
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerkblad van de drie kerken Nijeveen en Kolderveen 

 
JAARGANG 28 - periode 8 januari  -  11 februari 2023 - nummer 1 

 

  



2 DRIELUIK - Algemene informatie 

 

GEREFORMEERDE KERK NIJEVEEN – HAVELTE - WANNEPERVEEN 

Kerkgebouw Dorpsstraat 7, Nijeveen tel. 06 11956760 

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

Predikanten ds. J. Prosman (40%), Griftestuk 19, tel. 06-12711603, dominee@gereformeerdekerknijeveen.nl 

 ds. R. Kok en ds. M. W. van Hal (deeltijd 20%) e-mail: kokhal@xs4all.nl / 0522-491221 

Contactpersoon diensten mevr. J. van Gijssel-, tel. 06-15400837, preekvoorziening@gereformeerdekerknijeveen.nl. 

Contactpersoon pastoraat mevr. S. Zuidema, Het Nieveen 20, tel. 491512/ 06-10778946, 

pastoraat@gereformeerdekerknijeveen.nl 

Scriba mevr. A. Lalkens, De Ryge 85, tel. 0522-475075 / 06-12529230 

 email: scribaat@gereformeerdekerknijeveen.nl 

Kerkelijk bureau mevr. E. Oudshoorn-Dekker,Bramenweg 1, tel.490594  

 email: ledenadministratie@gereformeerdekerknijeveen.nl 

C.v.K. voorzitter: kerkrentmeesters@gereformeerdekerknijeveen.nl 

 dhr. J. Knol, Veneweg 7, tel. 281328, penningmeester@gereformeerdekerknijeveen.nl 

 mevr. J. van der Linde, Roekebosscheweg 5, tel. 491492  (secretariaat) 

Bankrekening kerk en V.V.B. NL02RABO0341837040 

Bankrekening diaconie en ZWO NL94RABO0341813753 Diaconie Geref. Kerk 

Bloemenpot/evangelisatiewerk NL46RABO3418110932 / NL56RABO0341825980 

Verjaardagsfonds NL96RABO0341814202 

Auto-ophaaldienst dhr. N. Hoekman, tel 06-15341315 

Collectemunten verkrijgbaar bij  dhr. J. Keizer, Raadhuislaan 20, tel. 491538 of 06-40284135 

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 

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

HERVORMDE GEMEENTE KOLDERVEEN/DINXTERVEEN 

Kerkgebouw Kolderveen 47, tel. 491727  

Website en e-mailadres www.hgkd.nl  / info@hgkd.nl 

Predikant ds. J. Prosman (deeltijd 60%), Griftestuk 19, tel. 06-12711603 

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

Orgelfonds NL04RABO3418292496 t.n.v. Orgelfonds 

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

Penningmeester CvK dhr. T. Boerkamp, Schuurmansweg 21,penningmeestercvk@hgkd.nl 

Bankreknr NL77RABO0341811149. Actie Kerkbalans: NL33RABO0373708548 

Diaconie NL91RABO0367101416 

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

Zending NL91RABO0367101416 o.v.v. Zending 

Telefoonnummer jeugdgebouw 491707 

Auto-ophaaldienst fam. Gerrits, Veneweg 49 tel: 06-50868289 

Koster fam. P. Oppewal, Kolderveen 45, tel. 06-48652620 

Collectemunten verkrijgbaar bij dhr. G. Huisman,De Wilgen 20, tel. 06-20171533, jghuisma@home.nl  

Rek.nr. collectemunten NL77RABO0341860425  

Bezorging kerkblad mevr. R. Brinkman, Merelstraat 4, tel. 491454  

 

HERVORMDE GEMEENTE NIJEVEEN 

Kerkgebouw Dorpsstraat 58, Postadres: Dorpsstraat 58, 7948 BS Nijeveen   

Website www.hervormdegemeentenijeveen.nl 

Predikanten ds. R. Kok en ds. M.W. van Hal, Burg. Haitsmalaan 8, tel. 491221  

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

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

Adm. Kerkrentmeesters dhr. M. Logchies, De Veurdele 31, tel. 0650598522, mark@kabootje.nl 

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

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

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

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

Bankrekening Diaconie NL96RABO0371802334 

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

Collectemunten verkrijgbaar bij  dhr. M. Logchies,De Veurdele 31, tel 06-50598522 

Auto-ophaaldienst mevr. M. Buitenhuis, Scheerweide 16, tel. 06-12865433 

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

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

 

Kopij voor het volgende kerkblad inleveren vóór woensdag 1 februari- 12.00 uur 

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

Contactpersoon redactie: Han Karsten, tel 06-15646457 

http://www.gereformeerdekerknijeveen.nl/
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
mailto: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/kopijkerkendrieluik@hotmail.com
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Een nieuw jaar, AD 2023 
 

In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was woest en doods, duisternis lag over de 

oervloed, en over het water zweefde Gods Geest. God zei: ‘Laat er licht zijn,’ en er was licht. God 
zag dat het licht goed was, en Hij scheidde het licht van de duisternis; het licht noemde Hij dag, de 

duisternis noemde Hij nacht. Het werd avond en het werd morgen. De eerste dag.(Genesis 1: 1-5) 

We staan alweer op de drempel van een nieuw jaar. Een Anno Domini, een jaar van onze Heer 

(Jezus)? Of een Annus horribilis, een vreselijk jaar? Het afgelopen jaar was dat laatste te vaak het 

geval. Er waren gelukkig veel mooie dingen, maar ook teveel vreselijke zaken. Ten hemel 

schreiend! Na Kerst moet je toch een jaar van Licht willen, van liefde, hoop, vertrouwen? Maar 

Wat zal het zijn? Veel kun je er niet aan doen. Hoogstens wat goede voornemens hebben. Voor-

nemens die nog een beetje realistisch en uitvoerbaar zijn. En ze dan ook uitvoeren natuurlijk.  
 

Wie zorgt er voor ons? 

Vanaf het begin is er al de tegenstelling tussen Licht en duister, tussen orde en chaos, tussen leven 

en dood. De vraag is altijd weer: wat wint er uiteindelijk. Het licht of het duister dat steeds weer 

de kop opsteekt? We staan alweer aan een begin. En alweer zijn er zorgen genoeg. De kou - de 

onbetaalbare stookkosten. Het verhaal dat daarachter ‘schuilt’: al te menselijke dwaasheid, cor-

ruptie, onvermogen, machtsmisbruik, ‘idealen’ die blijkbaar zo belangrijk zijn dat er mensen aan 
mogen worden opgeofferd. Massa’s die zich laten ophitsen of gedwee meevoeren. Zonden en 
kwaad, kortom. Oorlog, vluchtelingen, enz. enz. Dingen waar we het liever niet over hebben. Je 

wordt er bang van! Zoveel zorgen, zoveel duister, dat je je afvraagt: Wie zorgt er voor ons? 
 

nieuwjaar na Nieuwjaar 

Maar wij hebben geluk! Met ons geloof. Met de kerk, de gemeente van het Kind van Bethlehem. 

Niet zozeer omdat wij het zo goed zouden doen, of zulke goede voornemens hebben. Maar wel 

dat wij, voor we het nieuwe jaar 2023 instappen, al werden meegenomen in een nieuw kerkelijk 

jaar Gods en Zijn goede daden zijn ons geluk! Hij die zei ‘Laat er licht zijn,’ en er was licht’. Licht, 

van den beginne. Licht, elke keer weer. Licht dat herders in de nacht verlicht. Het Licht der wereld 

dat schijnt in onze harten. Het is nog nooit zo donker geweest, of het werd weer licht. Daar zorgt 

Hij voor! Dat te geloven maakt je vol verwachting en hoop. Hoop voor je zelf. En hoop voor de 

wereld. 
 

Anno Domini 2023 

Zo kun je het nieuwe jaar toch beginnen als een Anno Domini, een jaar van de Heer. Zijn licht 

schijnt vooruit! Dan kun je als volgeling van de Heer toch aan de slag met goede voornemens. 

Gewoon doen. En gewoon maar weer proberen die goede daden. Verlost door Zijn liefde, vol van 

genade, met je hart overlopend van Gods ontferming. Omdat het blijkbaar gewoon toch kan! Elke 

keer weer. Gelukkig Nieuwjaar allemaal! 

 

O God, die droeg ons voorgeslacht, 

in nacht en stormgebruis, 

bewijs ook ons uw trouw en macht, 

wees eeuwig ons tehuis!     ds. Johan Prosman 
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HET KERSPEL: 

 

Maandsluiting: 27 januari 19.00 uur  

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

 organist: Mevr. M. Withaar 

 
 

AGENDA 
 

10 febr GK Gezamenlijke maaltijd inloop vanaf 18.30 uur 

    

    

 

DE REDACTIE FELICITEERT GEMEENTELEDEN VAN 80 JAAR EN OUDER 

 

01-01 Dhr. P. Laverman, Bovenboerseweg 44  80 jaar 

09-01 Dhr. P. Koster, Scheerweide 4 86 jaar 

13-01 Dhr. H.J. v.d. Vegt, De Wilgen 4 83 jaar 

13-01 Mevr. H. Benak-Rijkeboer 80 jaar 

20-01 Dhr. J. Keizer, Raadhuislaan 20  83 jaar 

21-01 Dhr. H. Withaar, Dorpsstraat 46 83 jaar 

24-01 Dhr. G. Tissingh, Urkerpad 3 84 jaar 

25-01 Mevr. M.C. Huizinga-Ponne, Hoogeveenseweg 39c 85 jaar 

02-02 Dhr. G. Bouwknegt, Reggersweg 19 G 92 jaar 

06-02 Dhr. A. Somer, De Berken 12 85 jaar 

08-02 Mevr. F.J. de Boer-Wilting, Kaailanden, k B3    97 jaar 

10-02 Mevr. H. Appelo-Hooijer, Kolderveen 2 80 jaar 

11-02 Mevr. J. vd. Linde-Schrotenboer, Matenweg 9 85 jaar 

 

 

               
 

  

https://pkn-pwv4.mendixcloud.com/
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E-MEETING 
 

Op 15 januari is de eerste E-meeting van 

2023. Het thema is Dromen!  

 

Aan het begin van het nieuwe jaar hebben 

we vaak het gevoel dat we weer opnieuw 

kunnen beginnen. 
 

Waar droom jij van? Is het een droom, of 

verlangen naar…. Of een wens?  
In de bijbel zijn verhalen te vinden dat God 

zich bekend maakt in een droom. Of dat hij 

een weg wijst aan bijvoorbeeld Abraham. Dit 

maakt Hij duidelijk in een droom.  
 

Met Kerst hebben we gehoord dat een engel 

aan Maria verteld dat ze een bijzonder Kind 

verwacht. 

Zo zijn er vele dromen. 

Wij gaan het hebben over Jakob. God verteld 

hoe Jakob zijn toekomst eruit zal zien. 

De ladder die in de droom voor komt gaan 

wij ook gebruiken.  

Tijdens de preek, wat geen preek is, gaan de 

kinderen naar de kinderkerk. 

Zij zullen ook bezig zijn met dromen, of 

dromen gaan vangen? 
 

Van harte welkom allemaal. 

 

 

 

 

 

SCHULDHULMAATJE MEPPEL 
 

Het bestuur van SchuldHulpMaatje in Meppel 

zoekt een              VOORZITTER 

Schulden, armoede, we zien het overal om 

ons heen. Maar liefst één op de vijf huis-

houdens heeft te maken met (dreigende) 

financiële problemen. Ook in Meppel. Hulp 

wordt ook geboden door Schuldhulpmaatje 

Meppel. 
 

Wat doet SchuldHulpMaatje? 

SchuldHulpMaatje is erop gericht om mensen 

met (dreigende) schulden vroegtijdig te be-

reiken. Dit doen we via onze netwerkaanpak, 

de coördinatoren en we bieden concreet 

hulp met getrainde vrijwilligers. Deze vrij-

willigers, ook wel maatjes genoemd, bieden 

begeleiding en ondersteuning. Centraal staan 

hierin gedragsverandering en begeleiding 

naar financiële zelfredzaamheid. 
 

Hoe werken we? 

Naastenliefde is onze basis van waaruit we 

werken en het evangelie is onze inspiratie-

bron. Dat betekent dat elk mens aandacht en 

(zo nodig) zorg en ondersteuning verdient. 

Iedereen kan bij ons om hulp aankloppen. 

Met onze aanpak willen we een structurele 

bijdrage leveren aan het oplossen van de 

toenemende schuldenproblematiek. Onze 

aanpak is aanvullend op de reguliere schuld-

hulpverlening en gebaseerd op samenwer-

king met de gemeente Meppel en keten-

partners in de schuldhulpverlening. Hiermee 

versterken wij de diaconale inzet van kerken, 

christelijke geloofsgemeenschappen en orga-

nisaties. Samen lukt ‘t … 
 

Bestuur 

Het bestuur van de stichting streeft een 

vooraf vastgesteld doel na. Hiervoor zetten 

we een meerjarenbeleid op en een (dek-

kende) begroting. Het is, vanuit onze oor-
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sprong en identiteit, van belang om 

bestuursleden te hebben die zich met 

verschillende talenten in kunnen zetten voor 

de stichting en de christelijke missie, visie en 

kernwaarden onderschrijven. 
 

De VOORZITTER 

De voorzitter geeft leiding aan de stichting, is 

een teamplayer en weet zich omringd door 

enthousiaste medebestuurders, ondersteunt 

waar mogelijk het werk van de coördinatoren 

en de maatjes. De voorzitter vindt motivatie 

vanuit de christelijke waarden en identiteit 

en kan goed samenwerken met de keten-

partners die betrokken zijn bij de schuldhulp-

verlening in Meppel. Hij/zij is het gezicht naar 

buiten en heeft goede communicatieve 

vaardigheden en kan goed met mensen 

omgaan. De voorzitter levert een bijdrage 

aan het landelijk overleg en is betrokken op 

plaatselijke initiatieven. 
 

Vragen? 

Neem contact op met de huidige voorzitter 

Andries Katers, 0610211531 of 

a.katers.schuldhulpmaatje@gmail.com. 

Aanmelden kunt u zich bij de secretaris         

P. Visser, visserpeter@hotmail.com 

 

GEZAMENLIJKE MAALTIJD 
 

Allereerst wensen wij u een gezegend 2023. 

Licht in Uw hart, Liefde op Uw pad en geluk 

in Uw leven.  
 

Vrijdagavond 10 februari a.s. is er weer een 

gezamenlijke maaltijd in de Gereformeerde 

kerk. 
 

U wordt daarvoor, jong en oud, van harte 

uitgenodigd! 
 

Dit jaar gaan we het zonder thema doen. Dus 

een extra verrassing wat er gekookt wordt. 

Word het een rijsttafel of weer een 

stamppotbuffet? Kom en laat u verrassen 

wat we gaan eten. 

Noteer de datum alvast in de agenda. Want 

het duurt nog even als u dit leest. En kijk 

goed naar de uiterlijke datum van opgave. 

Tegenwoordig wordt er nogal eens gebeld na 

de opgave datum. Wij moeten dan nee 

zeggen en dat is voor de kookgroep, maar 

ook voor u, heel teleurstellend en niet fijn.  

Neem ook eens je vriend/vriendin of 

buurvrouw/buurman mee, waarvan je weet 

dat die eenzaam is. Wat is er niet heerlijker 

en gezelliger om met elkaar te eten!  
 

Vanaf 18.30 uur staat er een drankje voor u 

klaar, waarna we om 19.00 uur beginnen met 

het eten. 

De maaltijd kost nu € 8,-per persoon en voor 

kinderen € 4,- per kind. Het daaropvolgend 3e 

kind, van hetzelfde gezin is gratis. 

Opgave kan t/m maandag 6 februari d.m.v. 

het formulier dat in de kerken wordt 

verspreiden te deponeren in de daarvoor 

bestemde doos. Of u kunt t/m maandag 6 

februari voor uiterlijk 17.00 uur bellen naar 

Hillie Hoekman tel: 0522492095 / 

0611956760 

Mailen kan ook: cornelishillie@ziggo.nl 
 

Nogmaals van harte welkom jong en oud! 
 

Met vriendelijke groet, 

Namens de kookgroep, 

Hillie Hoekman 

 

GGG 
 

Gemeente Groei Groep (GGG): Leef je 

geloof! 

12 januari komen we weer bij elkaar. Om niet 

de kerk helemaal warm te moeten stoken 

voor onze groep, zijn we uitgenodigd bij 

mevr. Maat, Burg. van Veenlaan 5C. Er is een 

lift aanwezig. Iedereen kan dus meedoen met 

onze gespreksgroep over de brief die Jezus’ 
broer Jakobus heeft geschreven... 

Wilt u zich aanmelden of informatie, dan 

kunt u terecht bij een van de groepsleden of 

bij Lourens Schippers (06-51031603) of ds. 

Johan Prosman (06-12711603). 

 

  

mailto:a.katers.schuldhulpmaatje@gmail.com
mailto:cornelishillie@ziggo.nl


7 DRIELUIK - PKiN berichten 

 

ZANGDIENST 
 

Zangdienst 15 Januari met groep STIL... uit St. 

Jansklooster. 

Wij, Annet, Annette en Ineke zijn 'Stil...',  

Het thema van deze dienst is “zingend van 

verwondering”. 

Stil van verwondering over God en wat Hij 

doet in het leven van zijn kinderen.  

We zingen driestemmig, a capella en willen 

door het zingen van hymnen, southern 

gospelsongs, psalmbewerkingen en andere 

Bijbelse woorden van waarde, die 

verwondering uitdragen en delen. 

Arjan Kroes zal ons begeleiden op het orgel 

bij de samenzang.  

Aanvang van de dienst in de Gereformeerde 

kerk Nijeveen is om 19.00 uur, er is een 

schaalcollecte bij de uitgang.  

Kom en beleef het mee, van harte welkom. 

 

GESPREKGROEP 
 

De Gespreksgroep ‘koffie met...’ is 17 januari 

om 10.00 uur in de Gereformeerde Kerk o.l.v. 

ds. J. Prosman. 

 

JONGERENGROEP NIJEVEEN 
 

Het gaat goed met onze Jongerengroep 

Nijeveen! We hebben de leukste gesprekken. 

Wil je weten waar (steeds bij iemand thuis) 

en wanneer we bij elkaar komen? Wil je ook 

meedoen? Kijk dan in je app of op Facebook, 

of bel of app Ruth Oosterhuis (06-21484681), 

Thomas Kolsters (06-43754371) of ds. Johan 

Prosman (06-12711603). We starten steeds 

om 18.00u met samen eten. Het is elke keer 

een verrassing wat de gastvrouw/heer 

bedacht en gemaakt heeft (dat is trouwens 

elke keer nog prima bevallen!). En ook is het 

steeds weer een verrassing waar de 

gesprekken heen gaan. Alles kan zomaar 

langs komen (ook al praten we natuurlijk ook 

veel over geloof en kerk). Volgende keren: 8 

en 22 januari. We zien je! 

 

DE NIJEVEENSE BIJBEL 
 

Aanbieding van De Nijeveense bijbel. 

We hebben voor de boekenmarkt van Stich-

ting Barbara een schitterende Nijeveense 

Bijbel te koop. Voor wie het niet weet: de 

Nijeveense Bijbel is de prachtige vertaling van 

de hele bijbel door Pieter Ousoren. De 

oorspronkelijke versie is de ‘Naardense 
Bijbel’. Maar er is een unieke serie gemaakt 
met daarin foto’s van de drie kerken van 
Nijeveen - Kolderveen. Daar zit een verhaal 

achter. De uitgever van deze bijbel is Jan de 

Vlieger, voormalig predikant in Nijeveen. 

Tijdens het vertalen werd de bijbel in de 

Hervormde Kerk van Nijeveen uitgeprobeerd 

of de vertaling goed te gebruiken is. En dat 

blijkt zo te zijn. De vertaling van Oussoren is 

wat ‘koppig’, soms wat ongewone woorden, 
maar daardoor lees je verhalen als nieuw. In 

Hervormd Nijeveen gebruik ik meestal deze 

vertaling omdat deze naar mijn inzicht het 

meest letterlijk bij de Hebreeuwse en Griekse 

grondtekst staat. 
 

De Nijeveense versie is een eenmalige 

uitgave en dit is dus een collectors-item. 

Vraagprijs is de originele prijs van € 60.00. U 
mag ook een ander goed bod doen. De 

opbrengst komt geheel ten goede van 

Stichting Barbara. 
 

Interesse? Contact met Ds. René Kok 

 

ZAL ER OOIT VREDE ZIJN ? 
 

Zal het ooit vrede zijn? 

Is het omdat we alle weken wel wat te 

regelen hebben rond onze gasten in het 

jeugdgebouw dat we steeds weer met 

verbijstering meemaken hoe Rusland haar 
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kwaad blijft verspreiden? Of heeft iedereen 

dat? Hoe dan ook. We hebben soms ook 

goede dingen te melden. Vorige maand 

deden we bericht dat we grote zorgen 

hebben om de energiekosten van het 

jeugdgebouw. Eenvoudigweg omdat het 

gebouw niet te isoleren is. En met drie 

gezinnen op één adres komen we ook 

zorgwekkend hoog boven het energie-

prijsplafond. De alarmbellen gingen bij ons 

af. We zijn met de bewoners rond de tafel 

gegaan en hebben verschillende mensen 

benaderd. Onze zorg was dat als wij de zaken 

niet rond zouden krijgen de bewoners 

wellicht zouden moeten verhuizen. Maar hoe 

bijzonder kan het soms lopen. Binnen korte 

tijd kregen we van verschillende kanten 

financiële steun toegezegd. Omdat meerdere 

partijen dat liever anoniem doen, noemen 

we maar niemand. Maar hoe geweldig is dat. 

We komen de winter door! De bewoners 

gaven aan dat ze het allerliefst in ons midden 

blijven en zetten alles in om zuinig te zijn, 

met ook extra financiële bijdragen van hun 

kant. Als stuurgroep hebben we nog een 

isolatiewand geplaatst, extra gordijnen op 

gehangen en kijken we naar nog meer invul-

lingen. Het belangrijkste is dat we aan de 

wens van onze gasten kunnen voldoen en zij 

hun onderdak hier kunnen behouden. Als 

stuurgroep hebben we ook uitgesproken naar 

elkaar dat wij nog niet moe zijn en alle taken 

goed kunnen verdelen en kunnen dragen. 

Dat ons dorp zo achter ons staat is hartver-

warmend en geeft ons ook moed voor de 

toekomst. Het belangrijkste blijft natuurlijk 

de wens van ons allen om vrede. Tot dan, en 

zo lang onze gasten willen, blijven we hen in 

ons dorp een onderkomen bieden. Dank!!! 

Ds. René Kok 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIJEVEEN GEEFT WARMTE! 
 

Nijeveen geeft warmte! Deze winter zullen er 

naar verwachting bijna 1 miljoen mensen in 

zwaar weer terechtkomen ondanks de 

tegemoetkoming van de overheid. Hun 

bestaanszekerheid staat enorm onder druk 

door de stijgende kosten voor dagelijkse 

boodschappen en energie.  

Ook in Nijeveen zou deze situatie zich voor 

kunnen doen.  

Dit mogen we niet laten gebeuren!  
 

Vanuit de gezamenlijke diaconie Nijeveen / 

Wanneperveen willen we hierin graag het 

voortouw nemen. Hebt u / heb jij de energie-

compensatie (of een deel daarvan) komende 

maanden zelf niet nodig? Help elkaar de 

winter door! Niemand mag deze winter in de 

kou zitten!  

We gaan niet over de overwegingen van een 

ander, maar we hopen dat we als samen-

leving wel een verantwoordelijkheid voelen 

om voor elkaar te zorgen. Uw / jouw bijdrage 

kan gestort worden op de rekening van SOW 

kerken Nijeveen / Wanneperveen: 

NL51RABO0371835445 o.v.v. bijdrage 

energie.  

Bent u / ben jij inwoner van Nijeveen / 

Wanneperveen en kunt u / kun jij door de 

energiecrisis de eindjes niet meer aan elkaar 

knopen? Juist dan zijn wij er om te helpen! 

Schroom niet, neem dan contact op met één 

van onderstaande personen zodat we samen 

kunnen kijken naar een oplossing. Wij 

hechten veel waarde aan uw privacy en 

zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig 

omgaan met uw gegevens.  
 

Wolly Brand 06-38285103  

Marian Buitenhuis 06-12865433  

Nico Hoekman 06-15341315  

De gezamenlijke diaconie 
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Vrijwilligerswerk 

voor de kerk 

 

Han Karsten: ‘Zonder muziek wordt het 

lastig’ 
 

Laagdrempelig, zo omschrijft Han Karsten 

(53) zichzelf. „Ik maak makkelijk contact met 
mensen. Een mensenmens.” Een leiding-

gevende rol wil hij niet meer op zijn werk. 

Dat heb ik jaren gedaan, maar het is nu 

genoeg geweest. Al word ik nog wel vaak om 

advies gevraagd.”  
In de kerk zijn zijn leidinggevende 

capaciteiten ook opgevallen. „Ik ben 
gevraagd om voorzitter te worden van de 

kerkenraad, maar dat ga ik niet doen.” Hij 
was vroeger heel gedreven, zegt hij over 

zichzelf. „Zo van; ik zal de boel wel even 

veranderen.” En er waren ook zeker goede 
ideeën bij, zoals voor een nieuwe aanpak van 

de catechisatie. „Ik wilde gebruik maken van 
de talenten in de gemeente. Dat idee werd 

toen niet opgepakt. Later kwam Sjops, dat 

leek er wel op.” 
 

Passion 

Het enthousiasme voor het organiseren is 

gebleven. Vanuit dat enthousiasme is hij ook 

in de organisatie van de Passion in Nijeveen, 

die volgend jaar wordt gehouden met Pasen, 

gestapt. Ook zijn vrouw Petra zit in de voor-

bereidingscommissie. Dat maakt het wel 

makkelijker, vindt hij. „We hebben het er 
thuis best vaak over. Of we zoeken samen 

naar passende muziek.” 

Hij vindt het best spannend; de Passion. 

Vooral nu het dichterbij komt en de rollen 

zijn verdeeld. „Het kost een hoop energie, 
maar het geeft me ook zeker energie.” Dat is 
net als bij de Top 2000-dienst, die hij en Petra 

met enkele anderen hebben georganiseerd. 

„Een groot succes”, zegt hij enthousiast. 
„Door corona en de ziekte van Vijko Top 
hebben we het een paar jaar niet kunnen 

organiseren, maar gelukkig kon het nu weer. 

En weer hebben we gezien dat er veel 

muzikaal talent is in Nijeveen.” 

Muziek speelt een belangrijke rol in het leven 

van de familie Karsten. In het huis van Han en 

Petra hoor je altijd muziek, is het niet via de 

radio, dan wel via de imposante jukebox die 

in de woonkamer staat. Iedere maand 

bezoeken Han en Petra, al dan niet samen 

met de kinderen een concert. „Twee weken 
geleden zijn we nog naar The Cure geweest 

met het hele gezin. Eerder waren we met z’n 
allen bij Pink Floyd. Nee, zonder muziek 

wordt het leven voor mij erg lastig.” Wat het 
is dat muziek zo belangrijk maakt? „Ik luister 
heel goed naar de teksten of juist naar de 

muziek die me raakt. Maar ik ben ook altijd 

heel nieuwsgierig naar wat een ander leuk 

vindt, en dan ga ik ook naar die muziek 

luisteren.” 

 
En ja, die jukebox… dat was een 
jongensdroom van Han. „In de jaren dat ik 
voer, ben ik vaak naar de VS en Engeland 

geweest. Daar zag je die dingen nog veel, en 

vanaf die tijd wilde ik er ook graag eentje 

hebben.” Het muziekaanbod in de jukebox 
verandert voortdurend; nu zijn het vooral 

kerstsingles die er in zitten.”  
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Han is graag actief en houdt er van om 

activiteiten te organiseren. Bij de kerk zit hij 

naast de kerkenraad en de Passion ook nog in 

de kookgroep, de redactie van Drieluik, het 

projectkoor, het 

mannenensemble en is 

hij vrijwilliger voor het 

tuinonderhoud. „Koken 
is echt een hobby van 

mij. Zeker toen ik nog 

offshore zat en steeds 

twee weken thuis was; 

toen kon ik dagen met 

het voorbereiden van 

maaltijden bezig zijn.” 
 

Drieluik 

Zeven jaar geleden trad 

hij toe tot de redactie 

van Drieluik. „De oude 
redactie was 

afgetreden. Ik dacht: als 

we iets aan het kerkblad willen veranderen, 

dan is dit het moment. En dat is gebeurd: De 

inhoud is nu veel beter.” 

De kerk is belangrijk voor Han: Als 

verbindings- en ontmoetingsplaats met 

anderen, maar ook vanuit zijn geloofs-

beleving. „Ik ben blij dat ik dertig jaar 
geleden de keuze heb gemaakt om me niet 

uit te laten schrijven.” Han was in die tijd wat 

rebelser. „Ik vond er niets meer aan.” Tóch 
was er iets wat hem bij de kerk hield. „We 
hadden toen een goede wijkouderling, daar 

hebben we 

veel goede 

gesprekken 

mee gehad. Die hebben me er bij gehouden.”  

„Nee, ik ben blij dat ik er bij ben gebleven”, 
herhaalt hij. „Ik besef nu de meerwaarde van 
het samen kerk zijn. Ik ervaar de kerk als iets 

rustgevends, ik voel me er prettig bij.” En ja, 
ook een kerkdienst geeft af en toe 

voldoening. „Ik haal er vaak wel iets positiefs 
uit. In dat geval zeg ik het na afloop ook 

tegen de predikant. En, ook belangrijk, dat er 

lekker wordt gezongen.” 

Zijn geloof in God is bepalend voor de manier 

waarop hij in het leven staat. „Ik ben er van 

overtuigd dat er na dit leven een ander leven 

is. Dat ons iets moois staat te wachten, maar 

in welke vorm dat zal zijn, weet ik niet.” De 
dood van zijn vader in 1988 en vooral ook 

een visioen 

waarin zijn 

vader weer even 

bij hem was, 

hebben daarin 

een grote rol 

gespeeld.  

„Ach”, zegt hij, 
„ik beleef het 
geloof ook maar 

heel eenvoudig. 

Ik ben niet 

iemand van de 

bijbelstudies of 

zo, maar ik mag 

er wel graag 

over 

discussiëren. En op een respectvolle manier 

met de geloofsbeleving van anderen omgaan. 

Op het werk zijn bijvoorbeeld een paar 

Moslims, met hen praat ik ook veel over het 

geloof.” 
 

Zeevaartschool 

Han is een geboren Nijevener, maar na zijn 

opleiding aan de zeevaartschool was hij lange 

tijd op zee. Later werkte hij offshore, op een 

olieplatform. Dat betekende twee weken op, 

twee weken af. Sinds enkele jaren werkt hij 

bij Scania in Meppel. Heerlijk vindt hij het om 

nu weer iedere 

dag naar huis te 

gaan. En: „Ik kan 
nu weer overal aan meedoen.” 

Dertien jaar geleden kocht het gezin een 

boerderijtje aan de Nijeveense Bovenboer, 

waar ze nog steeds met heel veel plezier 

wonen. „Als de kinderen alle vier thuis zijn, is 

het gewoon genieten. En ook de aanhang 

stroomt er lekker in. Er wordt gelachen, 

goede gesprekken gevoerd, maar alles met 

respect naar elkaar. En dat is zo mooi.“ 
 

FW

„Ik ben blij dat ik dertig jaar geleden de keuze heb gemaakt 
om me niet uit te laten schrijven.” 
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BLOEMENGROET 
 

De bloemen zijn met een groet van ons allen 

gegaan naar: 

Mevr. J.G.C. Pors-Boxem 

Dhr. J. Winters 

Fam G. Vink 

 

BIJ DE KERKDIENSTEN 
 

Het jaar 2023 ligt blanco voor ons. De eerste 

3 maanden van dit jaar zijn er wat de kerk-

diensten betreft wel de nodige verande-

ringen. Wij gaan om en om kerken in de 

Hervormde Kerk Nijeveen en in onze kerk. 

Zondag 8 januari is de eerste gezamenlijke 

dienst in onze kerk. Deze dienst zou eerst in 

de Hervormde Kerk worden gehouden, maar 

is verplaatst naar de Gereformeerde Kerk 

vanwege een kapotte verwarming. Ds. René 

Kok gaat in deze dienst voor. Na de dienst is 

er een gezamenlijke nieuwjaarsreceptie.  

Zondag 15 januari hebben we een dienst 

waar Johan Prosman in voorgaat. Dit is een E-

meeting dienst, met medewerking van de 

Gemeenteband. ’s Avonds is er om 19.00 uur 
een zangdienst in onze kerk. Zondag 22 

januari is er een gezamenlijke Kerk en 

Schooldienst. Voorganger is ds. Johan 

Prosman. Zondag 29 januari is er een 

gezamenlijke dienst in de Hervormde Kerk 

Nijeveen, waarin Marjan van Hal voorgaat. 

Zondag 5 februari is er weer een 

gezamenlijke dienst in onze kerk.  
 

JEZUS IS DE WEG 

een nieuw jaar starten met een goede gids 

aan je zij. De ster van Jezus die veilige wegen 

aanwijst en ons hart vult met zijn genade. 

 

Beste wensen voor het nieuwe jaar, 

namens de dienstencommissie, Jenny van 

Gijssel-Wever. 

MEELEVEN 
 

Het oude jaar is overgegaan in het nieuwe 

jaar. Ook ik wens u een gezegend Nieuwjaar 

toe. Mag de Heer weer met ons meegaan en 

ons nabij zijn in moeilijke en verdrietige 

perioden. 

Met vriendelijke groet, Sita Zuidema. 

 

Wel en wee 

Dhr. K. Veenstra, Burg. Weimalaan 5 heeft 

een zware longoperatie ondergaan in het 

ziekenhuis te Zwolle. 

Mevr. Evelien Heidmeijer, Burg. van Veenlaan 

25 is opgenomen in Assen, vanwege long 

covid en oververmoeidheid. 

We noemen hier verder geen mensen bij 

name, maar er zijn zeker personen die zorgen 

hebben. 

Wij denken aan hen die thuis ziek zijn, aan 

hen die bezig zijn met een traject van 

chemokuren en behandelingen. 

Dat trekt soms een zware wissel op hen en 

hun naasten. Mag God ons allen omringen en 

mogen wij elkaar nabij zijn. 
  

Ook zijn er enkele gemeenteleden die elders 

vertoeven. 

Mevr. J. Kroes-Mondria, de Lindenhorst, 

Reggersweg 27E, 7943 KC Meppel. (voorheen 

Scheerweide) 

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

Steenwijk. 

Mevr. F.J. de Boer-Wilting, Zorginstelling 

Kaailanden, k.B3, Heerengracht 21, 7941 JJ 

Meppel 

Dhr. W. Smit, Het Irenehuis, k 306, Prinses 

Irenelaan 4  7941 ES Meppel. 

Mevr. J. Kroes-Mondria, Oyershoeve 1 

afd.Tjalk 3, 8331 XR Steenwijk. (voorheen 

Weidelint) 
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BLOEMENGROET 
 

De bloemen gingen met een groet en 

bemoediging naar: 

27 nov. Mevr. Huisman 

4 dec.   Dhr. Eissen 

11 dec. Dhr. Voerman 

18 dec. Fam. Stap 

25 dec. Fam. Oppewal 

 

BIJ DE DIENSTEN 
 

Bij de diensten van de afgelopen periode in 

Kolderveen 

Zondag 27 november, op de eerst zondag van 

Advent, ging dhr. Frederiks voor in onze kerk. 

We hoorden Gods woord uit Jesaja 40: 1-5 & 

9-11 (‘Troost, troost Mijn volk, zegt God’) en 
Lukas 1: 5-23 het verhaal van de aankondi-

ging van de geboorte van Johannes de Doper 

door de engel Gabriël bij Zacharias in de 

tempel. ‘Hoopvol uitzien naar Kerst’ was het 
thema. 

Zondag 4 december mochten we het Heilig 

Avondmaal vieren, bijzonder in de advents-

tijd! Ds. Johan Prosman ging voor. We lazen 

uit Mattheus 1 het verhaal van de engel die 

bij Jozef kwam. Jozef was ontredderd toen hij 

ontdekte dat Maria zwanger was. Maar de 

engel vertelde hem hoe bijzonder en mooi 

het eigenlijk was: dat kindje was Immanuel, 

‘God met ons’. Wij kunnen ook best in de war 

zijn door de dingen die ons overkomen. Maar 

ook voor ons is de boodschap van advent dat 

God met ons is. In het Avondmaal werd dat 

nog maar eens zichtbaar duidelijk! 

Zondag 11december, 3e Advent, was de 

‘Roept-u-maar’-dienst. Dat was een ervaring 

om niet snel te vergeten! We zongen wat u 

maar wilde/riep. Uiteraard allemaal advents- 

en kerstliederen. 

De preek was n.a.v. het verhaal van Zacharias 

die moest zwijgen. Was dat een straf of een 

gave? Of misschien wel beide? In elk geval 

kreeg hij veel stille tijd die pas verbroken 

werd toen hij kon zeggen: Johannes (‘de 
HEER is genadig’). Een van de gedachten was: 
als je niets (goeds) kunt zeggen is het soms 

goed om even te zwijgen, zodat je na een tijd 

van inkeer en stilte goed spreken kunt. Wij 

hoefden in elk geval niet te zwijgen. Wij 

zongen blij van het geloof in Gods Licht dat in 

de wereld schijnt! 

Zondag 18 december, de 4e, laatste, Advent, 

ging ds. J. Stap voor (ds. Kok was verhinderd). 

De preek ging over Jesaja 35: de woestijn zal 

bloeien, een visioen van een zalige toekomst. 

Jakobs 5: 7-10 roept op om geduldig en 

volhardend te wachten op de komst van dit 

Godsrijk. In Mattheus 11: 2-11 lazen we van 

vervulling van Gods rijk in Jezus’ daden. En 
toch moeten we nog wachten… en: ons 
voorbereiden op en gereedmaken natuurlijk 

voor de komst van de Heer die komt! 

Zaterdag 24 december, Kerstavond, hadden 

we de gezamenlijke kerstnachtdienst van de 

drie kerken in de Gereformeerde Kerk. Het 

was warm en mooi! Orgel en trompet namen 

ons mee in het luisteren naar het kerst-

evangelie. Zijn we als de herders, die in de 

nacht op hun kostbare bezit passen? De 

hemel ging open voor die herders. En ook 

voor ons. Licht schijnt in het duister van deze 

wereld. Ook deze kerstnacht. Nog net als in 

de tijd van Jesaja: het volk dat in duisternis 

ronddwaalt en woont ziet een groot licht! 

Zondag 25 december, Kerstmorgen, ging ds. 

J. Stap voor. We kwamen bij de kribbe. Was 

het een kraambezoek? Of kwamen we vooral 

om het Godswonder in al Zijn kleinheid te 

zoeken? Hoe klein is Hij immers geworden. 

Een mens als wij. Terwijl Hij God is! God 

zoekt de marges, de kleine plekjes, achteraf 

in dit leven. En zelfs daar was er geen plaats 

voor Hem…  
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En toch maakt God plaats. Vandaag wordt er 

heel af en toe nog over keizer Augustus 

gesproken. Maar overal en altijd over het 

kleine kindje van Bethlehem! 
 

Komende zondagen 

Voor de volgende zondagen, zie het rooster 

op de achterkant van deze Drieluik. 

 

OMZIEN NAAR ELKAAR 
 

Verdrietig genoeg kon de operatie van Sanne 

de Jong niet doorgaan! Het is onzeker hoe 

het verder gaat. En toch blijven we hopen en 

bidden. We weten immers dat God ook tegen 

jou gezegd heeft, toen je gedoopt werd, dat 

Hij als Vader voor je zou zorgen! Op een of 

andere manier zal Hij het toch goed maken. 

Daar roepen we om tot Hem. 
 

Mw. C.G.A. (Lies) Vuursteen heeft de laatste 

serie chemo’s afgerond. Het gaat nog steeds 
best goed. Maar we moeten nu afwachten 

hoe het verder gaat. We blijven voor jullie 

bidden! 
 

In een zorgcentrum wonen: 

- Mevr. H. Pinxterhuis-Rumph, (De 

Schiphorst) 

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

- Mevr. A. Hoorn-Rodermond (De Schiphorst) 

- Mevr. M.C. Huizinga-Ponne (De Schiphorst) 

- Mevr. A. Scholtens-Buitenhuis (De Menning) 

- Mevr. J. de Wolde-Inberg (De Berghorst) 

- Dhr. G. Bouwknegt (De Schiphorst) 

- Mevr. A. Tuut-Oort (Reestoord) 

- Mevr. L. Voerman-Bouwknegt (’t Vonder) 
 

Wilt u een kaartje sturen om uw meeleven en 

bemoediging uit te drukken dan zijn hier de 

adressen van de verpleeghuizen: 

Zorgcentrum “De Schiphorst”, Reggersweg 

11, 7943 KC Meppel 

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

Zorgcentrum “Reestoord”, Zuiderlaan 134, 
7944 EJ Meppel 

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

Zorgcentrum De Berghorst, Ebbinge 

Wubbenlaan 186, 7951 LB Staphorst 

Zorgcentrum ’t Vonder, Molenbergh 1,7961 
AV Ruinerwold 

Reestdal Revalidatie, Reggersweg 2a, 7943 KC 

Meppel 

Isala Meppel, Reggersweg 2, 7943 KC Meppel 
 

Meldingen 

Mocht er iets bijzonders zijn, ernstige ziekte 

of wanneer u of een naaste geestelijke 

bijstand nodig heeft, dan kunt u contact 

opnemen met uw wijkouderling. Ook 

wanneer er iets moois is voorgevallen, dat u 

graag wilt delen, dan horen we dat graag. 

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. 

Voor spoedeisende kwesties kunt u natuurlijk 

rechtstreeks bellen met ds. Johan Prosman: 

06-1271 1603. 

 

IN MEMORIAM 

KLAASJE SANTING-HOEVE 
 

Donderdagmiddag 22 december moesten we 

afscheid nemen van Klaasje Santing-Hoeve. 

Zij werd geboren op 21 maart 1938. zij 

overleed 17 december 2022 in Meppel. Zij 

woonde sinds november 2020 in het Kerspel. 

Voorheen op de boerderij, aan de Veneweg 

en later de Zomerdijk. Nog weer later 

woonde zij aan de Dorpsstraat. We hebben 

haar allemaal gekend als een lieve, zacht-

moedige, geduldige en vooral ook zorgzame 

vrouw. Een voorbeeld voor velen! 

Helaas moest ze op 4 oktober worden opge-

nomen in het ziekenhuis en moest ze daarna 

naar Reestdal Revalidatie in Meppel. Ze is 

daar liefdevol verzorgd. Maar al snel werd 

duidelijk dat ze niet meer opknapte en 

uiteindelijk is ze op 17 december overleden. 

Haar laatste woorden waren: “Het is goed 
zo”. En dat was het ook. Wij laten haar gerust 

in Gods liefdevolle handen!  

In de afscheidsdienst hebben we haar 

herdacht. Uit de Bijbel lazen we 1Korinthe 
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13, over Gods grote liefde die alles verdraagt 

en die nooit vergaat. Dat paste bij haar! 

Als wij ons ook laten dragen door Gods 

oneindige liefde, dan kunnen wij ook 

liefhebben. Haar boodschap voor ons was 

dan ook: ‘geen ruzie maken’ en: ‘het moet 
goed met en tussen jullie gaan’. 
We leven mee met de nabestaande kinderen, 

kleinkinderen, overige familie en vrienden! 

 

VAN DE DOMINEE 
 

Nog maar eens proberen, een stukje ‘van de 
dominee’, enz., van Griftestuk 19. We 

hebben het weer druk gehad natuurlijk. Met 

het opknappen van het huis uiteraard ook 

nog steeds. En dat gaat nog wel even door. 

De kurkvloer in de woonkamer is nog net 

gelukt voor Kerst en voor mijn verjaardag, 

zodat we de verjaarsvisite met warme voeten 

konden ontvangen. Hartelijk dank voor alle 

felicitaties en de bezoeken vanwege mijn 

voltooide 57e levensjaar! Het was echt 

hartverwarmend.  

De volgende stap is de isolatie van het dak.  

En dat allemaal tussen het gemeentewerk 

door natuurlijk. Hier een uurtje, daar een 

dag. Maar ja, het is de afgelopen tijd met de 

kou  wel weer duidelijk geworden (niet alleen 

voor ons) waar het goed voor is... 

Druk was het natuurlijk ook rond kerstfeest. 

De viering van basisschool De Wel in de kerk 

was voor Bram de eerste keer bewust 

Kerstfeest. En het heeft hem danig bezig 

gehouden. Hij heeft ervan genoten! En wij 

ook. Dat geldt trouwens ook voor de 

(voorbereiding van) de advents- en 

kerstdiensten. We hebben een zeldzaam 

goede Kersttijd gehad. 
 

Ten slotte 

Verwachten van het Licht. Daarmee is het 

kerkelijk jaar weer begonnen. 

Wandelen in het Licht, dat doen we (steeds) 

weer sinds Kerstfeest. 

En zo gaan we het nieuwe jaar in. Het ziet er 

misschien niet altijd licht uit. Integendeel, er 

is genoeg duister waarin we de weg niet 

zomaar weten. Maar Gods Licht gaat altijd 

met ons mee. 

Is het al te optimistisch in een donkere tijd? 

Of vooral ook wel weer moedig om het licht 

te blijven zien: 
 

Ik wandel in het licht met Jezus, 

het donk're dal ligt achter mij. 

En 'k weet mij in Zijn trouw geborgen, 

welk een liefdevolle Vriend is Hij. 

Ik wandel in het licht met Jezus, 

en 'k luister naar Zijn dierb're stem, 

en niets kan m'ooit van Jezus scheiden, 

sinds ik wandel in het licht met Hem. 

 (Lied 13, JdH) 

 

VAN HET COLLEGE KERKRENTMEESTERS 
 

Bladruimen: 

Wat was het fijn om met een groep mensen 

het blad weer op te ruimen. Er lag veel, door 

het ontbreken van storm deze herfst. De 

bomen waren nog niet eens helemaal kaal. 

En eerst zat het blad ’s morgens nog 
vastgevroren. Hartelijk dank aan degenen die 

hun bijdrage geleverd hebben. 
 

Orgelfonds:  

De opbrengst van het verjaardagsfonds over 

afgelopen jaar bedraagt bijna € 1500,=. Allen 
die de kaartjes rondgebracht hebben en 

degenen die een bijdrage overgemaakt 

hebben, hartelijk dank daarvoor. 
 

Nieuwjaarsvisite: 

Normaliter organiseerden we, de (oud-

)kerkrentmeesters,  een Nieuwjaarsvisite in 

het jeugdgebouw, de 1e zondag van het 

nieuwe jaar. Door de beperkte mogelijk-

heden, willen we het dit jaar, zondag 8 

januari laten bij koffie na de dienst in de kerk. 

U bent van harte welkom. 
 

Geef vandaag voor de kerk van morgen! 

Dit is de slogan voor Actie Kerkbalans 2023. 

In januari gaat de actie weer van start. 14 

januari t/m 28 januari 2023. Aan het begin 

van deze periode krijgt u de envelop met 

brief  in de brievenbus voor de financiële 

jaarlijkse bijdrage. We hopen dat we ook in 

2023 op u kunnen rekenen. De envelop met 
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antwoord wordt weer bij u opgehaald, in 

bovenstaande periode.  
 

Voor de kerk van morgen 

De kerk is niet alleen voor ons maar ook voor 

de generaties na ons van grote waarde. 

Daarom is het nu tijd om weer vooruit te 

kijken. Zodat we ook in de toekomst van 

betekenis kunnen zijn voor mensen die 

verdieping en ontmoeting zoeken. 

Uitnodigend kunnen zijn voor jonge mensen 

die hun leven nog voor zich hebben. Mede 

daarom willen we een vervangend gebouw 

bij de kerk plaatsen, voor 

ontmoetingsavonden, gespreksgroepen,  

opvang jeugd tijdens de dienst, clubavond, 

condoleren, enz. Door vandaag te geven, 

maken we de kerk van morgen mogelijk.  
 

Contactpersoon Actie Kerkbalans 2023 is 

Jacob Bakker, bijdrage@hgkd.nl of 06-

10328646. 
 

Collectemunten: 

Als u toe bent aan nieuwe collectemunten 

kunt u contact opnemen met Gerard 

Huisman, tel.nr. 06-20171533 of 491429 of 

via de mail: jghuisma@home.nl.  
 

Collecten en giften 25-09 25-12-2022 

Collecten in de dienst:    

CvK €921,03 

Diaconie  €344,05 

Bijz. collecten €784,89 
 

Via de contactpersonen zijn er verschillende 

giften binnengekomen: 

Voor het CVK: 

Dhr. K.J. Bakker €10,00 
 

Voor het kerkblad: 

Dhr. G Westenbrink  €10,00 

Dhr. L. Schipper  €25,00 
 

Voor het orgelfonds: 

Vrouwenvereniging  €9,15 
 

Voor de Bloemenpot: 

Dhr. L. Schipper €10,00 

Dhr. G. Huisman  €4,00 

Voor de Diaconie: 

Mevr. W. Brand   €5,00 
 

Allen die gaven in geld, goed of arbeid: 

hartelijk dank 
 

Hartelijke groet, 

Het college van kerkrentmeesters, 

Gerdie, Klaas, Ton en Jacob. 

 

AMBTSDRAGERS 
 

Op 29 januari neemt een aantal ambtsdra-

gers afscheid van de kerkenraad omdat ze 

aan het eind van hun zittingstermijnen 

gekomen zijn. 

Dat geldt voor diaken Wolly Brand. Ook 

kerkrentmeester Gerdie Westenbrink en 

ouderlingen Henk Huisman en Lourens 

Schipper stoppen met hun kerkenraadswerk 

na meerdere termijnen. 

In deze afscheidsdienst op 29 januari willen 

wij deze ambtsdragers bedanken voor hun 

inzet de afgelopen jaren.  

Ook willen we graag nieuwe ambtsdragers 

bevestigen, om te zorgen dat het gemeente-

werk kan doorgaan zoals we dat gewend zijn. 

Sinds eind vorig jaar is er een wervingscom-

missie actief voor het vinden van nieuwe kan-

didaten voor de ontstane vacatures. Door de 

commissie zijn al twee mensen gevonden die 

kandidaat zijn voor het ambt van ouderling 

kerkrentmeester, of voor het voorzitten van 

een college, namelijk Marcella Wobben en 

Pieter Rhemrev. 

Dit betekent dus dat, met de nog open-

staande vacatures, wij nog steeds op zoek 

zijn naar nieuwe ambtsdragers, te weten 2 

ouderlingen, 2 diakenen en enkele kerkrent-

meesters. 

Wij doen als kerkenraad een beroep op de 

gemeente om namen voor te dragen voor 

ambtsdragers.  

Nog beter is om uzelf kandidaat te stellen 

voor de kerkenraad. 

 

  

mailto:bijdrage@hgkd.nl
mailto:jghuisma@home.nl
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VERSLAG 
 

Verslag Gemeenteavond 9 november 2022  

Op 9 november jl. is er een gemeenteavond 

van de HGKD geweest in het kerkgebouw. 

Deze avond was goed bezocht; er waren 

meer dan 40 gemeenteleden aanwezig. Doel 

van deze avond was om de gemeenteleden 

niet alleen bij te praten over de voortgang 

dusver m.b.t. de Stip op de Horizon, maar 

ook om hierover met de gemeenteleden van 

gedachten te wisselen. Ook de voortgang 

met betrekking tot de gebouwen, zoals 

aanpassingen aan het kerkgebouw, voort-

gang met betrekking tot het realiseren van 

een nieuw gebouw ter vervanging van het 

jeugdgebouw en status-quo van het oude 

jeugdgebouw, pastorie en kosterswoning 

kwamen aan bod. Na opening van de avond 

door onze voorzitter, Ton Boerkamp, en Ds 

Johan Prosman, werd door Gert Westenbrink 

(ouderling, consistorie/pastoraat) en Frens 

Westenbrink (diaconie) een presentatie 

gegeven welke onderwerpen met de overige 

gemeenten in Nijeveen / Havelte / Kolder-

veen / Dinxterveen reeds zijn besproken. 

Hieruit kwam naar voren dat op dit moment 

het nog oriënterende gesprekken betrof 

waarbij wordt gekeken wat de verschillen cq. 

overeenkomsten zijn, wat we van elkaar 

kunnen leren en hoe we dingen beter zouden 

kunnen doen. Met betrekking tot het pasto-

raat kwam sterk naar voren dat het steeds 

moeilijker wordt vrijwilligers te vinden om 

een functie binnen de kerkenraad te ver-

vullen. Tijdens de presentatie van de diaconie 

uitten enkele bezwaren om een deel van de 

landerijen (3 hectare) te gebruiken om daar-

op zonnepanelen te plaatsen. De gedachte is 

om de daaruit voortvloeiende gelden te 

gebruiken om zwakkere in de samenleving te 

helpen. Deze gedachte werd door de meeste 

gemeenteleden ondersteund, alhoewel er 

ook een idee werd geopperd om het te ge-

bruiken om het kerkgebouw te onderhouden 

en/of als ondersteuning van kosten t.b.v. de 

gemeente. Daarna presenteerde Jacob 

Bakker (kerkrentmeester) de plannen rond 

het kerkgebouw, de nieuwbouw en gaf aan 

waar we tegenaan liepen m.b.t. de kosters-

woning. Na een discussie over het verwij-

deren van de banken, gaf een ieder aan dat 

zo snel mogelijk gestart moest worden met 

de verbouwing, zodat we na de kerkdienst 

samen kunnen zijn en napraten onder het 

genot van een kop koffie. Zonder uitzonde-

ring was men het erover eens dat zo snel 

mogelijk gestart moest worden met de 

nieuwbouw. Het huidige jeugdgebouw 

voldoet niet meer aan de eisen, staat te ver 

van het kerkgebouw en de huidige locatie 

voor de kinderopvang is daarbij in zeer 

slechte staat. De opties werden besproken, 

maar omdat het kerkgebouw op de monu-

mentenlijst staat zal het nog niet zo makkelijk 

zijn om direct een vergunning te krijgen om 

een permanent gebouw naast het kerkge-

bouw te plaatsen.  

Na de presentaties, werden de gemeente-

leden in vijf groepjes verdeeld met als op-

dracht om een drietal vragen te beantwoor-

den: 1) Maak een lijst van voorwaarden en/of 

onderwerpen die voor jullie van belang zijn 

om de samenwerking met de andere kerken 

te laten slagen; 2) Plaats de bovenstaande 

voorwaarden/onderwerpen in volgorde van 

belangrijkheid en 3) Zijn er andere vragen die 

jullie aan de kerkenraad willen vragen om 

mee te nemen tijdens overleg met de andere 

kerken? 

Om de avond niet te laat te sluiten had men 

daarvoor 15 minuten de tijd, waarna elk 

team zijn uitkomsten kon presenteren. Deze 

tijd was helaas te kort en bij de volgende 

gemeenteavond zal hiermee rekening 

gehouden worden.  

Desalniettemin, kwamen er een aantal 

verrassende antwoorden naar voren. Vier 

van de vijf groepen gaven aan dat de 

nieuwbouw belangrijk was voor de 

gemeente, evenals als voorwaarde dat het 

aantal diensten gelijkmatig zouden moeten 

zijn verdeeld over de drie kerken, waarbij 

enerzijds de wens werd geuit dat er ook 

jeugddiensten en E-meetings zouden kunnen 

worden gevierd in de HGKD en anderzijds dat 

het geen probleem zou zijn als er meer ere-
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diensten gezamenlijk zouden worden 

gevierd. Drie van vijf groepen gaven daar-

naast aan dat om het samengaan een succes 

te maken, dit vanuit het geloof moet komen, 

waarbij respect voor elkaar en openheid 

centraal zouden moeten staan. Als tegen-

hanger werd hierbij door een aantal groepen 

genoemd dat de kerken hetzelfde tempo 

zouden moeten aanhouden, niet doorduwen 

maar naar elkaar zouden moeten luisteren en 

dat Dinxterveen niet vergeten moet worden. 

Door een aantal groepen werd erkend dat 

het kerkgebouw voor de een belangrijker is 

dan de ander, waarbij niet onvermeld mag 

worden dat om het kerkgebouw in stand te 

houden, de bezittingen buiten het samen-

gaan zouden moeten worden gehouden en 

dat gezocht moet worden naar een verdere 

invulling van de kerkgebouwen. Alle groepen 

vonden dat de door hun aangedragen voor-

waarden allemaal belangrijk waren en dus 

niet konden worden ingedeeld in volgorde 

van belangrijkheid. 

Volgens ons was het een geslaagde avond, 

waarbij goede terugkoppeling is verkregen 

van onze gemeenteleden waar we als kerken-

raad iets mee kunnen. De vraag was dan ook 

om vaker dergelijke avonden te organiseren, 

wat we zeker zullen gaan doen.  

De kerkenraad van HGKD 
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BLOEMENGROET 
 

27 nov. Mevr. J. Voerman 

2 dec. Fam. K. Dijkhuis 

18 dec. Fam. Bos 

25 dec. Mevr. K. Timmerman 

 

BIJ DE DIENSTEN 
 

Het kerstfeest is achter de rug, we gaan op 

naar Epifanie, het feest van de verschijning. 

Steeds duidelijker wordt wie deze Jezus, kind 

van God, is en wat zijn missie is. 
 

Vanwege de hoge energieprijzen, houden we 

tot en met maart onze diensten samen met 

de Gereformeerde Kerk. Het is natuurlijk ook 

belangrijk i.v.m. onze verdergaande 

samenwerking! Let goed op in welke kerk er 

een dienst is! 

8 januari: er is een dienst in de 

gereformeerde kerk (het zou eerst in onze 

kerk zijn maar door een kapotte kachel 

wijken we uit naar de gereformeerde kerk). 

Na afloop van de dienst is de 

nieuwjaarsreceptie. De nieuw ingekomenen 

van de afgelopen jaren worden ook uitge-

nodigd! Vanwege corona kon dat 2x niet 

doorgaan. Ds. René Kok gaat voor. 

15 januari: er is een E-meeting in de geref. 

kerk. 

22 januari: er is een kerk- en schooldienst in 

de geref. kerk. 

29 januari: er is een dienst in onze kerk. Ds. 

Marjan van Hal gaat voor. 

5 februari: er is een dienst in de geref. kerk. 

 

WIJ GEDENKEN 

ALBERT WILLEM TEN HOONTE 
 

Wij gedenken Albert Willem ten Hoonte 

Op 4 december overleed Wim ten Hoonte, 

Wilhelminastraat 4. Hij mocht de hoge 

leeftijd van 92 jaar behalen. Wim werd in 

1930 in Meppel geboren als jongste van 

negen kinderen. Wim had gouden handjes, 

bleek al vroeg in zijn leven. Hij kon alles: 

metselen, timmeren, lassen, elektra aan 

leggen, kachels of cv aanleggen, behangen, 

wespennesten verwijderen en noem maar 

op. Hij zou het grootste deel van zijn werk-

zame leven bij Shell werken, als monteur. In 

1950 ontmoette hij Rita uit Amersfoort die 

hier op fietsvakantie was, de vonk sloeg over 

en ze trouwden in 1956. Ze kregen twee 

kinderen: Evelien en Herman. In 1969 

kwamen ze in Nijeveen, waar ze het huis 

lieten bouwen waar Wim tot het einde zou 

wonen. Wim was een man die zuinig was 

voor zichzelf maar voor zijn vrouw en 

kinderen alles over had. Hij was lief en had 

een klein hartje, al kon hij ook heel recht 

voor zijn raap zijn. Als iets hem niet zinde, zei 

hij dat! 
 

Hij heeft ook veel voor onze gemeente 

gedaan. Geklust in jeugdgebouw, kerk en 

pastorie, hij was ouderling... 
 

Er waren zo van die familietradities zoals het 

kopen van paling in Vollenhove bij de rokerij. 

En het bakken van kniepertjes en het maken 

van slaatjes. Hij kon het goed! 
 

Het overlijden van zijn vrouw in 2002 hakte 

er diep in. Hij schreef toen een gedicht dat 

Evelien in de afscheidsdienst voordroeg. Heel 

bijzonder! Maar hij ging door en bleef 

positief. 
 

Al in de 70er jaren, kreeg Wim problemen 

met zijn longen. Dat werd langzaam erger. Hij 

had pech dat een staaroperatie mislukte en 

hij niet goed meer kon zien daardoor. In 2017 

was hij opgegeven toen hij een ontsteking 

aan de galblaas had. Maar hij overleefde het! 
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Een markante man is niet meer. We namen 

afscheid van hem op 9 december. We lazen 

Psalm 90 want de psalm werd bij hen thuis 

door zijn vader gelezen. Over God die een 

toevlucht is van geslacht op geslacht. Die 

oproept zo onze dagen te tellen dat wijsheid 

ons hart vervult. Wim leefde zijn dagen als 

een wijs mens. Hij maakte wat van zijn leven 

en dat is nooit gewoon. Wij geloven dat Wim 

herenigd is met zijn vrouw. Hij wist zeker dat 

zij op hem wachtte. Dat hij is thuisgekomen 

bij de Eeuwige en voortleeft in onze harten. 
 

De kinderen, kleinkinderen en allen die hem 

missen zullen, troost en liefde gewenst. 

 

WEL EN WEE 
 

Mevr. Timmerman, Rembrandtstraat 9, is 

weer thuis gekomen. Teun Bos, onze koster, 

moest plotseling worden opgenomen in 

Zwolle, vanwege hartklachten, maar is 

gelukkig weer thuis inmiddels. De vrouw van 

Marten Jongsma, Giely, De Hulsen 7, is 

opgenomen in de Kaailanden in Meppel. We 

wensen hen sterkte toe! 

We leven ook mee met de fam. Tissingh, 

Dorpsstraat 6b. 
 

De mensen die in de tehuizen verblijven: 

mevr. Bult verblijft in zorgcentrum de 

Menning in Wilhelminaoord. Dhr. Brug woont 

in de Kaailanden in Meppel. 
 

In de Schiphorst in Meppel verblijft dhr. van 

der Vegt. Mevr. Wiltinge woont in het 

Voetelinkhuis in Steenwijk. Mevr. Piest 

woont in Reestoord in Meppel. 
 

Met een hartelijke groet en veel heil en 

zegen voor het nieuwe jaar gewenst, 
 

Ds. Marjan van Hal en ds. René Kok 

 

VERSLAG GEMEENTEOCHTEND 18 DEC 
 

 

Tijdens deze gemeente ochtend is door de 

kerkenraad ingegaan op de onderwerpen die 

ook op 6 november aan de orde zijn geweest, 

is een update gegeven van SAGE en is een 

toelichting gegeven op de jaarrekening van 

2021 en de begroting voor 2023. 

 

Jan van der Woerdt herhaalde kort de 

onderwerpen die ook op 6 november aan de 

orde zijn gekomen: 

-De winterdiensten die we in de maanden 

januari, februari en maart samen houden 

met de Geformeerde kerk (om en om is één 

van beide kerken gesloten). Hierdoor be-

sparen we energie, wat ons geld scheelt en 

waarmee we invulling geven aan onze maat-

schappelijke verantwoordelijkheid om zuinig 

om te gaan met energie. 

-Rooster 2024. Vanaf 2024 is op gewone 

zondagen steeds één van de drie kerken 

gesloten. Alleen in Kolderveen zijn er enkele 

diensten extra.  

-Installatie van een videosysteem waarmee 

we beelden in de kerk kunnen presenteren 

en waarmee mensen via internet een dienst 

kunnen meekijken of terugkijken. 

-Het samengaan van de drie kerken in 2026 

(SAGE). We doen steeds meer dingen samen, 

zoals gezamenlijke zomerdiensten en geza-

menlijke vergaderingen van kerkenraden, 

kerkrentmeesters en diakenen. De reacties 

hierop zijn positief. In aanvulling hierop heeft 

er op 18 november een goed en open ge-

sprek plaats gevonden over de gebouwen. 

Afgesproken is dat we een aantal opties 

verder gaan uitwerken. Deze opties zijn: 

onderbrengen in een eigen stichting, 

onderbrengen bij een externe stichting 

(stichting “Oude Drentse kerken”) of 
meenemen naar de nieuwe, gezamenlijke, 

kerk. We willen proberen de drie kerken 

allemaal te kunnen blijven gebruiken, alleen 

de hamvraag is of we ons dit wel kunnen 

veroorloven, en, zo ja, hoe lang nog. 
 

Machiel Diever gaf namens de kerkrent-

meesters een toelichting op de jaarrekening 

2021 en de begroting 2023. In 2021 is de 

financiële positie van de gemeente sterk 

verbeterd door de verkoop van de pastorie. 

Hierdoor kunnen we voorlopig weer vooruit. 

Een punt van aandacht in de begroting van  
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2023 is dat we een tekort voorzien van ca 

15.000 euro. Dit kunnen we als kerk wel 

dragen, maar het geeft wel aan dat het 

samengaan van de drie kerken, ook vanuit 

financieel oogpunt, voor een gezonde en 

actieve gemeente nodig is.  
 

Vertegenwoordigers van de andere twee 

kerken waren ook aanwezig. Dit gaan we in 

de toekomst vaker doen. 

 

DIACONIE 
 

In de maand november mochten wij via de 

ouderlingen 2 giften ontvangen met het 

totaalbedrag van € 13,20 euro. 

Waarvoor onze hartelijke dank. 
  

Diaconie Hervormd Nijeveen 

 

AKTIE KERKBALANS 2023 
 

Hoge inflatie, enorme stijging van energie-

prijzen, de economie in een recessie, nieuws 

om moedeloos van te worden. En dat in 

combinatie met de onzekerheid over de toe-

komst van het voortbestaan van onze agra-

riërs, onze verenigingen, jaarlijkse initiatieven 

en het voortbestaan van de kerken. En waar 

hebben we invloed op? Hoe kunnen we 

helpen aan de oplossing? 
 

De antwoorden op dit soort grote vragen zijn 

lastig te beantwoorden. En is de invloed die 

we erop uit kunnen oefenen niet minimaal? 

Vaak helpt het om wat kleiner te denken en 

het in de directe omgeving te zoeken.  
 

Buren, vrienden, familie en dorpsgenoten te 

helpen waar het mogelijk is. Weer terug te 

grijpen op het collectief en het samen oppak-

ken in plaats van ieder voor zich. 

Ook als kerkelijke gemeente kunnen wij het 

verschil maken in het leven van een ander. 

Het bieden van saamhorigheid en onder-

steuning voor degenen die het nodig hebben. 

Dit lijkt actueler en meer nodig te zijn dan 

ooit tevoren.  
 

Maar ook als kerkgemeenschap moeten wij 

de schouders eronder blijven zetten. Ook wij 

zitten in onstuimig weer. Een ieders inzet is 

verschrikkelijk hard nodig om het voortbe-

staan te kunnen blijven garanderen. Als 

kerkrentmeesters proberen wij de kerk 

financieel gezond te houden voor nu en de 

toekomst. Het is zaak om de uitgaven in 

toom te houden en de inkomsten op peil te 

hebben. Maar ook de kerk heeft last van 

inflatie en de toename van alle kosten.  

Voor het verkrijgen van inkomen is de actie 

kerkbalans het belangrijkste financiële mo-

ment van het jaar. Een gemeente krijgt geen 

subsidie maar moet het inkomen zelf op-

hoesten. En dat in een tijd dat de leden, die 

het inkomen gezamenlijk opbrengen, mis-

schien juist minder te besteden hebben. 

Voor januari staat de actie kerkbalans weer 

op de rol. Het is een beroep op ons allen om 

te bepalen voor welke bedrag de kerk in 2023 

te ondersteunen. Dit in de wetenschap dat 

uw bijdrage verschrikkelijk hard nodig is, 

maar ook bewust van de lastige afweging dat 

we in een bijzondere tijd leven.  

Wij zijn eenieder erg dankbaar voor de 

bijdrage, wat het bedrag ook is! 

We weten dat de gever dit doet vanuit het 

gevoel van saamhorigheid.  

Samen de schouders eronder. 

De kerkrentmeesters 

 

KERKENRAADSVERGADERING 
 

Op 6 december opent de voorzitter Jan van 

der Woerdt de vergadering van onze 

kerkenraad.  

Ds. René Kok toont een Belgische film over 

het leed van een Congolese zwangere vrouw 

met haar zoontje, die hulp nodig had. We 

praten na over het leed in de wereld en hoe 

wij daar op reageren. 
 

Daarna nemen we afscheid van Tinus en 

Jacquolien. Tinus heeft 12 jaar als kerkrent-

meester in de kerkenraad gezeten en Jacquo-

lien acht jaar als diaken. De voorzitter spreekt 

beiden ter afscheid toe en bedankt hen voor 

de grote inzet tijdens hun ambtstermijn. 
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We hebben een uitnodiging ontvangen van 

de voorzitter van de Gereformeerde Kerk 

voor het bijwonen van de gemeenteochtend 

in de Gereformeerde Kerk op 5 februari 2023. 

Deze uitnodiging geldt voor alle leden van 

onze kerk. 

Tijdens de dienst op 6 november hebben we 

afscheid genomen van twee kerkenraads-

leden: Tinus Kikkert (kerkrentmeester) en 

Jacquolien Sleurink (diaken). Gea Veeloo 

(scriba) en Marian Buitenhuis (diaken) zijn 

tijdens deze dienst herbevestigd. 

Op 20 november hebben we de jaarlijkse 

herdenkingsdienst gehouden. Het was een 

mooie dienst waarbij we één gemeentelid 

hebben herdacht die het afgelopen jaar is 

overleden. 

De kerkenraad krijgt van de voorzitter een 

update van het SAGE overleg van 18 no-

vember. Tijdens dit overleg is vooral gespro-

ken over de toekomst van onze gebouwen. 

De samenvatting van de actiepunten van het 

overleg wordt met de notulen van de kerken-

raadsvergadering meegestuurd. 

Om het werk van de ouderlingen te ver-

lichten gaat de kerkenraad akkoord met het 

inzetten van bezoekmedewerkers. Zij zullen 

geen deel uitmaken van de kerkenraad. 

Belangstellenden kunnen zich bij één van de 

kerkenraadsleden aanmelden. 

Over het Jeugdwerk is verteld dat de coördi-

natie van de 12+ jongerengroep berust bij ds. 

René Kok. Er zijn twee groepsleiders. 

Vanwege gezondheidsproblemen van één 

starten ze in januari.  

De coördinatie van de 13-15 jongerengroep 

berust bij ds. Johan Prosman. 

De coördinatie van de bloemen berust bij 

Marian Buitenhuis (diaken). Als er iets moet 

worden veranderd in het schema van maken 

en brengen, gaat dit via Marian. Ruilen kan 

natuurlijk altijd onderling. Wel graag Marian 

even informeren. De bestemming van de 

bloemen wordt altijd geregeld door de 

ouderlingen en afgestemd met Marian. 

De installatie van het geluids-/beeldsysteem 

in de kerk zal naar verwachting volgend 

voorjaar gebeuren. Over de benodigde 

software hiervoor zullen we in januari verder 

spreken. 

We nemen de begroting 2023 door en deze 

wordt vastgesteld. 

We hebben de nieuwe Plaatselijke regeling, 

versie november 2022, besproken. In een 

plaatselijke regeling legt de kerkenraad van 

een gemeente bepaalde besluiten vast over 

belangrijke zaken waar de kerkorde 

meerdere keuzes aangeeft. De kerkenraad 

stelt deze regels vast nadat de gemeente 

hiervan in kennis is gesteld en erover is 

gehoord. We zullen een volgende versie 

voorleggen aan de gemeenteleden en daarna 

wordt het vastgesteld door de kerkenraad. 

Na het vaststellen door de kerkenraad, zal de 

nieuwe Plaatselijke regeling gelden totdat we 

samen gaan met de andere kerken.  

Voor de sluiting leest Roeleke het gedicht “In 
het donker”voor uit het boekje Kerstlicht. 
De volgende kerkenraadsvergadering is 

dinsdagavond 3 januari 2023. 
 

 



22 DRIELUIK - Jeugdflits 

 

  



23 DRIELUIK - Jeugdflits 

 

 



24 DRIELUIK - Kerkdiensten 

 

KERKDIENSTEN:  
 

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

 

datum locatie aanvang voorganger organist eerste collecte  tweede collecte 
       

Zondag 8 januari Geref.Kerk 10.00 Ds. R. Kok  Dhr. S. Huismans Diaconie Kerkrentm.beh. 
 

Herv.Kerk Nijeveen  Dienst samen met GK in GK    

 Herv.Kerk Kolderveen 10.00 Ds. D. Wams,Ter Apelkanaal Dhr. R. Westra Kerkrentm.beh. Diaconie 
       

Zondag 15 januari Geref.Kerk 10:00 E-meeting  Ds. J. Prosman m.m.v. Gemeenteband Vrij doel commissie PKiN 

 Geref.Kerk 19.00 Zangdienst m.m.v.  'Stil...' Dhr. A. Kroes Schaalcollecte bij de uitgang 

 Herv.Kerk Nijeveen 10:00 Geen dienst    

 Herv.Kerk Kolderveen 10:00 Ds. J. Stap, Wanneperveen Mevr. A. Westenbrink Vrij doel commissie PKiN 
       

Zondag 22 januari 
Geref.Kerk 

Kerk- en Schooldienst 
10:00 Ds. J. Prosman Mevr. M. Dorsten The Carpenters Son PKiN 

 Herv.Kerk Nijeveen  Dienst samen met GK in GK    

 Herv.Kerk Kolderveen 10:00 Dhr. W. Voogd, Rouveen Dhr. J. Buiter Kerkrentm.beh. Carpenter Son 
       

Zondag 29 januari Geref.Kerk  Dienst samen met HN in HN    

 Herv.Kerk Nijeveen 10:00 Ds. M. van Hal  Diaconie Kerkrentm.beh. 

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

bevest./ afsch. ambtsdragers 
Dhr. R. Westra Kerkrentm.beh. Diaconie 

       

Zondag 5 februari Geref.Kerk 10:00 Mevr. L. Winters-Jonas Dhr. J. Lopers Werelddiaconaat  

 Herv.Kerk Nijeveen  Dienst samen met GK in GK    

 Herv.Kerk Kolderveen 10:00 Ds. J. Proman Mevr. A. Westenbrink Kerkrentm.beh. Werelddiaconaat 


