Overdenking
Anders??
Je bent
zo mooi anders
dan ik
Natuurlijk niet
meer of minder
maar
zo mooi anders
Ik zou je
nooit anders
dan anders
willen
Hans Andreus
Overal, maar vooral in de liefde, is het idee te vinden dat we iemand nodig hebben die anders is en ons aanvult.
Wetenschappelijk onderzoek laat echter het tegendeel zien: wij vinden mensen, met wie wij dezelfde normen en
waarden delen, aardiger en kunnen beter met hen samenwerken. In romantische films mogen het vaak de tegenpolen zijn die elkaar vinden en nog lang en gelukkig leven maar uit onderzoek blijkt dat getrouwde mensen, die
op elkaar lijken, een stabieler en gelukkiger huwelijk hebben.
En hoe graag we misschien ook de spot drijven met stellen die hetzelfde windjack, dezelfde fietsen en fietstassen
hebben, toch zoeken de meeste mensen een partner waarin ze zichzelf herkennen. Hoe waar het ook is dat wrijving warmte geeft, uiteindelijk ervaren we meestal meer warmte bij mensen die niet te gek veel anders zijn.
Dat is opmerkelijk want in onze tijd van individualisme en zelfontplooiing, is niet alleen Hans anders maar moet
ieder laten zien gans anders (uniek) te zijn. Dat legt veel druk op mensen. In de
praktijk blijkt dat écht anders-zijn dus vaak een mythe want vaak ‘liken’ we (houden van) op wie we lijken.

En hoe zit het met God???
Zoeken of creëren wij een God naar ons beeld en gelijkenis of mag God écht anders zijn? Is God méér dan onze zelfbevestiging en ook ons kritisch Tegen-Over?
‘Liken’ we wel een God die soms lastige vragen stelt, ons uit onze comfortzone
haalt en ons oproept anders te kijken naar wat normaal menselijk lijkt?
Hoe anders wordt de wereld als mensen écht lijken op die Ander die écht Anders is in liefde, genade en vrede?
ds. Siebe Sijtsema
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Kerkdiensten zondag 2 juli

Verpleeghuizen

10.00 uur: Grote- of Mariakerk

Zaterdag 1 juli

Voorganger:
ds. Cees Huisman

19.00 uur: Oeverlanden
Avondmaalsviering
Voorganger: ds. C.Huisman

Ouderling van dienst:
Ria Hordijk

19.00 uur: Irene
Voorganger: ds. J.J. Lof

Organist:
Mannes Hofsink

Zondag 2 juli
10.30 uur: Reggersoord
Voorganger: dhr. J. van Riessen

Koster:
Jaap Huisman, tel.nr. 0522 257597

10.00 uur: Het Erfdeel
Collecten

Voorganger:
ds. Kees Stroop
Eerste ouderling:
Jacqueline Drok
Voorgaand gemeentelid:
Willemijn van Schilfgaarde

1e: Noodfonds
2e: Eigen gemeente
3e: Jeugdwerk

Collecte kindernevendienst
Make-A-Wish

Organist:
Bonno Geerse

3e collecte: Jeugdwerk JOP,
Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk
In veel kerken komen kinderen in de
basisschoolleeftijd nog regelmatig,
maar tieners en jongeren veel minder. JOP, Jeugdorganisatie van de
Protestantse Kerk gaat ervoor om
100% van de kinderen betrokken te
houden. Ook tieners en jongeren.
Want elk kind en elke jongere mag
zich geliefd weten door God. Ook in
de kerk hebben wij dit verlangen.
JOP helpt plaatselijke kerken geen
afscheidsfeestjes meer te organiseren, maar feestjes die een nieuw begin markeren.
Help met uw gift dit werk mogelijk
maken.

Deze zondag - Lucas 15:1-10
Ik heb je gevonden!
Jezus eet met foute bankiers: alle tollenaars en zondaars komen naar hem toe. De farizeeën en schriftgeleerden spreken er schande van. Als Jezus dat merkt,
maakt hij hen duidelijk waarom hij dit doet. Een herder is er niet alleen voor die 99 schapen die keurig in
de stal staan: juist dat ene verdwaalde schaap moet
gezocht en gevonden worden.
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Kerkdiensten zondag 9 juli

Verpleeghuizen

10.00 uur: Grote- of Mariakerk

Zaterdag 8 juli
19.00 uur: Reestoord
Voorganger: dhr. E. Mussche

Voorganger:
ds. Cees Huisman

Zondag 9 juli

Ouderling van dienst:
Renske Gijsberts

10.30 uur: Reggersoord
Voorganger: dhr. L.M. Karelse

Organist:
Mannes Hofsink

10.30 uur: Schiphorst
Voorganger: drs. G. Kasper

Koster:
Bert Dijk, tel.nr. 06 53802743

Letterregen
Er dwarrelen letters
om mij heen

10.00 uur: Het Erfdeel
Maaltijd van de Heer
Voorganger:
ds. Femke Groen
Eerste ouderling:
Klaas Heeres en Roelie Schuuring

met een netje vang ik ze

Collecten
1e: Solidaridad
2e: Eigen gemeente
3e: Stichting Futuro

Collecte kindernevendienst

een voor een
dan ga ik
sorteren en plakken

Make-A-Wish
zet ze in de goede rij

Voorgaand gemeentelid:
Jan Wieringa

letters naar woorden
Organist:
Gert Kiewiet

woorden naar taal
mijn vizier
in klank en beeld gevangen
mijn wereldvizier:
v.r.i.e.n.d.s.c.h.a.p.
l.i.e.f.d.e.
Oeke Kruythof

Deze zondag - Jeremia 17:19-26
Dat kan anders!
De profeet Jeremia staat bij de poort
van Jeruzalem. Het is sabbat, een
dag van rust die gewijd zou moeten
zijn aan de Heer. Maar als je ziet hoe
druk de mensen zijn... “Het kan anders!” roept Jeremia. En als mensen
het ook echt anders gaan doen, zal
de toekomst er veelbelovend uitzien.

Oppasdienst en kindernevendienst Grote- of Mariakerk en Oude Kerk
Tijdens de morgendienst in de Grote- of Mariakerk of de
Oude Kerk is er oppasdienst in Trias. Er is kindernevendienst
voor kinderen van de basisschool.

Oppasdienst en kindernevendienst Het Erfdeel

Elke zondag tijdens de viering is er oppas. De ruimte hiervoor is vlakbij de
kerkzaal: als je de kerkzaal inkomt, ga je gelijk door de deur rechts en dan
loop je de ruimte van de oppas binnen. Als het mogelijk is wordt er een beginritueel gedaan met een lied en een kaarsje.
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ds. C. Huisman
ds. S. Sijtsema

BERICHTEN Stad en Landen

Terugblik Oegandees kinderkoor
“Je moet er bij geweest zijn om te weten hoe het was” want het optreden van het Oegandees kinderkoor is eigenlijk niet te beschrijven: hun passie,
hun vrolijkheid, de veelkleurigheid
enz. enz.
Wat een prachtige viering en wat een
voorrecht dat deze groep kinderen in
ons midden was.
Foto’s en filmpjes zijn te vinden op
facebook Wijkgemeente Stad en Landen.

Vakantie
De komende tijd ben ik, i.v.m. vakantie, afwezig.
Indien nodig kan een beroep gedaan
worden op de collega’s.
Hartelijke groeten,
ds. Siebe Sijtsema

Neem ook in de vakantie tijd voor God!
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BERICHTEN Oecumenische wijkgemeente Het Erfdeel
Zondag 16 juli

ds. F. Groen
ds. K. Stroop

Drempelviering 3 september
De kinderen die afscheid nemen van
de basisschool en de nevenviering en
de overstap maken naar het voortgezet onderwijs en Namasté krijgen
binnenkort, samen met hun ouders,
een uitnodiging voor de voorbereiding van deze viering.
Dit gesprek is zondag 9 juli na de viering van 11.30-12.30 uur.
Als je met de drempelviering mee
wilt doen en je hebt geen uitnodiging gehad kun je contact opnemen
met femke.g.groen@gmail.com of
tel. 256322.
De uitnodiging komt samen met
deze Gaandeweg vrijdag 30 juni of
zaterdag 1 juli.

Het Verzetje
Predik het evangelie aan de hele wereld en gebruik indien nodig woorden.
Augustinus
Een hartelijke groet,
Kees Stroop en Femke Groen

Gedicht
Een mens, die je reisgenoot wil zijn
Als er maar iemand is, die met je
meegaat.
Een mens, die je reisgenoot wil zijn.
Eén die alles met je deelt - licht en
donker,
hoogten en diepten, vreugde en verdriet.
De bijeenkomst ‘Zin in zondag’ begint om 11.00 uur en inloop met koffie en thee is vanaf 10.30 uur.
De kinderen van de nevenviering
hebben samen een brunch om 11.00
uur en iedereen neemt wat lekkers
mee. Daarna is er een speurtocht.
De oudste kinderen, die na de vakantie naar het voortgezet onderwijs gaan, nemen deze zondag afscheid van de nevenviering.
De jongeren van Namasté hebben
deze zondag ook samen een brunch.
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Een mens, die je peilt en respecteert.
Eén die de loop van je gedachten
volgt,
de loop van je dromen, het ritme van
je hart.
Een mens, die je minzaam bevestigt
in wie je werkelijk bent.
Een mens met wie jij weer meegaat.
Iemand voor wie jij weer een reisgenoot wil zijn. Enzovoort.
Hans Bouma
uit: Liefde (uitgave
Protestantse Kerk 2011)
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GEMEENTENIEUWS
Verslag van de
gemeenteavond
op 10 mei
Vooraf. Vanwege
het niet aanwezig
zijn van het College van Kerkrentmeesters kreeg de bijeenkomst een
ander karakter. De meerjarenbegroting van dit College, wel gepresenteerd op een gemeenteavond in Het
Erfdeel, maakte nu geen deel uit van
de informatie. Alleen een aantal
hoofdlijnen zijn vermeld. Het kan
zijn dat hierdoor bij een aantal aanwezigen een wat andere indruk is
ontstaan over de huidige situatie.
De bijeenkomst werd geopend door
ds. Sarolea met een gebed uit een
bundel van Jarig Komrij, pseudoniem voor Jarig de Vries.
Allereerst een bijdrage van de voorzitter van de Algemene Kerkenraad,
Jan Oldebesten. Hij begon met een
terugblik naar een artikel in de Meppeler Courant over de situatie rondom de Protestantse gemeente in
Meppel. Een tweetal passages in dit
artikel, die betrekking hadden op
Het Erfdeel had voor enige commotie gezorgd. Er was gesproken over
'opgaan in het geheel' en 'integreren'. De vraag is wat je er onder verstaat, maar de voorzitter was duidelijk dat het geenszins de bedoeling
was eerdere afspraken niet na te komen. De afspraak, dat Het Erfdeel in
de toekomst haar eigen identiteit
mag bewaren. Hij bood excuses aan
voor het misverstand. Maarten Tempelaar, de voorzitter van Het Erfdeel
zal later op de avond de positie van
Het Erfdeel kenschetsen.
Het College van Kerkrentmeesters
had middels een brief laten weten
niet aanwezig te zijn op de bijeenkomst. Derhalve geen financiële gegevens aanwezig.
In de gemeente hebben we bijeenkomsten gehad over toekomstvisie,
dromen genoemd en een nieuwe inrichting van de kerkelijke accommodaties geënt op de visie. Samen met
Het Erfdeel is een wensenlijst, een

plan van eisen samengesteld. Deze
wensenlijst is eerder gepubliceerd.
Er wordt straks gewerkt met een
stuurgroep en een projectgroep. De
projectgroep zal bestaan uit aangezochte deskundigen op de diverse
terreinen. De stuurgroep uit de voorzitters van de diverse kerkelijke organen, aangevuld met twee predikanten. De projectgroep gaat onderzoeken hoe het totale wensenpakket gestalte kan krijgen in de huidige kerkgebouwen.
Er is een groot tekort op de lopende
begroting van ca. € 150.000,00, mede
door een tegenvallende Kerkbalans.
Er is dan ook een gesprek geweest
met het RCBB, het kerkelijk orgaan
van toezicht, met name over de financiën, dat vervolgens een brief
stuurde. Kern van de brief: maak een
beleidsplan voor de gehele gemeente en vervolgens van daaruit een
meerjarenbegroting die op termijn,
zeg binnen vijf jaar, sluitend moet
zijn. Dat betekent dat er maatregelen getroffen moeten worden, anders gezegd bezuinigingen. Wat de
aard van de maatregelen betreft valt
te denken aan gebouwen, personeel
en overige kerkelijke activiteiten.
Daarnaast hebben we in Meppel te
maken met monumentale gebouwen. Wat daarvan de consequenties
zijn zal Wiert Sarolea vertellen.
Dat de situatie bij ons in Meppel niet
direct bedreigend is komt door het
zeer royale vermogen van ca. tweeëneenhalf miljoen. Daarom geen
acute problematiek, geen wanhopig
perspectief. We kunnen het dan ook
rustig bekijken, maar niet tot in lengte van jaren. In het nieuwe beleidsplan zal het een en ander duidelijk
verwoord moeten worden. Het besef om te komen tot een sluitende
begroting leeft in alle organen.
We zullen het met elkaar moeten
doen, daarom zijn suggesties vanuit
de gemeente van harte welkom.
Voordat bepaalde plannen tot uitvoering worden gebracht zal eerst
de gemeente worden geraadpleegd.
Wiert Sarolea schetst vervolgens de
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situatie rondom de beide monumentale kerkgebouwen in de binnenstad.
De voorzitter van de wijkgemeente
Het Erfdeel, Maarten Tempelaar
spreekt over de situatie in Het Erfdeel. Het contract met Vanboeijen is
opgezegd in het voorjaar van 2016,
waarna er een nieuw contract is opgesteld over het gebruik van de verschillende ruimtes. Het contract kent
wederzijds een korte opzegtermijn.
Er is een plan van eisen gemaakt, hoe
de toekomstige wijkgemeente er uit
zou moeten zien, waarbij het belangrijkste speerpunt is: het behouden van de eigen identiteit en een
eigen ruimte voor de vieringen. Op
een tweetal wijkavonden is de gemeente geïnformeerd over het nieuwe contract met Vanboeijen en over
de financiële situatie in onze gemeente. Op dit moment zijn er besprekingen tussen de beide moderamina van de wijkgemeenten.

In het gesprek met de aanwezige gemeenteleden wordt vervolgens onder meer gesproken over de financiële situatie. Iemand doet het voorstel dat alle 2000 betalende leden
elke week een euro extra betalen,
op jaarbasis een groot bedrag. Ter
sprake komen de hulpmiddelen in
de Grote Kerk. Beamergebruik blijkt
daar technisch nu al te kunnen. Meer
duurzaamheid wordt als voordeel
genoemd. Verder wordt de suggestie gedaan de begroting meer bekendheid te geven, bijvoorbeeld
door publicatie in Gaandeweg.
Meer transparantie heeft voordelen.
Dit geldt ook voor het aftreden van
het voltallige College van Kerkrentmeesters. De vraag wordt gesteld of
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er weer een nieuw beleidsplan moet
komen aangezien er in de afgelopen
vijftien jaar een aantal is verschenen.
Verschil is dat er nu een beleidsplan
moet komen dat de totale gemeente betreft en dat er een financiële
vertaling uit moet volgen.
Ook wordt gepleit voor de rust tijdens de kerkdiensten op zondagochtend gezien de vele luidruchtige activiteiten in de binnenstad.
Jan Oldebesten,
namens de Algemene Kerkenraad

Meppel City Run
Op 17 september
wordt de Meppel
City Run gehouden. Ds. Siebe Sijtsema zal namens
Stichting Congo
aan deze loop
deelnemen.
Wij nodigen u van harte uit om de
deelname van ds. Sijtsema te sponsoren. De afstand bedraagt 8 mijl.
Wij zouden het enorm waarderen
als u bijvoorbeeld een euro per mijl
zou willen doneren maar ieder ander
bedrag is uiteraard ook van harte
welkom. De zondagen vanaf half augustus liggen er intekenlijsten in de
kerk die u na de dienst kunt invullen.
U mag uw donatie ook doorgeven
via bert@stichtingcongo.com of telefonisch: 260377. U kunt uw donatie overmaken op rekeningnummer:
NL03RABO0115059849 van Stichting
Congo onder vermelding van:
donatie MCR. Dat mag uiteraard ook
nu al.
Wij wensen ds.
Siebe Sijtsema
succes bij de trainingen voor de
Meppel City Run
en wij hopen dat
u via zijn deelname Stichting Congo een handje
wilt helpen.

Leesrooster NBG
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Jesaja 29:17-24
Jesaja 30:1-14
Jesaja 30:15-26
Jesaja 30:27-33
Jesaja 31:1-9
Matteüs 10:34-11:1
Matteüs 11:2-15
Matteüs 11:16-30
Psalm 13
Jeremia 11:18-12:6
Jeremia 12:7-17
Jeremia 13:1-14
Jeremia 13:15-27
Jeremia 14:1-10
Jeremia 14:11-22

OPBRENGST COLLECTEN
EN GIFTEN
Het Erfdeel

Hartverwarmend was het
dat zo velen ons
bij het afscheid van mijn man,
onze vader, opa
en opi

04-06
KiA Zending
Eigen gemeente
Eigen gemeentewerk

€ 119,95
€ 69,80
€ 73,00

11-06
KiA Werelddiaconaat
Eigen gemeente
Bloemengroet

€ 144,02
€ 47,40
€ 49,16

Diversen
Sfeerviering 04-06
Kinderen in de Knel

€ 14,75

Geert Vegter
terzijde stonden.
De belangstelling neemt het verdriet niet weg,
maar geeft ons het gevoel dit niet
alleen te dragen.
Uit de grond van ons hart bedanken wij u voor uw steun,
vriendschap, liefde en kaarten.

Namens de Congolese bevolking
hartelijk dank voor uw bijdrage.

Elly Vegter-Couzijn
Kinderen,
klein- en achterkleinkinderen

Stichting Congo

Staphorst, juni 2017
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Toekomstbeeld
Geen buitenlandse hulp
Vluchtverhaal
Goddelijk geweld
Bewaking
Tweedeling
Geen twijfel mogelijk
Voorbeeldige kinderen
Niet vergeten
Moordplan
Haat-liefdeverhouding
Vergane glorie
Onverbeterlijk
Droogte
Bidden lijkt zinloos

Kindernevendienst 04-06 en 11-06
KND + koekjes enz. gebakken voor
St. Futuro
€ 163,60
Totaal
€ 681,68

Ontvangen giften op het
Kerkelijk Bureau
Kerk:
08-06
via Tiny Hofman van NN

€ 10,00
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OVERIGE BERICHTEN
Project Tamar Eshuis (Zuid-Afrika)
Op dit moment studeert Tamar
Eshuis (Bezettingslaan 60) in ZuidAfrika. Maar behalve studeren is ze
ook, samen met twee medestudenten, betrokken bij een vrijwilligersproject in Port Alfred.
Daar wil ze graag iets over vertellen
en steun voor vragen.
Siebe Sijtsema
Wij zijn drie studenten -Tamar, Mirre en Sytse- die voor onze studie momenteel vijf maanden studeren in
Port Alfred, Zuid-Afrika. Voor onze
minor ‘Social Entrepreneurship’ werken wij samen met een dagopvang
in de townships van Port Alfred. Dagelijks komen hier kinderen uit kansarme gezinnen tussen de 0 en 4 jaar.
Samen met Mamma Glenda, de
vrouw die deze dagopvang heeft opgericht, willen wij deze kinderen de
mogelijkheid geven om onderwijs te
krijgen, te spelen en vriendschappen
op te bouwen in een veilige omgeving. Voor deze kinderen is de dagopvang een kans om te ontsnappen
aan het leven op straat en te bouwen aan een toekomst.
De dagopvang heeft niet voldoende

lesmateriaal, stoelen en tafels, en
daarnaast ook geen veilige droge
speelplek. Naast het normale lesmateriaal willen wij graag Engels lesmateriaal aanschaffen, zodat wij samen met de Mama’s Engelse lessen
kunnen geven aan de kinderen. Door
dit te doen bieden we hen meer perspectief. Samen met Mamma Glenda
gaan wij proberen deze kinderen
een mooie toekomst te bieden, en
wij hopen dat u ons daarmee zou
kunnen en willen helpen.
Daarnaast is het erg leuk om te zien
dat deze dagopvang een christelijke
achtergrond heeft. Mamma Glenda
leert de kinderen bijbelse liedjes in
het Afrikaans en in het Engels. Daarnaast wordt er twee keer per dag
gebeden met de kinderen en leest
Mamma Glenda voor uit een Afrikaanse kinderbijbel. Van de donaties
willen wij ook graag nieuw materiaal op dit vlak aanschaffen, zoals
meer bijbelse boekjes - waaronder
ook in het Engels. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen ook iets van
het geloof meekrijgen in deze omgeving.
Ons rekeningnummer voor donaties:
TEM ESHUIS
NL05ASNB0707846641

Meer informatie:
https://www.doneeractie.nl/eenbetere-toekomst-voor-disneylanddaycare/-2098 of
https://www.facebook.com/
Disneyland-Daycare1009981855805366/?ref=settings
Met hartelijke groeten,
Tamar, Mirre en Sytse

Groot Johannes de Heer Koor
De prachtige concerten 2017 met
700 zangers en zangeressen van het
Groot Johannes de Heer koor zijn
voorbij. Er is in prachtige Nederlandse kerken en De Doelen gezongen
en als hoogtepunt een drietal optredens in de Notre Dame, de Eglise
Americaine en de Sacré-Cœure in Parijs. Door de organisatie is besloten
om ook voor 2018 weer prachtige
concerten te organiseren. Op acht
locaties zal worden geoefend en de
laatste hand wordt nu gelegd aan
de optredens.
Besloten is dat ongeveer 1 juli de opgave om deel te nemen in 2018 start.
Wanneer u graag wilt deelnemen,
meld u dan snel via de site:
www.johannesdeheerkoor.nl aan
zodra deze voor opgave beschikbaar
is. Uit Meppel en Nijeveen heeft al
een groep twee jaar meegezongen
en ze is van plan om dat in 2018 weer
te doen. Er wordt 4-stemmig gezongen maar het meedoen is al een belevenis.
Namens de koorgroep M/N,
Henk Duker

Martin Mans Formatie treedt op
in Brug-Es Kerk Dwingeloo
Op dinsdag 29 augustus komen de
mannen van de Martin Mans Formatie naar het brinkdorp. Een prachtig
zomerconcert, waaraan ook organist
Ronald Knol uit Dwingeloo meewerkt.
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The Martin Mans Formation is een
uit 21 mannen bestaand koor van
goed getrainde zangers onder bezielende leiding van Martin Mans.
Het koor bestaat sinds eind 2006.
Deze formatie heeft inmiddels een
aantal cd’s uitgebracht en er zijn vele
concerten in binnen- en buitenland
gegeven. Landelijke bekendheid
kreeg TMMF door de tv-optredens
bij de EO van ‘Nederland Zingt’.
Voor meer informatie zie de website:
www.themartinmansformation.nl.
Organist Ronald Knol is in de wijde
regio bekend als organist met een
groot improvisatietalent. Zijn medewerking aan concerten, zang-, rouwen trouwdiensten wordt hierdoor altijd erg gewaardeerd.
Meer informatie op de website:
www.ronaldknol.nl.
Martin en Ronald zullen ook improviseren op piano en orgel.
Het concert op 29 augustus begint
om 20.00 uur. Kaarten kunt u kopen
tijdens de zomerzangavonden (deze
zijn van 11 juli t/m 22 augustus iedere dinsdagavond van 20.00-22.00
uur) in de Brug-Es Kerk en aan de
kerkzaal op de avond van het concert. Entree € 12,00 inclusief koffie
of thee en iets lekkers!

Mercy Ships:
groei in medische hulp, vrijwilligers en inkomsten
Dankzij een groei in inkomsten, een
stijging van het aantal Nederlandse
vrijwilligers en een doelbestedingspercentage van 81,4% blikt Mercy
Ships Holland terug op een succesvol
2016. Naast de positieve ontwikkelingen in Nederland was er ook sprake van een groei van het werk op
het ziekenhuisschip in Afrika: ruim
1.700 gezondheidswerkers werden
getraind, bijna 900 meer dan het jaar
ervoor. Jaarlijks zijn er ongeveer
1.200 vrijwilligers nodig om de medische hulp en training voor de allerarmsten in Afrika mogelijk te maken. Het aantal Nederlandse vrijwilligers, die voor korte of lange termijn
aan boord wonen en werken, steeg
van 83 naar 101. Mercy Ships Holland
is dankbaar voor het enthousiasme
van de Nederlanders die de handen
uit de mouwen steken op de Africa
Mercy.
Hoog doelbestedingspercentage
De inkomsten van Mercy Ships Holland stegen met 33% naar 4.459.706
euro. Deze stijging werd veroorzaakt
door de toename in nalatenschappen. Van iedere euro die de dona-

teur aan Mercy Ships Holland schenkt,
ging 81,4 cent naar de doelstelling.
Dit is hoger dan in de afgelopen jaren het geval was.
Duurzame verandering
Mercy Ships biedt gratis operaties op
het ziekenhuisschip aan de allerarmsten in Afrika (in 2016 ruim 1.500).
Zo krijgen mensen met bijvoorbeeld
kromme benen, een gespleten lip of
een uitgegroeide tumor een nieuwe
kans. Daarnaast wordt het lokale
medische personeel getraind, onder
meer op het gebied van chirurgie,
anesthesie en hygiëne. Al vele jaren
ligt de focus op het uitbreiden van
deze trainingen. Op deze manier
worden kennis en vaardigheden
doorgegeven, waardoor de gezondheidszorg in het land verbetert. De
impact is groter, het is duurzamer en
de verandering blijft wanneer het
ziekenhuisschip naar een volgend
land vaart.
Nieuw schip
De groei van het werk van Mercy
Ships Holland, in zowel inkomsten,
vrijwilligers als in trainingen vormen
een mooie voorbereiding voor de
komst van een tweede ziekenhuisschip in 2019, dat momenteel in China wordt gebouwd. Daarmee zal de
impact van het werk van Mercy Ships
in Afrika minimaal verdubbelen.

JEUGD en JONGERENWERK
De herder gaat zoeken naar het
kwijtgeraakte schaap totdat hij
het vindt.

Crèche
Kindernevendienst
20+ groep
Nacht Zonder Dak
FUNd@ment
Basiscatechese
Follow Me
17+ groep (Joep)

elke zondag 			
Trias
elke zondag
Trias en/of Grote- of Mariakerk
zondag 9 juli (afsluiting) 16.00 uur
30 juni - 1 juli
hele nacht
Ogterop
volgend seizoen weer
volgend seizoen weer
volgend seizoen weer
volgend seizoen weer
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ALGEMENE INFORMATIE

I.v.m. met privacy worden er geen namen en adressen vermeld in deze Colofon. Wij vragen u hier begrip voor.
In het gepubliceerde kerkblad Gaandeweg, kunt u onder Algemene Informatie alle adressen en telefoonnummers
vinden die u zoekt.
De eindredactie
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Agenda vanaf 30 juni 2017

vr 30 juni
			

Nacht Zonder Dak op het sportveld achter Ogterop. Voor alle jongeren van 12-16 jaar uit drie
kerken in Meppel.

za 1 juli
			

Weeksluiting en Avondmaalsviering in de Oeverlanden om 19.00 uur. Voorganger:
ds. C. Huisman.

za

Weeksluiting in Irene om 19.00 uur. Voorganger: ds. J.J. Lof.

1 juli

wo 5 juli
			

Orgelconcert in de Grote- of Mariakerk te Meppel. Organist: Dorien Schouten.
Aanvang: 20.00 uur. Entree: € 5,00.

do

6 juli

Kerkelijk Bureau open van 9.30 tot 11.30 uur.

do

6 juli

Algemene Kerkenraadsvergadering in Trias. Aanvang: 20.00 uur.

za

8 juli

Weeksluiting in Reestoord om 19.00 uur. Voorganger: dhr. E. Mussche.

zo

9 juli

20+ groep, locatie nog niet bekend, om 16.00 uur.

wo 12 juli

Orgelconcert in de Grote- of Mariakerk te Meppel. Organist: Erwin Wiersinga.
Aanvang: 20.00 uur. Entree: € 5,00.

do 13 juli

Kerkelijk Bureau gesloten.

zo 16 juli
			

Bijeenkomst ‘Zin in zondag’ in Het Erfdeel, Atalanta 2, om 11.00 uur. Inloop met koffie en thee
vanaf 10.30 uur. Voor meer informatie zie pagina 7.
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