80 jaar 

   

4 juni Dhr. En mevr. Van der Linde-Meijer, Dorpsstraat 8 50 jaar getrouwd 
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UITLEG VOORKANT 
 

Net als vorig jaar werd mij ook dit keer ge-

vraagd het voorblad van het Drieluik te 

maken voor het Pinksternummer. 

Vorig jaar zaten we nog maar net in de 

pandemie en konden we niet vermoeden dat 

het nog een jaar zou duren én dat het een 

echte crisis zou worden. Met een serieuze 

lockdown en zelfs een avondklok ziet de 

wereld er snel anders uit. Het thuiswerken en 

vergaderen via Zoom is bij velen een onaan-

genaam ritme geworden. Het nieuwe nor-

maal, ik kan er niet aan wennen en wil mijn 

oude moedertje weer knuffelen en mijn 

kinderen kunnen vastpakken en omhelzen. 

De ontmoetingen met vrienden, spontaan 

ergens een bakkie of een wijntje doen, ik mis 

ze. We moeten nog even geduld hebben, nog 

even volhouden en dan kunnen we weer die 

dingen doen die we altijd samendeden.  

Met deze gedachten begon ik aan het voor-

blad en heb ik het ontwerp van Pinksteren 

2020 erbij gepakt (zie 

hiernaast) en daar 

veranderingen in 

aangebracht zodat 

het bij 2021 past. Ik 

heb er als het ware 

op voortgeborduurd.  

 

De achtergrond is 

ook nu overwegend 

groen, de kleur van 

de HOOP. Hoop dat 

het straks weer goed 

komt, dat ondernemers in de detail en 

horeca door kunnen gaan. Je ziet de wereld 

waarin wij leven. Het kruis van Pasen. Het 

Paasfeest wat we thuis hebben gevierd was 

anders dan andere jaren maar we mochten  

 

ook nu bij het kruis staan en met Gods  

vergeving weer door. Het kruis ook het teken 

van GELOOF. Gelukkig staan er dit jaar meer 

mensen op, een grote groep zelfs, met op de 

achtergrond een mooie blauwe lucht en het 

licht van de zon, wat niet alleen symboliseert 

het samen zijn, samen werken en samen 

sterk maar ook dat het licht aan de einde van 

de tunnel inzicht is en we straks naar elkaar 

toe kunnen gaan, samen een feestje kunnen 

vieren, samen naar de kerk ook, 

samen……samen! 
Het rode hart dat de hele wereld omarmt, de 

LIEFDE, er voor elkaar zijn, hier dichtbij maar 

ook voor mensen ver weg. Rood is de kleur 

van Pinksteren. En de duif, het symbool van 

de Heilige Geest.  

Anja Winters 

 

E-MEETING 30 MEI: THEMA DEUR 
 

We leven in een rare tijd. Door het corona-

virus hebben we al langere tijd te maken met 

belemmeringen. Horeca, winkels, scholen, 

kerken en verzorgingstehuizen gingen dicht 

om het virus buiten de deur te houden. Het 

duurde lang, voor veel mensen te lang; de 

eenzaamheid onder met name ouderen was 

groot. Maar het virus opende ook nieuwe 

deuren: door het vele thuiswerken leerden 

we op een andere manier met elkaar com-

municeren, we kregen weer oog voor dingen 

die er écht toe doen. Gelukkig lijkt het tij nu 

te keren en keren we langzaam maar zeker 

terug naar het ‘normale’ leven. 
Tijdens de E-meeting van 30 mei gaan we in 

gesprek over een nieuw begin. Het is dan een 

week na Pinksteren, een prachtig symbool 

van een nieuwe start. Hoe neem je de geest 

van Pinksteren mee als je opnieuw begint? 

Ook in ons dagelijks leven werken we aan  
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een nieuw begin, als de deuren weer  

open gaan. Hoe gaan wij met elkaar verder, 

als we weer meer mogen? Zetten we de deur 

open voor onze medemens? Of blijven we 

het liefst 

in ons 

eigen 

wereldje 

zitten, en 

wijzen 

we 

anderen 

liever de deur? Het kan ook zijn dat deze 

nieuwe start juist betekent dat je een deur 

achter je dicht trekt. 

De E-meeting met het thema ‘deur’ is te 
volgen via de kerkomroep. Tot ziens op 

zondag 30 mei! 

Perry, Anneminke, Judith, Geertje en 

Fenneke 

 

HET EINDE VAN ZOOM…… 
 

We mogen hopen dat met het toenemend 

aantal mensen dat is gevaccineerd ook onze 

mogelijkheden om elkaar in levende lijve te 

ontmoeten weer toenemen. We hebben de 

afgelopen maanden activiteiten aangeboden 

via Zoom. Maar het moet worden gezegd, 

iedereen is ook wel zoom-moe. We geloven 

het allemaal wel….. Het is goed voorstelbaar, 
zeker als je voor je werk ook veel achter het 

scherm zit en veel van je contacten digitaal 

lopen is het wel een keer genoeg. Het pasto-

raat is deze maanden zo veel mogelijk wel 

door gegaan. We hebben wel steeds 

gevraagd, en we zullen ook nog wel checken, 

of mensen ons wel willen ontvangen. De 

kerkenraden zullen besluiten wanneer we 

weer de kerkdiensten open stellen. Natuurlijk 

binnen wat verantwoord is. En dan langzaam 

kunnen we weer samen komen. Schrik niet 

als je merkt dat het geloof je minder is gaan 

zeggen, of dat je je minder verbonden voelt 

met de gemeente. Dat is overal gaande, maar 

vooral ook in de kerken omdat geloven voor 

alles het samen komen is, elkaar ontmoeten 

en samen het leven en het geloof vieren.  

Waar dat weg valt, wordt voor velen het 

geloof wat te veel woorden en gedachten 

waar we nog weinig mee kunnen. Dat is niet 

omdat geloven weinig zeggend is, dat is 

omdat geloven geleefd moet worden. God 

laat zich niet vastleggen in woorden en 

beelden die je dan maar moet geloven. God 

is alleen ontmoetbaar waar wij elkaar 

ontmoeten. Die tijd gaan we weer tegemoet! 

Als we weer samen komen, zal het eerst 

bescheiden zijn, maar als het kan, kom maar 

weer eens langs om te proeven hoe goed het 

is om samen te kunnen komen. Als de 

terrasjes open mogen, mogen we bij de kerk 

ook een terrasje hebben om het sacrament 

van het koffiedrinken weer op te starten. Wie 

dan niet naar de kerk komt, kan dan altijd 

nog bij de koffie aanschuiven… 

Ds. René Kok  

 

BEZOEK PKN 
 

Beste gemeenteleden,  

Zoals al vermeld, staat op donderdag 3 juni 

het bezoek gepland van een delegatie van de 

Protestantse Kerk Nederland en onze 

classispredikant. Verder zijn er een paar 

genodigden.  

We zijn erg blij dat de kookgroep bereid is 

om een “diner”voor ons te verzorgen. Voor 

dit bezoek hebben we een programma 

opgesteld.  
 

Programma 3-6-2021 

• aankomst Hervormde Gemeente Kolder-

veen/ Dinxterveen; gebouw bezichtiging 

met korte presentatie voorzitter Henk 

Huisman 

• daarna vertrek naar HKN 

• aankomst Hervormde Kerk Nijeveen; ge-

bouw bezichtiging met korte presentatie 

voorzitter Jan van de Vegt 

• daarna vertrek GKN 

• aankomst en ontvangst gasten bij de 

Gereformeerde Kerk 

• centraal welkom gasten en genodigden 

met korte presentatie voorzitter Bert 

Winters. 
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Hierna een verhaal door Jenneke Span 

namens de 3 kerken: 

- de samenwerking tot nu toe 

- onze sterke kanten 

- onze zwakke plekken 

Daarna het verhaal van PKN: 

- Hoe kijken zij naar de toekomst van de 

kerk en de dorpskerk in het bijzonder? 

- Waar zien zij mogelijkheden om ons te 

ondersteunen? 

• Diner verzorgd door de kookgroep 

• Vesper ds. René de Reuver (via de 

bekende online weg te volgen) 

• Afsluiting / Afscheid 
  

Uiteraard komt er ook een verslag van deze 

ontmoeting in het kerkblad. En ook via 

sociale media volgt er informatie.  

Lieve mensen, mochten jullie nu nog een 

dringende vraag hebben aan PKN. Laat het 

ons weten en wij nemen het mee. We hopen 

in ieder geval met elkaar een fijne en goede 

middag te mogen hebben tot opbouw van de 

gemeenten. 
 

Met hartelijke groet, 

Henk Huisman 06-51743607 

pelstars@hotmail.com 

Jan van der Vegt 06-5436712 

vegtvd@ziggo.nl 

Bert Winters 06-21962147 

famwinters@planet.nl 

 

WEBSITE PKN 
 

God, Nederland en Oranje 
 

In Nederland is er een scheiding tussen kerk 

en staat. Toch klinkt in veel protestantse 

kerken het Wilhelmus rond de verjaardag 

van de regerende vorst. Hoe kan dat? 
 

Toen in de zestiende eeuw het calvinisme 

opkwam in Nederland, bleek stadhouder 

Willem van Oranje (1533 - 1584) al snel een 

beschermer van het protestantisme. In zijn 

jeugd had Willem, die later als stadhouder de 

bijnaam Willem de Zwijger kreeg, een 

protestantse opvoeding gekregen. Opvallend, 

want het protestantisme was toen nog 

gloednieuw.  

Als stadhouder kon hij echter geen volledige 

vrijheid garanderen voor het protestantisme 

in Nederland. Als stadhouder was hij waar-

nemend heerser der Nederlandse gewesten. 

Dat betekent dat hij regeerde als plaatsver-

vanger van een landsheer, een koning die 

meerdere gebieden in handen had. En 

Willem regeerde onder een rooms-katholieke 

landsheer: eerst de rooms-Duitse keizer  

Karel V, daarna Filips II, heerser van het 

Spaanse Rijk.  

 

 
 

Beeldenstorm 

Filips II zag het opkomende protestantisme 

als bedreiging voor de katholieke kerk. 

Hierdoor liepen in zijn ogen namelijk ook de 

belangen van het Spaanse Rijk gevaar. Hij 

wilde eenheid in zijn rijk en deed verwoede 

pogingen om het opkomende protestantisme 

de kop in te drukken.  

Het lukte Willem van Oranje, die voorstander 

was van godsdienstvrijheid en aanvankelijk 

trouw wilde blijven aan het Spaanse gezag, 

niet om tot overeenstemming te komen. En 

ondertussen bleek het protest van de 

calvinisten onstuitbaar: in 1566 raasde de 

Beeldenstorm door grote delen van de 

Nederlanden. Onder leiding van hun 

predikanten vernielden protestanten de 

rijkdommen van de katholieke kerk in kerken 

en kloosters. Toen de bloeddorstige hertog 

van Alva naar de Lage Landen werd gestuurd 

om daar de orde te herstellen, belandden 

veel protestanten aan de galg of op de 

brandstapel.  

 

mailto:pelstars@hotmail.com
mailto:vegtvd@ziggo.nl
mailto:famwinters@planet.nl
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Protestants 

In Nederland leidde dit in 1568 tot een 

bloedige burgeropstand tegen de Spaanse 

overheersing. Onder leiding van Willem van 

Oranje verzetten de opstandelingen zich 

tegen het vervolgen van protestanten en 

tegen de groeiende bureaucratie en de 

centralisatie die hun Spaanse heerser voor 

ogen had.  

De oorlog duurde veel langer dan verwacht: 

pas in 1648 kwam er (afgezien van een 

wapenstilstand van twaalf jaar tussendoor) 

een einde aan deze Tachtigjarige Oorlog. In 

de noordelijke gewesten van de Lage Landen 

werd het leger van de landsheer verslagen en 

kreeg het protestantisme de overhand. Het 

werd verheven tot officiële staatsgodsdienst 

van de nieuwe republiek. Veel van de 

nakomelingen van Willem van Oranje bleven 

het protestantisme aanhangen.  

Zijn verre achterkleinkind Willem I, de eerste 

officiële koning van het Verenigd Koninkrijk 

der Nederlanden, voerde grote kerkher-

vormingen door. En zijn nog veel verdere 

achterkleinkind, de huidige koning Willem-

Alexander, identificeert zich als protestants 

christen. 

 

 
Koning Willem-Alexander tijdens de viering van 500 

jaar Reformatie (foto: Sandra Haverman) 

 

Wilhelmus 

De verbondenheid met het protestantisme 

blijkt uit een traditie die veel protestantse 

kerken tot op de dag van vandaag in ere 

houden: het zingen van couplet 1 en 6 van 

het Wilhelmus.  

De oorsprong van het Wilhelmus is overigens 

niet helemaal zeker. Het is namelijk de vraag 

wie het lied heeft geschreven. Duidelijk is in 

elk geval dat het de tweestrijd weerspiegelt 

waarin stadhouder Willem van Oranje 

verkeerde: enerzijds trouw willen zijn aan de 

Spaanse koning, anderzijds zijn geweten 

volgen door God en het Nederlandse volk te 

dienen. In het lied klinken zijn 

beweegredenen door om toch in opstand te 

komen tegen het Spaanse Rijk.  

De overtuiging dat het koningshuis ons door 

God gegeven is, hebben veel koningsgezinde 

protestanten ook vandaag de dag nog. Ook 

beschouwen voorstanders het Wilhelmus als 

een eerbetoon: hierin wordt Gods hand in de 

geschiedenis van Nederland bezongen. 

(Dit artikel heeft in het blad Petrus gestaan 

en is overgenomen van de website van PKN) 
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Stuurloos 
 

Ik hoef u vast niet te vertellen hoe het er 

momenteel voorstaat met het bestuur van ons 

land. In Den Haag is het een zooitje en we zijn 

eigenlijk al een behoorlijke tijd stuurloos. 

Verschillende partijen staan aan boord, maar er 

is geen kapitein die het roer in handen heeft en 

het schip over woelige golven de juiste koers 

laat varen. En hoewel we ons in zeer onstuimig 

water bevinden lijkt het soms alsof het de 

politieke partijen zijn die er voor zorgen dat we 

niet op koers liggen.  
 

Niet alleen ons land is momenteel stuurloos, 

ook in 2 van onze 3 kerken staat er op dit 

moment geen kapitein aan het roer. We 

dobberen rond, maar bevinden ons in iets 

rustiger vaarwater en er wordt geroeid met de 

riemen die we hebben. We zijn er al een eind 

mee gekomen.  

Een kapitein op een schip, of om met Bijbelse 

begrippen te spreken, een herder voor de 

schapen. Kunnen we zonder? Kunnen er meer 

kapiteins op 1 schip zijn? Meerdere herders die 

de kudde leiden en bijeen houden? Misschien 

heeft het woord ‘herder’ voor ons betekenis 

verloren, omdat er in onze samenleving nog 

nauwelijks herders zijn. Leiderschap 

daarentegen is een zeer eigentijds begrip of 

nog actueler ‘nieuw leiderschap’. Bij deze vorm 
van leiderschap zijn motivatie en moraal het 

kompas. Er is sprake van een sterke connectie 

vanuit wederzijds vertrouwen, hoge morele en 

ethische normen en plezier is een belangrijke 

drijfveer. Vooral het vertrouwen is een krachtig 

middel om mensen hun eigen kracht te laten 

ontdekken. In dat opzicht staat de Bijbel niet 

eens zo ver van de actualiteit.  

De Bijbel leert ons hoe wij mensen allemaal 

geschapen zijn om elkaars herder te zijn. De 

goddelijke herder kan hierin symbool staan 

voor het vertrouwen dat we steeds opnieuw 

moeten stellen in de kudde, onze medemens.  

God is herder over ons, maar ook wijzelf 

moeten herder zijn; vertrouwen stellen in de 

mensen naast ons. Koppige mensen, 

kwetsende mensen, slechte mensen, 

vermoeiende mensen, kritische mensen, 

mensen die net als schapen, de kudde maar 

wat graag verlaten om hun eigen plan te 

trekken. Een pittige opgave om telkens 

opnieuw vertrouwen te stellen in onze 

medemens, maar er staat dan ook nergens dat 

het leven van een herder over rozen gaat. We 

moeten voor elkaar zorgen en herder zijn voor 

onze naasten. Niet omdat het altijd even 

makkelijk is, maar omdat de mens het waard is 

om er steeds opnieuw vertrouwen in te stellen. 
 

Nieuw leiderschap, geen functie maar een 

proces. Een proces van ons allemaal. Van 

boven naar onder en andersom. Ons land is 

dan misschien stuurloos, maar we kunnen wel 

samen zorgdragen voor de koers die gevaren 

wordt, door verantwoordelijkheid te nemen, 

vertrouwen te hebben in elkaar en elkaar te 

bekrachtigen. Dit geldt ook voor onze kerken. 

Door initiatieven te omarmen, vertrouwen te 

stellen in de beroepingscommissie, de 

kerkenraden, de ‘kapiteins’ van de ‘niet 
stuurloze kerk’ en de verbinding die we in de 
afgelopen periode zo mochten voelen en 

ervaren, blijven we op koers.  

Zelfstandigheid en zelfbeschikking zijn niet 

grenzeloos. De grote Herder, of Kapitein staat 

nog steeds aan het roer. Hij benoemt de 

doelen, creëert focus en geeft veiligheid.  

Waar nodig stippelt Hij een route voor ons uit 

naar het resultaat. Als er in de Bijbel over een 

herder gesproken wordt gaat het altijd om 

iemand die opkomt voor de weerloze, iemand 

die bescherming biedt en de kudde bijeen 

brengt. Iemand die de strijd met de wolven 

aandurft. Wij mogen vertrouwen op dit 

eeuwenoude leiderschap, maar daarnaast ook 

nieuw leiderschap aanvaarden, door herder 

voor elkaar te zijn.  
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Vrijwilligerswerk 

voor de kerk 

 

Geertje de Boer: ‘Voeding voor de geest’ 
 

De agenda van Geertje de Boer is al weer 

aardig gevuld met afspraken, 

veel daarvan zijn voor de kerk 

van Nijeveen. De kerk is 

belangrijk in het leven van de 

inwoonster van Havelte. Al 

heeft ze wel een duidelijke 

mening over hoe het anders 

kan of, beter gezegd, moet. 

Aan haar eigen kinderen zag 

ze dat een standaard kerk-

dienst niet meer werkt. Net als 

vele leeftijdsgenoten wilden ze op een 

gegeven moment niet meer mee naar de 

kerk. En, zegt Geertje (57) heel eerlijk, ik kan 

het hen ook niet kwalijk namen. Ook bij zich-

zelf bespeurde ze dat de kerkdienst haar 

minder kon ‘pakken’. „Het was te veel een-

richtingsverkeer; de dominee die zijn bood-

schap uitsprak naar de gemeente. Met alleen 

een verhaal uit de bijbel bereik je de meeste 

mensen niet meer.” 

Gelukkig voor haar sloeg ook de kerk van 

Nijeveen een nieuwe weg in. Dat begon met 

de oprichting van de gemeenteband, vertelt 

Geertje. Ook zij sloot zich al snel aan bij deze 

band. Het mooie aan deze band is volgens 

haar dat niets moet en alles mag. „Kun je een 
keer niet, dan kom je niet. We maken samen 

muziek, daar worden we blij van. En we 

zingen nu vaker andere liederen in de kerk.” 
 

Kerk als herberg 

En daar bleef het voor haar niet bij. De op-

richting van de herberggroep (een denktank 

binnen de gereformeerde kerk) was voor 

haar een nieuw teken dat er dingen gingen 

veranderen. En ook hier haakte Geertje aan. 

„Alleen al de centrale gedachte binnen deze 
groep - de kerk moet een herberg zijn in het 

dorp - spreekt me enorm aan.” In deze groep 
zijn, zeker in de eerste jaren, veel initiatieven 

opgestart voor vernieuwing binnen de 

gereformeerde kerk. 

Eén daarvan is het kerkcafé, een ontmoe-

tingsplek voor en door iedereen, in de 

breedste zin van het woord. In het kerkcafé 

wordt gepraat, nagedacht en ben je actief in 

een ontspannen sfeer met elkaar bezig. Eén 

keer per maand is er een bij-

eenkomst. „Wat mij betreft zou 
dat best vaker mogen”, zegt ze 
enthousiast. De onderwerpen 

zijn heel divers: „We hebben 

een avond georganiseerd met 

de Islamitische gemeenschap in 

Meppel en we zijn op bezoek 

geweest in de moskee. We 

hebben gesproken over een-

zaamheid, over homoseksu-

aliteit, we hebben aan bloemschikken 

gedaan. Echt heel breed dus.” Sinds de uit-
braak van corona zijn de bijeenkomsten 

online. „Dat is anders en dus even wennen. 
Maar de ontmoeting, zo belangrijk in deze 

vreemde tijd, is er gelukkig nog steeds.”  
En dan is er nog de E-meeting waar Geertje 

ook al weer jaren met veel enthousiasme aan 

bijdraagt. De E-meeting is volgens Geertje 

een mooi instrument om ruimte te geven aan 

een ieders geloofsbeleving. „We zijn allemaal 
anders, we denken allemaal anders, maar 

iedereen mag er zijn. We hebben allemaal 

onze inbreng, onze ideeën over een bepaald 

thema.” En daarin ligt gelijk de kracht van 

deze diensten, denkt ze. Tot haar opluchting 

ziet ze dat ook de traditionele kerkdiensten 

aan het veranderen zijn. „Het statische gaat 
er af. En dat is goed, want de boodschap 

moet wel binnenkomen. Hoe wil je anders de 

kinderen in de kerk houden.” Doen we dat 

niet, dan bloedt de kerk dood, is haar 

overtuiging. 
  

Hele week open 

Door het coronavirus zijn de kerkdiensten al 

langere tijd online. Of kinderen, maar ook 

volwassenen na deze lange tijd straks wel 

weer in de kerk komen? „Ik weet het niet. 
Maar misschien moet je dat ook niet willen.  
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Misschien moeten we er meer naar toe dat 

we de hele week kerk zijn en niet alleen op 

zondag ‘open’ zijn. Belangrijk is dat we er 
voor elkaar zijn, als kerk, maar ook als mens. 

We praten nog te veel vanuit de kerk-

gedachte. Ik denk dat we dat moeten los-

laten. Contact met elkaar is belangrijk.” „Ik 
vraag me zelf ook wel eens af: waarom ga ik 

naar de kerk? Dat komt deels voort uit tradi-

tie, van huis uit. Wij gingen vroeger met onze 

ouders naar de kerk, je ging naar de club en 

GJV, je rolde in het bestuur. Dat was haast 

vanzelfsprekend.” De kerk geeft houvast, 

meent ze. „Dat kun je ook vinden bij de voet-

balclub, maar ik zoek ook verdieping. Voe-

ding voor de geest, zeg maar.” Dat ze ook nu 

nog actief is in de kerk vindt ze dan ook niet 

heel bijzonder. „Het zit in mijn bloed, denk 
ik.” Want Geertje doet namelijk nog meer. Zo 

is ze al weer een jaar of zeven lid van de 

beamercommissie van de gereformeerde 

kerk. Daarnaast is ze is al vele jaren contact-

dame voor Havelte. Hoe lang, weet ze eigen-

lijk niet. „Ik denk dat mijn kinderen nog op de 
basisschool zaten, toen ik hiervoor ben 

gevraagd.” Haar wijk is in de loop der jaren 
veel kleiner geworden: er zijn inmiddels veel 

ouderen overleden, en er kwamen weinig 

jongere mensen voor terug. 

Wat haar is opgevallen: waar je ook komt of 

woont; in de kerk ben je altijd welkom. „Dat 
voelden we toen we hier in Nijeveen 

kwamen, maar ook daarvoor, in Dene-

marken.” Van 1993 tot 2005 woonden Eiso 
en Geertje met hun kinderen in Denemarken. 

Omdat Eiso graag boer wilde worden en dat 

in Nederland geen haalbare kaart was, oriën-

teerde het jonge gezin zich op Denemarken. 

Daar werd een melkveehouderij aangekocht 

in Jutland, in het zuiden van Denemarken. 

Een spannende tijd voor het jonge gezin, met 

één peuter en een tweede op komst. Ook  

daar ging het gezin naar de kerk. „Het was 
fijn om er heen te gaan, ook al waren ze daar 

wat conservatiever dan wij gewend waren.” 
De boerderij groeide onder hun bezielende 

leiding door naar ruim 100 melkkoeien. Maar 

ook in Denemarken waren grenzen aan de 

groei. „We zaten in de kern van het dorp, we 
konden daar niet verder groeien.”  
 

 

Uiteindelijk besloten de ondernemers het 

bedrijf te verkopen en met hun inmiddels 

vier kinderen terug te gaan naar Nederland. 

Ook hier wilden ze graag voor zichzelf 

beginnen, en dat lukte. Aan de rand van 

Havelte, langs de Drentse Hoofdvaart, 

runnen Eiso en Geertje samen een winkel 

met Deense meubelen. Dat heeft zo moeten 

zijn, meent Geertje. „Eenmaal terug in 
Nederland rolden we via via in de verkoop 

van deze meubelen. En ook deze boerderij 

waar we onze zaak runnen kwam op ons 

pad.” Nu de coronaregels heel langzaam 
worden versoepeld, gaat ook hun winkel 

weer open. 
 

Ontmoetingshuis 

Als de coronacrisis over zijn piek heen is en 

het normale leven weer op gang kan komen, 

hoopt Geertje dat ook de kerken snel weer 

op zondag open kunnen. Maar dan wel in een 

vrijere vorm, voegt ze daar aan toe. „Ik hoop 
dat de kerk ook door de week open kan zijn, 

zodat we meer mensen iets kunnen bieden. 

Dat we ons als kerk écht vermengen met het 

dorp. Dát zou misschien wel mijn grootste 

wens zijn. Een bruisende kerk in het hart van 

het dorp, met veel activiteiten, met ruimte 

voor gesprek en voor stilte. Een echt 

ontmoetingshuis waar iedereen welkom is.”  

„Belangrijk is dat we er voor elkaar 
zijn, als kerk, maar ook als mens” 
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BLOEMENGROET 
 

De bloemen zijn met een groet van ons 

gegaan naar: 

Fam. Klok 

Mevr. A .Matter-Kroes 

Mevr. H. Mulder-Hadders 

Mevr. J. van Gijssel-Bergman 

 

BIJ DE KERKDIENSTEN 
 

De kerkenraden hebben besloten tot en met 

6 juni door te gaan met de gezamenlijke 

diensten. Alle diensten zijn via een link op de 

websites van de kerken en via de 

kerkomroep te volgen. 

De volgende voorgangers gaan voor in de 

diensten. 

9 mei ds. M. van Hal 

13 mei ds. J. van der Mark uit Wolvega 

(Hemelvaartsdag) 

16 mei ds. K.D. van den Hout uit Woudrichem 

23 mei ds. R. Kok 

30 mei E-meetingscommissie verzorgt de 

dienst. 

6 juni mevr. T. Koster uit Barneveld 
 

De dienstencommissie van de 

Gereformeerde kerk.  

 

GEDICHT 
 

Pinksteren 

Het is een vreemd, ongrijpbaar feest: 

de nederdaling van de Geest. 
  

Wat vlammen en geruis van wind, 

een taal , die nieuwe woorden vindt. 
  

Nu dalen er geen eng’len neer, 
ver lijkt de opgestane Heer. 
  

Er is een wonder voor ons oog: 

uit sinsels rijst een vlam omhoog. 
  

Er is een wonder voor ons oor: 

Gods Geest vindt bij de mens gehoor. 
  

Wie Hem verried, getuigt van Hem, 

wie Hem verliet, spreekt met Zijn stem. 
  

Het is een vreemd, onzegbaar feest: 

de woord-geboorte van de geest. 
  

En in de Geest daalt onze Heer 

voor eeuwig in ons midden neer! 

  

MEELEVEN 
 

Enkele gemeenteleden zijn opgenomen 

geweest in het ziekenhuis. Dhr. A. Kroes 

heeft een operatie gehad en is weer thuis om 

te herstellen. Dhr. Sytse Faber heeft een 

operatie gehad die naar wens is verlopen en 

er volgt nog een ander onderzoek. Perry 

Brand is ook weer thuis maar zal niet weer 

beter worden. Mevr. J. van Gijssel-Bergman is 

weer thuis uit het ziekenhuis, maar heeft ook 

een teleurstellend bericht gekregen. 
  

We wensen allen die nog ziek zijn of die een 

operatie hebben of moeten ondergaan (ook 

zij die niet genoemd worden) Gods zegenen-

de nabijheid toe en kracht om te herstellen. 

Ook zijn er enkele gemeenteleden die elders 

vertoeven. 

Mevr. J. Kroes-Mondria, de Lindenhorst, 

Reggersweg 27 E, 7943 KC te Meppel. 

Dhr. G. Pors, de Meentehof 6-8 , 8332 AZ te 

Steenwijk. 

Dhr. W. Smit, Reggersoord, Reggersweg 1,  

7343 KC te Meppel. 

Mevr. J. Laverman-Leenburg, Groenestraat 

38 B, 8325 AZ te Vollenhove. 

Mevr. J. Bouwknegt-Kroes, Lindestede de 

Striepe afd.Wielanan, kamer 8211, 

Steenwijkerweg 49, 8471 KZ te Wolvega. 
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Overleden 

Op vrijdag 23 april is mevr. Brilman-Blom op  

96 jarige leeftijd overleden, weduwe van Ds. 

Cornelis Brilman. Ds. Cornelis Brilman was 

predikant van 1981 tot 1984 van de Geref. 

Kerk te Nijeveen. We wensen de Familie 

Gods kracht en sterkte toe. 

Correspondentieadres: 

J. Brilman 

Nimfkruidvaart 23 

2724 SR Zoetermeer 
  

Met vriendelijke groet, 

Sita Zuidema 

 

VAN DE VOORZITTER 
 

Beste gemeenteleden. 

Zoals jullie weten zijn er elk jaar weer 

mensen die afscheid nemen van onze kerken-

raad. En ook dit jaar is dat het geval. We 

nemen afscheid van diaken Yvonne van der 

Linde, jeugdouderling Adriaan Jans Timmer-

man en voorzitter van de kerkenraad Bert 

Winters Jzn. Zij hebben ieder op hun wijze 

een steentje bijgedragen aan het werk 

binnen onze gemeente. 
 

Het is mooi en dankbaar werk om samen, als 

kerkenraad met jullie als gemeente 

onderweg te zijn naar Gods toekomst. We 

hebben een mooie gemeente waarin veel 

gebeurt en veel vrijwilligers zich inzetten om 

er wat goeds van te maken. Ook in de samen-

werking met onze zuster gemeentes. 
 

Maar waar mensen vertrekken zijn er ook 

weer nieuwe mensen nodig. We zijn dan ook 

erg blij dat er toch ook steeds meer jonge 

mensen het kerkenraadswerk oppakken. 

Geweldig! We hopen dat zij een voorbeeld 

voor velen van ons (mogen) zijn. 
 

Lijkt het jou fijn om samen met de kerken-

raad verder te bouwen aan onze gemeente, 

laat dan wat van je horen.  

Of weet je misschien nog iemand?  

Je kunt contact opnemen met onze scriba 

Anje Lalkens 06-12529230 of voorzitter Bert 

Winters Jzn 06-21962147. We horen graag 

van jullie. 
 

Alvast bedankt. 

Met hartelijke groet 

Bert Winters Jzn. 

 

KERKELIJKE STAND APRIL 
 

Overleden: 

22 april 2021: Sjoerd Mulder, De Hoefslag 8, 

Buitenpost, 89 jaar 
 

Verhuisd: 

C.L. Reijnhout van Scheerweide 27 naar 

Scheerweide 15, 

Fam. van den Berg van Weidelint 50 naar 

Dorpsstraat 93, 

J. Dekker van Energieweg 15 naar  

Kolderveen 104 
 

Overgeschreven naar de Hervormde kerk 

Kolderveen: 

Fam. Molenhuis, Kolderveen 30 A 
 

Overgeschreven naar Utrecht: 

J.J. de Boer, Meenteweg 2 

 

ZENDINGSCOMMISSIE  
 

Hoop. Het is een woord van maar vier letters. 

Maar wat het zegt is meer welkom dan ooit. 

Zelden beleefden we wereldwijd zulke 

ingrijpende tijden. En zelden verlangden we 

zo naar uitzicht. Met Pinksteren vieren we 

dat er hoop is, omdat Gods Geest bij ons is. 

Kinderen leven die hoop voor. Zij laten zien 

dat het leven doorgaat.  

Hier willen we als zendingscommissie op 

deze manier bij stilstaan. We willen mensen/ 

kinderen die het hard nodig hebben finan-

cieel ondersteunen. Om zo hoop te kunnen 

geven. Het rekeningnummer van de zending 

is NL94RABO0341813753 (gezamenlijk met 

de diaconie) onder vermelding van zending. 

Wij zorgen dat het geld naar een mooi 

project gaat.  

Namens de zendingscommissie, 

Ritza Kroeze 
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BLOEMENGROET 
 

Door de ouderlingen zijn bloemen gebracht 

bij mevrouw Haaze. 

 

BIJ DE DIENSTEN 
 

Voor de diensten, die de komende tijd nog 

online gehouden worden, verwijzen we u 

naar het rooster voor de drie kerken achterin 

Drieluik. 

 

OMZIEN NAAR ELKAAR 
 

Zieken 

Voor alle zieken geldt: laat het ons weten, 

hetzij één van de ouderlingen of de 

predikant. Dan kunnen we er op één of 

andere wijze aandacht aan geven. I.v.m. de 

Corona-pandemie zullen er zo min mogelijk 

fysieke bezoeken worden afgelegd.  
 

Voor zover wij weten zijn er geen 

gemeenteleden opgenomen in het 

ziekenhuis.  
 

In een zorgcentrum zijn opgenomen: 

• Mevr. H. Pinxterhuis-Rumph, (De 

Schiphorst) 

• Mevr. P. Buitenhuis-Veneboer, (Nijenstede)  

• Mevr. J. Holterman-Hoorn, (Reestoord – K 

112) 

• 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) 
 

Adressen van de verpleeghuizen zijn: 

Zorgcentrum “De Schiphorst”, Reggersweg 11 
te Meppel 

Zorgencentrum “Nijenstede”, Joh. 
Bogermanstr. 1, 8331 GZ Steenwijk 

Zorgcentrum “Reestoord”, Zuiderlaan 134, 
7944 EJ Meppel 

Zorgcentrum “Westerkim”, Griendtsveenweg 
11, 7901 EB Hoogeveen 

Zorgcentrum “De Menning”, Linthorst 
Homanstraat 1 8384ED Wilhelminaoord 
 

Laten we allen die van de zorg van anderen 

afhankelijk zijn, in onze gebeden gedenken 

en bij de Heer brengen. Ik weet van 

menigeen dat het gebed van anderen hen 

kracht geeft om hun ziek zijn te dragen en 

een plaats te geven. Een kaartje van 

meeleven en bemoediging wordt altijd op 

prijs gesteld. 

Ds. Jan Stap 

 

HUWELIJKSJUBILEUM 
 

Op 4 juni mogen Henk en Marietje van der 

Linde-Meijer, Dorpsstraat 8, gedenken dat ze 

50 jaar zijn getrouwd. Wij wensen hen een 

hele fijne dag en nog veel goede jaren, samen 

met kinderen en kleinkinderen. 

 

PERSOONLIJK 
 

Afwezigheid 

In de maanden mei en juni heb ik een lege 

agenda, o.a. geen preekbeurten. We zullen in 

die tijd periodes weg zijn met de caravan. 

Mocht er iets bijzonders zijn, ernstige ziekte 

of wanneer u geestelijke bijstand nodig hebt, 

neem dan contact op met één van de ouder-

lingen. Ook in de andere zomermaanden 

hopen we er af en toe op uit te gaan met de 

caravan. Ik zal de ouderlingen daarvan op de 

hoogte houden. U mag natuurlijk altijd mijn 

nummer bellen. Hou er dan echter wel 

rekening mee dat ik u naar één van de 

ouderlingen kan verwijzen omdat wij op dat 

moment weg zijn.  
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Ik wens u mede namens Arja, een gezegende 

tijd toe en fijne en gezegende feestdagen. 

Met een hartelijke groet, 

Ds. Jan Stap 

 

VAN DE VOORZITTER 
 

Op het moment van schrijven is het 27 april, 

Koningsdag. Gisteravond naar een documen-

taire gekeken over het Prinses Maxima Cen-

trum in Utrecht. Het ging met name over 

Koningin Maxima en wat haar deelname was 

bij het oprichten van dit ziekenhuis voor 

kinderen met kanker. Geweldig wat zij 

allemaal heeft gedaan om het ziekenhuis van 

start te laten gaan en ook hoe zij de andere 

UMC ziekenhuizen in Nederland heeft 

gedwongen financieel bij te dragen om zo het 

Prinses Maxima Centrum financieel gezond te 

houden. 

Het Prinses Maxima Centrum is ondergronds 

via een tunnel verbonden met het UMC zie-

kenhuis en bovengronds via een overdekte 

brug verbonden met het Koningin Wilhelmina 

Kinderziekenhuis. Er zijn dagen dat wij in alle 

drie de ziekenhuizen komen. Er is een gewel-

dige samenwerking en ieder profiteert van 

elkaars kwantiteiten en kwaliteiten en de 

lijnen zijn kort. Ze hebben 1 ding gemeen, ze 

kunnen niet zonder elkaar! 

Morgen 28 april hebben we de eerste fysieke 

kerkenraadsvergadering sinds lange tijd. De 

beroepingscommissie heeft ons verzocht een 

toekomstvisie voor over vijf jaar te presen-

teren. De te beroepen predikanten willen dit 

graag weten, zodat ze weten wat voor een 

gemeente we zijn en willen zijn. Geen 

makkelijke opgave want zoveel mensen 

zoveel wensen, maar wel interessant om een 

stip op de horizon te zetten en daar naar toe 

te werken. 

Onlangs hebben we als voorzitters van de 

drie kerken dit ook gedaan en ook die stip op 

de horizon gezet. We waren het er snel 

samen over eens dat wij, net als de drie 

ziekenhuizen, over vijf jaar niet zonder elkaar 

kunnen, financieel niet maar ook niet qua 

ambtsdragers en vrijwilligers. 

De toekomstvisie is snel genoeg op papier 

gezet maar dan nog de weg er naar toe. 

Hopelijk met niet al teveel obstakels en 

verliezers. 

Echter, 1 ding is zeker: willen we op korte 

termijn een nieuwe predikant beroepen, dan 

moet de stip nu gezet worden zodat de 

toekomst helder en duidelijk is. Hoe we daar 

dan komen is aan u als gemeente. 
 

Op privé gebied kan ik melden dat de lang 

verwachtte medicijnen uit Amerika zijn 

aangekomen en dat Bertin is begonnen met 

zijn wekelijkse kuur. Helaas zijn de 

bijwerkingen heftiger dan voorspeld. Het is 

een grote aanslag op zijn lichaam met als 

gevolg verminderde energie, eetlust en 

huidproblemen. Ook gaat hij nog maar kleine 

dagdelen naar school. Wel verwachten ze dat 

de bijwerkingen op termijn minder zullen 

worden. Op de MRI van augustus kan men 

zien of de medicatie zijn werk doet. 

We houden hoop in deze onzekere tijd. Ik 

wens u en jullie een goede tijd toe.  

Henk Huisman, voorzitter 

 

IN MEMORIAM 

GRIETJE JANSEN-PAASMAN 
 

Op 1 april 2021 overleed ons gemeentelid 

Grietje Jansen-Paasman, in het Isala zieken-

huis te Zwolle, in de leeftijd van 81 jaar na 

een ongeluk op het kruispunt Zomerdijk – 

Doosje. Grietje werd op 6 november 1939 

geboren in Koekange. Ze was de oudste van 

drie kinderen. Haar vader werkte voor 

Staatsbosbeheer in de bossen. Hij is jong 

overleden. Ze is samen met haar ouders 

tweemaal verhuisd, eerst naar De Wijk en 

later naar IJhorst.  

Ze volgde de Lagere School en ging daarna 

naar de huishoudschool. Ze heeft diverse 

werkgevers gehad in de horeca. De 

bloementuin was haar hobby en ze mocht 

graag jam maken uit de moestuin. Ze kon ook 

rustig een poosje naar de vogeltjes om het 

huis zitten kijken. 

Toen Grietje 18 jaar was leerde ze Jan Jansen 

kennen. Hij mocht haar naar huis brengen en 
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ze maakten een afspraakje om elkaar de 

volgende zondag te ontmoeten bij de 

Dickninger poort. Grietje en Jan trouwden op 

18 augustus 1961 in het gemeentehuis in 

Staphorst. Het kerkelijk huwelijk werd in de 

kerk van IJhorst ingezegend. Het huwelijk 

bracht Grietje en Jan twee dochters, Gea en 

Harriët. Met partners, kleinkinderen en hun 

partners, de achterkleinkinderen en inclusief 

Grietje en Jan bestond de familie uit 21 

personen met de 22e op komst!  

Toen Grietje en Jan trouwden, konden ze in 

Meppel geen huis krijgen omdat ze samen 

nog geen 50 jaar telden (dat was toen een 

voorwaarde). Een relatie van Jan wist een 

boerderijtje te koop (Zomerdijk, Wanneper-

veen). De staat van het boerderijtje was 

slecht. Toch kochten ze het en verbouwden 

later. Grietje verzorgde het vee en Jan had 

zijn werk. De beide dochters zijn aan de 

Zomerdijk geboren en opgegroeid. Moeder 

beschreven ze als streng, rechtvaardig en 

zorgzaam. Ze stond altijd voor hen klaar. Ze 

kookte lekker. Grietje maakte de kleren van 

de meisjes zelf, zodat ze vaak in dezelfde 

jurkjes rondliepen. Ook breide ze de sokken.  

Grietje was geen uitbundig persoon, maar 

gelijkmatig gehumeurd. Ze was stipt! Je 

moest wel je bord leegeten, ook al had je 

teveel opgeschept. Jan legde snel contact, 

bijv. op de camping, Grietje deed daar wat 

langer over. Bij de Bodensee en de Donau 

hebben ze fietsvakanties gehouden. Eén keer 

vlogen ze, naar Portugal, een zgn. studiereis: 

een bezoek aan boerenbedrijven.  

Grietje was belangstellend. Ze belde regel-

matig om te vragen hoe het ging.  

Grietje hield ook van gezelligheid. Viel er iets 

te vieren, verjaardagen of zoveel jaar ge-

trouwd, dan kwam er ook een feestje. Spelle-

tjes doen vond ze ook  prachtig. Haar sociale 

leven was rijk: kaarten in het dorpshuis, 

volksdansen, gymnastiek en ze ging graag 

zwemmen. Samen met haar man Jan fietste 

ze verscheidene keren de fietsvierdaagse, 

maar ook gingen de fietsen op de auto om 

ergens een fietstochtje te maken. Ze was 

ruim 35 jaar lid van de HVG (Hervormde 

Vrouwen Vereniging). Ook zat ze een aantal 

jaren in het bestuur van HVG, ze was een 

trouw en vrolijk lid! 

Na enige tijd door lichamelijke klachten aan 

huis gebonden te zijn geweest, wilde ze 

woensdag 31 maart ’s middags samen met 
Jan een eindje gaan fietsen. Bij het over-

steken bij Doosje kwam ze in aanraking met 

een auto. Grietje is na het ongeval naar het 

Isala-ziekenhuis te Zwolle overgebracht. Hier 

hebben ze nog van alles geprobeerd maar 

helaas mocht dit niet meer baten en is ze op 

1 april overleden.  

Op 7 april 2021 namen we in Crematorium 

Reestborgh te Meppel afscheid van Grietje 

Jansen-Paasman. In de overdenking stonden 

we stil bij de Schriftlezingen op hun trouw-

dag, Gen. 12:1-3 en Ruth 1: 14-17. Het thema 

van de overdenking was “Afscheid nemen”. 
Daarnaast luisterden we naar een kleinzoon 

en dochter die hun gedachten over Grietje 

deelden. Ook luisterden we naar muziek die 

de familie had uitgekozen. Na afloop van de 

afscheidsdienst was er gelegenheid tot 

koffiedrinken en condoleren.  

Ds. Jan Stap 

 

ZENDINGSCOMMISSIE 
 

Collecte Pinksterzending 

Zoals het afgelopen jaar is het ook nu door de 

corona niet mogelijk om de zendingszakjes,   

die anders bijgevoegd werden in het 

kerkblad, weer op te halen. 
 

Bijbelcompetitie in Egypte stimuleert 

bijbellezen 

In Egypte hebben veel christelijke gezinnen 

geen geld voor een eigen bijbel. Het Egyp-

tisch Bijbelgenootschap deelt daarom losse 

bijbelboeken uit in het kader van de jaarlijkse 

bijbelcompetitie voor kinderen. Samen met 

hun ouders lezen de kinderen een bijbelboek, 

beantwoorden vragen en maken een op-

dracht. Tijdens een groot festival op verschil-

lende plekken in Egypte wordt de competitie 

afgesloten met een wedstrijd over wat de 

kinderen thuis hebben geleerd. De winnaars 

krijgen een prijs, bv een geïllustreerde bijbel.  



17 DRIELUIK - Hervormd Kolder- Dinxterveen 

 

Met uw bijdrage steunt u het zendingswerk 

van Kerk in Actie in Egypte en wereldwijd.  
 

LATEN WIJ DE LANDELIJKE COLLECTE NIET 

VERGETEN. U kunt een bedrag overmaken op 

NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie 

o.v.v. collecte Pinksterzending. 
 

Bijvoorbaat hartelijk dank. Namens der 

zendingscommissie, Femmie, Anita en Alie 

 

 

DIACONIE 
 

Hallo beste gemeenteleden,  

Wij kunnen melden dat de paaskaars is 

verkocht voor een geweldig mooi bedrag van 

€ 295,-. Dit bedrag gaan wij overmaken naar 

de voedselbank Meppel. Alle bieders bedankt 

voor uw biedingen en volgend jaar weer een 

nieuwe kans. 

De diaconie 
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BLOEMENGROET 
 

De bloemen zijn met een groet van ons allen 

gegaan naar: 

11-4 Mevr. Hendrinks-Smink 

18-4 Fam. Logchies 

25-4 Mevr. Nijmeijer-Buitenhuis 

 

BIJ DE DIENSTEN 
 

Hoewel er versoepelingen zijn aangekondigd, 

hebben we besloten in ieder geval nog 

t/m 6 juni online diensten te houden. 

Hopelijk kunnen we daarna weer fysiek bij 

elkaar komen!  

We naderen het Pinksterfeest. Eigenlijk het 

grootste feest in de christelijke kerk, de 

climax van de feesten, omdat we nu zelf aan 

zet zijn. De geest komt op een ieder van ons, 

we zijn allen kinderen van God en mogen dat 

uitdragen!   
 

9 mei: omdat het moederdag is, vind ik het 

mooi aandacht te schenken aan Maria. Ik wil 

stilstaan bij twee moderne, eigentijdse 

afbeeldingen van Maria, de madonna del 

mare nostrum en de klimaatmadonna. Op de 

eerste afbeelding zien we Maria als 

vluchteling die uit de Middellandse zee is 

opgepikt en raken we aan de 

vluchtelingenproblematiek. De tweede 

madonna roept ons op de klimaatcrisis 

serieus te nemen! Ds. Marjan van Hal gaat 

voor.  

13 mei: het is Hemelvaartsdag.  

ds. J. van der Mark gaat voor. 

16 mei: ds. K. D. van der Hout gaat voor. 

23 mei: het is Pinksteren! Ds. René Kok gaat 

voor. 

30 mei: de dienst wordt verzorgd door de  

E-meetingcommissie. 

6 juni: mevr. Tineke Koster uit Barneveld gaat 

voor. 

WEL EN WEE 
 

Mevr. de Weerd, De Wilgen 6, is herstellende 

van een operatie. We wensen haar alle 

sterkte en moed toe.    

In de Schiphorst in Meppel verblijven mevr. 

Soeten en dhr. van der Vegt. Mevr. Wiltinge 

woont in het Voetelinkhuis in Steenwijk.  
 

Heer, raak mij aan met uw adem, 

reik mij uw stralend licht, 

wijs mij nieuwe wegen, 

geef op uw waarheid zicht. 
 

Raak met uw adem mijn onrust 

tot ik de rust hervind. 

Al mijn wonden heelt Gij: 

Gij ziet in mij uw kind. 
 

Wees ook de Geest die mij aanvuurt 

en al mijn twijfels bant. 

Als geroepen kom ik: 

mijn tijd is in uw hand. 
 

Kom en doorstraal mijn dagen, 

Geest van God uitgegaan, 

die mijn ogen opent 

voor wie nu naast mij staan. 
 

Heer, raak ons aan met uw adem, 

geef ons een vergezicht! 

Draag ons op uw vleugels, 

zegen ons met uw licht!           (Lied 695) 
 

Met een hartelijke groet, 

Ds. Marjan van Hal en ds. René Kok 
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VERSLAG KERKENRAADSVERGADERING 
 

Voorzitter Jan van der Vegt opent 6 april de 

digitale vergadering van onze kerkenraad.  
 

• Dit jaar hebben Jan en Anita van der Vegt 

de Paaskaars gekregen en danken ons hier 

hartelijk voor, ze vinden het een warm 

gebaar. 

• We zijn op zoek naar kasten voor de 

archieven van de kerk. 

• Binnenkort zal ook aan onze leden worden 

gevraagd of zij Drieluik digitaal willen 

ontvangen of op papier. 

• Op 12 april zal glasvezel worden 

aangesloten bij onze kerk. 
 

We zien terug op de diensten en activiteiten 

rond Pasen. Allereerst de Paasfilm. Deze was 

erg geslaagd. Een prachtige en ontroerende 

film. We danken een ieder die heeft meege-

werkt aan dit mooie project. 

Witte donderdag met avondmaal thuis, mooi 

dat we als drie kerken op deze wijze het 

avondmaal konden vieren. Toch vreemd om 

thuis het avondmaal te vieren. De dienst was 

goed opgezet. Wel was de kerkenraad van 

mening dat de dienst voor een online dienst 

erg lang duurde. 

Goede Vrijdagdienst, was een mooie dienst. 

De Paaschallenge: het was mooi dat we aan 

dit landelijk initiatief hebben meegedaan. Het 

was aangekondigd via email, misschien had 

dit wat anders gekund maar in deze Corona 

tijden is het lastig om de mensen te bereiken. 

Het was een goed initiatief, er hebben vijf 

groepjes de challenge gelopen. 
 

We hebben afgesproken dat we in mei 

gezamenlijke online diensten blijven 

aanbieden. 
 

Het perceel grond van de kerk is bij de 

notaris overgedragen aan V.O.F. 

Melkveehouderij Brouwer, gevestigd aan de 

Dorpsstraat 89 te Nijeveen. De parkeerplaats 

mag door de kerkgangers worden gebruikt, 

zolang de kerk bestaat.  
 

De paasbakjes zijn zaterdag 3 april 

rondgebracht. Alles is goed verlopen en de 

complimenten zijn ontvangen, ook vanuit de 

andere kerken. 
 

Er staat nu een Blog op onze website, welke 

wordt verzorgd door de dominees. 
 

We hebben voor 15 april een uitnodiging 

ontvangen van een taskforce van de 

Gemeente Meppel om mee te praten over: 

Welke corona-effecten ziet u? Wij gaan graag 

op de uitnodiging in. 
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KERKDIENSTEN:  

 

datum dienst Online dienst aanvang voorganger organist 

      

Zondag 9 mei  Gez.dienst 3 kerken Online dienst vanuit de GKN 10:00 Ds. M. van Hal Dhr. S. Huismans 
      

Donderdag 13 mei 

Hemelvaartdag 
Gez.dienst 3 kerken Online dienst vanuit de GKN 10.00 

ds. J. van der Mark 

(Wolvega) 
Mevr. A. Westenbrink 

      

Zondag 16 mei  Gez.dienst 3 kerken Online dienst vanuit de GKN 10:00 
ds. K.D. van den Hout 

(Woudrichem) 
Dhr. A. Kroes 

      

Zondag 23 mei 

Pinksteren 
Gez.dienst 3 kerken Online dienst vanuit de GKN 10:00 Ds. R. Kok Dhr. A. Hoekerswever 

      

Zondag 30 mei Gez.dienst 3 kerken Online dienst vanuit de GKN 10:00 E-meeting  

      

Zondag 6 juni Gez.dienst 3 kerken Online dienst vanuit de GKN 10:00 
mevr. T. Koster 

(Barneveld) 
Dhr. A. Hoekerswever 


