PASSAGE

Meppel-Oosterboer en Meppel-Centrum
Passage voor vrouwen met hart voor
de samenleving, oog voor hun naaste en gevoel voor cultuur.
Op de uitnodiging van de redactie
van Gaandeweg om een voorblad te
verzorgen, gaan we graag in. Elke
maand kunt u in de agenda achterop Gaandeweg de data van onze ledenvergaderingen lezen en tevens
het programma van die avond. Natuurlijk is het imago van een vereniging tegenwoordig niet echt ‘trendy’. We beseffen terdege dat de jongere generatie worstelt met tijdgebrek, andere interesses heeft en om
als vereniging te concurreren met
een sportschool is ook geen optie.
Maar weet u dat onze Passageafdelingen Oosterboer en Centrum momenteel gezamenlijk rond de 130 leden hebben, die tien keer per jaar bij
elkaar komen? Een avondje gezellig
babbelen is niet de opzet. De avonden worden grotendeels ingevuld
door een spreker of spreekster die
een lezing houdt over uiteenlopende
en vaak boeiende onderwerpen.

Passage is een landelijke organisatie
van en voor vrouwen met een christelijke levensvisie, met ruim 300 afdelingen en ca. 15.000 leden. Het
Passage Servicepunt is een overkoepelend contactpunt. Er kan door de
afdelingen gebruik gemaakt worden
van een landelijk aanbod zoals van
mappen voor leeskringen, mappen
voor filmgroepen en programma’s
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voor de afdelingen zoals een kerstliturgie enz. Elk jaar wordt een nationaal vrouwenproject opgestart, dat
gericht is op bijvoorbeeld de volgende thema’s: duurzame voedselproductie- en consumptie, waterbeheer
enz. Al deze Duurzame Ontwikkelingsdoelen vallen onder de Millenniumdoelen van de VN.
Het dr. Albronda-van der Nagelfonds
is binnen Passage een fonds met als
doelstelling om aan vrouwen met financiële problemen hulp te bieden.
Aan dit fonds dragen alle leden bij.
Het landelijke ‘Passage-magazine’
ontvangt elk lid vier maal per jaar:
(www.passagevrouwen.nl).
Christelijk: de ledenavonden worden
geopend door de voorzitter met een
korte meditatie, een gebed en het
gezamenlijk zingen van een lied.
Met name met Pasen en Kerst wordt
er gekozen voor een invulling, welke recht doet aan onze identiteit.
Maatschappelijk: de onderwerpen
waarvoor sprekers worden uitgenodigd hebben regelmatig een maatschappelijk gelinkt thema. Dat wil
zeggen dat Passage volop midden in
onze maatschappij wil staan. Afgelopen periode werden bijv. sprekers
uitgenodigd met betrekking tot:
zorg, gezondheid, gemeente, ambulancedienst, politie, recht, bedrijfsleven, natuur, Koninklijk Huis, gezin,
werk, reizen en milieu.
Kunst en cultuur: regionaal wordt
de tweejaarlijkse Kunstkaravaan georganiseerd, een dag waarop ver-

schillende kunstvormen aan bod komen en bezocht wordt door ca. zevenhonderd dames. Ook is de Ontmoetingsdag in de Vredehorst te
Hoogeveen altijd erg in trek, mede
door het aanbod van bekende sprekers en ludiek entertainment. Daarnaast worden er regionaal diverse
excursies en kunst- en cultuurochtenden of -avonden aangeboden.
Ontmoeting: binnen alle activiteiten
staat de ontmoeting en de gezelligheid ook hoog in ons vaandel. Eenzaamheid komt veel voor, ook binnen onze doelgroep. Een Passageavond kan daar op een positieve manier op inspelen. Onze beide afdelingen bieden naast al het bovengenoemde ook de mogelijkheid om
mee te doen aan een wandelgroep,
fietstocht, leeskring of om in het
voorjaar mee te gaan met de jaarlijkse busreis. Daarnaast worden er
ook andere gezellige uitjes en excursies binnen de Meppeler afdelingen
georganiseerd. Met onze buren van
Passage Nijeveen worden nauwe
banden onderhouden.
Op dit voorblad van Gaandeweg kon
u een korte blik werpen achter de
schermen bij Passage. Dames, kom
gerust als gast een avondje buurten
en natuurlijk zijn nieuwe leden altijd
van harte welkom. Zie de agenda achterop Gaandeweg voor de invulling
van de avond, de locatie en de tijd!
Voorzitters: Willy Boonstra,
tel. 258217 (Oosterboer),
Gerda Linde, tel. 258029 (Centrum)

22 september
2017
4 maart 2016
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Kerkdiensten zondag 24 september

Verpleeghuizen

10.00 uur: Grote- of Mariakerk

Zaterdag 23 september
19.00 uur: Irene
Voorganger: ds. L. Sollie

M.m.v. Cantorij
FUNd@ment

19.00 uur: Oeverlanden
Voorganger: mevr. D.H. v.d. Haak

Na de ochtenddienst is er
koffiedrinken

Zondag 24 september
10.30 uur: Reggersoord
Voorganger: mevr. B. Groen

Voorganger:
ds. Siebe Sijtsema
Ouderling van dienst:
Harm Hoekerswever
Organist:
Mannes Hofsink

Leesrooster NBG

Koster:
Bert Dijk, tel. 06 53802743
Deze zondag lezen we uit Matteüs
6 waarin Jezus oproept om ons niet
bezorgd te maken. Of met de woorden van Bob Marley: Don’t worry, be
happy. Aan de viering werkt de cantorij mee.

Collecten
1e: Wijkcollecte Stad en Landen
2e: Eigen gemeente

Collecte in kindernevendienst en
FUNd@ment: Make-A-Wish

10.00 uur: Het Erfdeel
Voorg. Gem. leden
Voorganger:
ds. Femke Groen

22 sept.
23 sept.
24 sept.
25 sept.
26 sept.
27 sept.
28 sept.
29 sept.
30 sept.
1 okt.
2 okt.
3 okt.
4 okt.
5 okt.
6 okt.

Exodus 34:19-35
Galaten 5:13-26
Galaten 6:1-18
Matteüs 18:10-20
Matteüs 18:21-35
Matteüs 19:1-15
Matteüs 19:16-30
Matteüs 20:1-16
Matteüs 20:17-28
Matteüs 20:29–21:9
Matteüs 21:10-22
Matteüs 21:23-32
Ezechiël 18:1-13
Ezechiël 18:14-20
Ezechiël 18:21-32

Wijkcollecte
Stad en Landen
24 september

Eerste ouderling:
Niet bekend
Voorgaand gemeentelid:
Allen
Organist:
Albert Hoekerswever

Deze zondag wordt een viering
waarin de voorgaand gemeenteleden allemaal ‘voorgaan’.
De viering wordt door hen voorbereid en uitgevoerd.
Thema van de viering is:
Grenzen van de oecumene.
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Make-A-Wish
Bij een wijkcollecte
wordt de eerste en derde collecte samengevoegd zodat er maar twee
rondgangen zijn met het doel om
een hogere opbrengst voor het doel
te krijgen. De diakenen van Stad en
Landen vinden het doel waarvoor de
kindernevendienst en FUNd@ment
geld inzamelen zo’n goed doel dat
ook wij graag dit doel willen ondersteunen. Make-A-Wish vervult ieder
jaar ruim 500 wensen van kinderen
tussen 3 en 18 jaar met een levensbedreigende ziekte. De Diaconie beveelt deze collecte daarom van harte bij u aan.
De Diaconie
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Kerkdiensten zondag 1 oktober

Verpleeghuizen

10.00 uur: Grote- of Mariakerk

Zaterdag 30 september
19.00 uur: Reestoord
Voorganger: ds. R. Meijer

Na de ochtenddienst is er
koffiedrinken
Voorganger:
ds. Cees Huisman

Zondag 1 oktober
10.30 uur: Reggersoord
Voorganger: Niet bekend

Ouderling van dienst:
Bert Brand

10.30 uur: Schiphorst
Voorganger: dhr. J. van Riessen

Organist:
Mannes Hofsink
Koster:
Josh Djirlauw, tel. 257607
De lezingen volgens het Lutherse
leesrooster voor deze zondag zijn:
Daniël 9: 14-19 en Lucas 7: 11-16. Als
verbindend thema zou kunnen gelden: Uit dood tij overvloed van leven. Het is de 2e zondag van de herfst
en Israëlzondag.

Collecten
1 : Kerk en Israël (KiA)
2e: Eigen gemeente
3e: NBG
e

Collecte kindernevendienst en
Namasté: Make-A-Wish

10.00 uur: Het Erfdeel
Maaltijd van de Heer / Namasté
Voorganger:
ds. Kees Stroop
Eerste ouderling:
Niet bekend
Voorgaand gemeentelid:
Wout Zilverberg
Organist:
Gert Kiewiet
Deze zondag is een viering van
Schrift en Tafel.

Lezing: Lucas 7:11-16

Huil niet meer
Jezus gaat op weg naar Naïn waar
juist op dat moment een dode jongen wordt uitgedragen. Zijn moeder
loopt achter de baar. Het verdriet
van de moeder is een verdriet van
alle eeuwen. Over dat verdriet gaat
dit verhaal. En over het geloof in een
God die mensen troost. In de kerk
vieren we dat het leven nooit ophoudt. Dat heeft Jezus laten zien
met dit verhaal.
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14.00 uur: Het Erfdeel
Sfeerviering in de kerkzaal van Het Erf.
Thema van de viering is:
'Kikker is
verdrietig'.
Voorganger:
ds. Kees Stroop
Organist:
Eelke Boonstra

Collecte
Kinderen in de knel

Zondag 1 oktober: Israëlzondag
1e collecte Kerk en Israël
Ieder jaar, op de Israëlzondag, staat
de Protestantse Kerk stil bij haar verbondenheid met het Joodse volk.
Met de opbrengst van deze collecte
worden projecten en activiteiten gesteund, die er op gericht zijn om de
relatie tussen Joden en Christenen
levend te houden. Dat wil ook Kerk
en Israël van de Protestantse Kerk.
Sinds jaren is de Protestantse Kerk
verbonden met Nes Ammim.
De christelijke leef- en werkgemeenschap in dit dorp zet zich in om het
vertrouwen tussen Joden en Christenen te vergroten en bouwt op dit
moment aan een nieuwe wijk waar
Joodse en Arabische gezinnen samen zullen gaan wonen. Nes Ammim faciliteert ook kinder- en jongerenkampen waar Israëlische en Palestijnse jongeren elkaar ontmoeten.
In Nederland steunt de Protestantse
Kerk het werk van OJEC, een overleg waar Joden en Christenen elkaar
ontmoeten om van elkaar te leren.
Zij wil theologen en andere belangstellenden in de relatie tussen kerk
en het Joodse geloof voeden en inspireren met informatiebijeenkomsten en het tijdschrift 'Kerk en Israël
Onderweg' over de Joodse bronnen
van ons geloof.
Met de opbrengst van de collecte
steunt de Protestantse Kerk
het werk van
Kerk en Israël.
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ds. C. Huisman

BERICHTEN Stad en Landen
Pastor(pr)aat ds. Siebe Sijtsema
Bij de vieringen (terugblik)
Groep 8 vloog uit (3 september)
Het thema van deze viering was ‘Uitvliegen’ waarbij het bijbelverhaal van de adelaar centraal stond. De kinderen
van groep 8 kwamen letterlijk binnen vliegen.
Margreet en Sjoukje probeerden in de kerk een vlieger op te
laten en koppelden daaraan een
prachtig verhaal over mee- en tegenwind, over vastgehouden worden en
loslaten. Daarna namen gezagvoerder Rein en stewardess Nina de kinderen mee op hun vlucht naar
FUNd@ment.
We wensen hen Gods zegen op de
nieuwe wegen die ze inslaan.
Vlieg nu maar uit, dat moet eens
gebeuren,
Vertrouw op God, die de reis met
je gaat.
Kies je een weg die je eens zult betreuren,
Keer dan maar om, het is echt
nooit te laat.
Filmpjes/foto’s op facebook wijkgemeente-stad-en-landen.

Zondag 10 september:
Startzondag
Geweldig dat we op de startzondag
zoveel ‘kerkproevers' mochten ontmoeten, ook mensen die een tijd-

lang niet in de kerk geweest waren.
Mooi!
Twee bijzondere momenten in de
viering waren de presentatie van de
tune van de kindernevendienst en
het delen van druiven. Ook muzikaal
was het weer prachtig verzorgd door
Mannes en een ensemble.
Na de viering en de koffie met cake,
begon de kerkproeverij. In de kerk
stonden kramen opgesteld waarin
verschillende werkgroepen/commissies ons iets lieten proeven van ‘gemeente-zijn’ maar ook van allerlei
lekkere hapjes en drankjes. In een
heel geanimeerde gezellige sfeer
bleven veel mensen proeven. Voor
de kinderen was er een vossenjacht
en de tieners gingen klimmen bij
klimavontuur Meppel.
Ik kijk terug op een heel geslaagde
startzondag.
Meer foto’s op facebook wijkgemeente-stad-en-landen.

Heel Meppel Bakt op Nationale
Bijbelzondag
Zondag 29 oktober is Nationale Bijbelzondag en het thema is: 'Vier je
bijbel'. Dat vieren met de bijbel doen
we op zondagmorgen in de Groteof Mariakerk. Het lijkt me leuk om
daar een extra feestelijk tintje aan
te geven door een wedstrijd ‘Heel
Meppel Bakt’ te houden.
Iedereen die van bakken houdt, kan
meedoen. De bedoeling is dat je

ds. S. Sijtsema

thuis een taart bakt die iets met de
bijbel te maken heeft. Na de dienst
worden de taarten beoordeeld (zowel op smaak als op de relatie met
de bijbel) door een deskundige jury
én kan er door alle aanwezigen geproefd worden.
Aanmelden voor deze lekkere wedstrijd kan bij ds. Siebe Sijtsema
(siebesijtsema@gmail.com of
06 30561556).
Voor het proeven hoeft niet aangemeld te worden
.
In ieder geval zitten we deze zondag
gebakken.

☺

Veel zeilers overstag
In het vorige kerkblad en op Facebook vroeg ik ervaren zeilers voor het
zeilkamp van de tieners. Geweldig
dat zoveel zeilers overstag gegaan
zijn waardoor ik zelfs een aantal buiten de boot moest laten vallen.
In ieder geval: iedereen heel hartelijk bedankt en als het goed is, wordt
er, als u dit leest, in Wanneperveen
volop gezeild.

Ook het jeugdwerk gaat hoopvol van start
Ook in het jeugdwerk gaan we hoopvol van start want dankbaar constateren we dat er een toename is van
kinderen en jongeren die meedoen
aan onze activiteiten. En er is heel
veel te doen: voor de kinderen is er
elke zondag crèche en kindernevendienst. Daarnaast op dinsdag (15.3016.30 uur) Basiscatechese voor groep
7 en 8. De tieners kunnen elke 14 dagen op zondag naar FUNd@ment en
op woensdag naar Follow Me (19.0020.00 uur). Voor de 17-plussers is er
elke 4e zondag van de maand een
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bijeenkomst (11.30-13.30 uur) en
voor de 20-plussers op de 1e zondag
van de maand. Iedereen van harte
welkom. Laten we hopen dat ook
het komend seizoen de stijgende lijn
voortgezet wordt. Wil je eerst meer
weten? Neem dan contact op met
Anet Dunnink, Jouke Zoethout of
Siebe Sijtsema.

Moldavië
Er hebben zich 12 jongeren aangemeld om, van 14 – 28 juli 2018, mee
te gaan naar Moldavië. Ook heeft
zich leiding gemeld. Het project kan
dus doorgaan en dat betekent dat u
het komend seizoen hier veel over
zult horen.

Tune kindernevendienst
Op de startzondag is de TUNE (lied)
voor de kindernevendienst gepresenteerd. De tune is gemaakt door
Melcher de Vries, Mannes Hofsink en
mij en wordt gespeeld/gezongen
door heel veel kinderen, jongeren
en volwassenen uit onze gemeente.
Sander Gordijn heeft er een prachtige videoclip bij gemaakt. We hebben er veel positieve reacties op gekregen. De tune wordt elke keer gezongen als de kinderen naar de nevendienst gaan.
Hartelijke groeten,
ds. Siebe Sijtsema

Terug- en vooruitblik
Op zondag 10 september kwam de
wijkgemeente Stad en Landen van
de Protestantse Gemeente te Meppel samen in de Grote- of Mariakerk
om het nieuwe seizoen te openen.
Gemeenteleden was gevraagd om
iemand mee te nemen, die misschien
nog nooit of niet meer naar de kerk
ging. Men kon zo voor het eerst of
opnieuw kennis maken met een vie-
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ring anno nu, terwijl na afloop de
mogelijkheid werd geboden langs
diverse kramen te lopen, waar verschillende geledingen en groepen
hun activiteit(en) presenteerden. Bij
iedere kraam werd ook iets eet- of
drinkbaars aangeboden, zodat het
thema 'kerkproeverij' in meerdere
opzichten tot zijn recht kwam.
De dienst stond onder leiding van
Siebe en mijzelf. In de verkondiging
stond het verhaal van Zacheüs centraal, de man die in de boom klom
om Jezus te kunnen zien. Die ontmoeting veranderde zijn leven méér
dan hij ooit had kunnen denken.
In de dienst werd voor het eerst de
nieuwe tune van de kindernevendienst gepresenteerd en aangeleerd.
Voor de kinderen van de kindernevendienst was er na afloop een vossenjacht in de stad en voor de tieners
was er de mogelijkheid om te gaan
klimmen bij bad Hesselingen.
Een goed begin van weer een nieuw
seizoen…!
In de dienst van 17 september hebben we afscheid genomen van een
aantal ambtsdragers, terwijl ook
nieuwe aantraden. Zo stond het afgedrukt boven de liturgie:
In deze dienst nemen Giny Torenbosch, Jan Rigterink, Joan Heetebrij,
Rinze van der Meij en Kor van Gijssel
afscheid als ouderlingen-kerkrentmeester, Rolf Bakker als diaken, Marcel Dekker als ouderling-notulist en
Rein van der Kamp als jeugdouderling.
Als diaken wordt bevestigd Gert de
Groot (samen met Anja als duo), in
het ambt van ouderling Chinie Gritter, in het ambt van ouderling-notulist Claudia de Koe en in het ambt
van ouderling-kerkrentmeester Hans
Cornelissen, Berend Bossen, Martin
Schuurman en Jan Meijer.
Op een later tijdstip zullen als jeugdouderling Jouke Zoethout en als
ouderling-kerkrentmeester Johan
Ebbers bevestigd worden.
Er waren woorden van dank en waardering en woorden van gelukwensen
en bemoediging. Dat alles werd samengevat in het symbool van de roos:
mooi en kwetsbaar, fier en tijdelijk en
zo zetten wij als gemeente weer een
stap in de richting van de toekomst.
Op zondag 1 oktober lezen we ver-

halen van dood en opstanding (zie
bij de diensten) en brengen wij ons
de verbondenheid met Israël te binnen: ondanks breuken en verschillen
is er wel degelijk ook sprake van continuïteit en verwantschap. Vooral na
de Tweede Wereldoorlog is de christelijke gemeente zich dat meer en
meer bewust geworden, hoewel er
ook daarvóór al aanzetten toe waren gegeven. Dat de christenheid
eeuwenlang zo negatief en afwijzend tegenover het levende jodendom heeft gestaan heeft vele oorzaken (ook Luther ontkwam niet aan
die opvatting, zoals collega Wiert
onlangs uit de doeken heeft gedaan), en dat dat funeste en pijnlijke gevolgen gehad heeft voor de Joden is bekend. Maar ook de kerk verduisterde er haar eigen licht mee,
dat zij uiteindelijk van 'Jezus, die
Jood uit Nazareth' had ontvangen.
Kortom, het was in de loop der eeuwen een ingewikkelde en vijandige
verhouding geworden, die dankzij
het denkwerk van theologen en ook
t.g.v. de verbijsterende gebeurtenissen in de vorige eeuw, nu anders is
geworden en de Israëlzondag is bedoeld om ons daarover te verheugen, daar verder over te reflecteren
en ook naar te handelen.
Ik wil hier ook even memoreren, dat
de m.n. in gereformeerde kring zeer
bekende theoloog Harry Kuitert op
10 september jl. is overleden. Zoals
zo vaak met bijzondere en invloedrijke figuren werd hij door sommigen verguisd en door anderen bewonderd. Op mijn weblog heb ik een
soort ‘tribuut’ aan hem gewijd:
http://dsceeshuisman.nl/index.
php/2012-10-12-07-19-53/item/222harry-kuitert-uit-de-tijd.
ds. Cees Huisman
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BERICHTEN Oecumenische wijkgemeente Het Erfdeel

ds. F. Groen
ds. K. Stroop

Terugblik op de startzondag

Het was weer een prachtige
startzondag. Het thema 'Kerkproeverij' kwam helemaal tot
zijn recht. Eerst hebben we afscheid genomen van de vertrekkende ambtsdragers en
daarna zijn de nieuwe ambtsdragers bevestigd. Er was een
prachtig bloemstuk in het thema. Daarna was er koffie met
lekkers in allerlei smaken. Er
was een pittige pubquiz voorbereid door de winnaars van
vorig jaar. En je kon proeven
aan het zingen in de musical
Paulus. Als afsluiting hebben
we samen gegeten.
Dames uit Syrië en Eritrea hebben voor ons gekookt. Het was
geweldig dat we zoveel konden proeven. Dank aan de dames die dit zo goed hadden
verzorgd!!
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Vorming en toerusting
Op verhaal komen
Maandag 25 september van 10.0011.30 uur komen we bij elkaar bij:
Jan en Liesbeth Varkevisser, Engelgaarde 24. We lezen: 15 oktober
Matteüs 22, 34-46.

Beemdgangers
We komen weer van 10.00-11.30 uur
samen in de koffiekamer van De
Beemd.
Meestal is het de derde donderdag
van de maand, maar i.v.m. mijn vakantie schuiven we het een week op.
Als je je bij mij aanmeldt krijg je een
persoonlijke uitnodiging in de bus:
femke.g.groen@gmail.com of tel.
256322.
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Meditatie
Maandag 25 september is de tweede meditatieavond van het najaar.
We komen samen van 20.00-21.30
uur in de kerkzaal van Het Erf.
Neem warme sokken en als je wilt
een meditatiekrukje mee.
Voor opgave en informatie kun je
terecht bij Joke Berendsen,
e-mail: joke.berendsen@gmail.com
tel. 854131.

Uitnodiging voor de startavond voor de buurtteams
donderdag 28 september in Het Erf
Het jaarthema voor 2017-2018 is:
Tijdens de startavond zullen we in verschillende groepen de werkvormen
uitproberen die bij de buurtgesprekken rondom het jaarthema 'Kerkproeverij' gebruikt kunnen worden. De open aanmerkingen helpen de gespreksleiders van de buurtgesprekken om
deze soepeler te laten verlopen.

Morgenleerhuis
Dinsdag 3 oktober komen we van
10.00-11.30 uur bij elkaar bij mij
thuis, Verzetslaan 71 (Femke).
We maken een begin met het boek
‘De Wenteltrap’ van Karen Armstrong. Voor opgave en informatie:
femke.g.groen@gmail.com of tel.
256322.

De avond ziet er als volgt uit:

Zie de uitnodiging hiernaast voor de
startavond voor de buurtteams.

19.45 uur: Inloop met koffie en thee in het restaurant;
20.00 uur: Welkom nieuwe contactpersonen en pastorale ouderlingen;
20.10 uur: Introductie van de werkvormen om met elkaar kennis te
maken;
20.25 uur: Pauze met koffie en thee en wat lekkers;
20.45 uur: In groepen worden de verdiepende werkvormen
uitgeprobeerd;
21.30 uur: Delen van de ervaringen in de groepen;
21.45 uur: Afsluiting.

Werkgroep jeugd

Contactpersonen, pastorale ouderlingen en buurtdiakenen,
allemaal van harte welkom!

Pastoraat

Basiscatechese
Dinsdag 3 oktober begint de basiscatechese.
We komen van 15.45-16.45 uur samen in de kelder van Trias.
We fietsen samen. Ik (Femke) sta om
15.30 uur tegenover de Anne Frankschool bij de supermarkt.

Na de gemeenteavond van
30 maart
Tijdens deze tweede gemeenteavond
werd het alle aanwezigen duidelijk
dat de Protestantse Gemeente Meppel er financieel slecht voor staat.
Rinze van der Meij, toenmalig voorzitter van het College van Kerkrentmeesters, toonde de cijfers.
Een tekort op de begroting van
€ 100.000,- tot € 150.000,- per jaar
betekent dat er forse maatregelen
nodig zijn. Eén van die maatregelen
kan het vertrek van Het Erfdeel uit
Het Erf zijn. Dat levert een bezuiniging op van € 44.000,- per jaar.
Aan de kerkenraad werd gevraagd
een pakket van eisen op te stellen.
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Voorbereidingsgroep, Femke Groen, Kees Stroop, Leni Grendelman

Hierin wordt onder woorden gebracht wat de oecumenische geloofsgemeenschap Het Erfdeel nodig heeft, ook als dat op een andere
plek dan Het Erf is.
Twee dingen zijn cruciaal:
1. Het Erfdeel wil een eigen ‘vierplek’
met de tot nu toe gangbare aanvangstijden.
2. Het Erfdeel behoudt de oecumenische identiteit en verworvenheden.
Om elkaar beter te leren kennen en
na te gaan waar samenwerking verbreed en verdiept kan worden, zijn
de moderamina (dagelijks besturen)
van Stad en Landen en Het Erfdeel
diverse keren bij elkaar geweest. Het
waren goede gesprekken, waarin
duidelijk werd wat samen gedaan
kan worden en wat apart gedaan
wordt. Beide wijkgemeenten heb-

ben immers elk een eigen identiteit.
Vanuit de Algemene Kerkenraad is
er ondertussen een Stuurgroep gevormd. Deze Stuurgroep gaat de
Projectgroep ‘aansturen’.
Het is de bedoeling dat de Projectgroep met een aantal plannen en
scenario’s komt hoe en waar de beide wijkgemeenten elk een ‘thuis’
vinden. Vanuit Het Erfdeel zitten Albert Bruins Slot en Sarris Barneveld
in de Projectgroep. De Projectgroep
hoopt in december 2017 met de eerste aanbevelingen te komen. Tot die
tijd is het ‘radiostilte’.

Het Verzetje
Haat is besmettelijk.
Liefde reinigt.
Uit: 95 speldenprikken
Een hartelijke groet,
Kees Stroop en Femke Groen
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IN MEMORIAM
Aaltje Nieborg-Eenkhoorn
Op 28 augustus is Aaltje Nieborg-Eenkhoorn overleden in de leeftijd van 88 jaar. Zij woonde op de B. van der
Helststraat. Naast het verdriet is er ook dankbaarheid dat zij de rust heeft gevonden waarnaar zij zo verlangde.
Op 2 september was het afscheid in de ‘Reestborgh’, waarna de begrafenis plaatsvond in de familiekring.
Aaltje werd geboren in Genemuiden in een gezin met vader en moeder en uiteindelijk zes kinderen. Na het
overlijden van één van de kinderen kreeg het gezinsleven een zwarte rand. Ook het geloof had iets zwarts en
hing als een oordeel boven het hoofd. Opgroeien en groot worden met het idee dat God zwart-wit denkt en
niet in de kleur van zijn hart, kan mensen zeer kwetsbaar maken en zo ook Aaltje.
Ondanks of dankzij haar kwetsbaarheid is zij gaan denken en leven in de kleur van haar hart. Haar liefde voor
Jakob Rijntje Nieborg, haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen is daar een duidelijk voorbeeld van.
Haar leven mocht staan in het licht van Psalm 23. De liefdevolle zorg in het alledaagse bestaan. Het zoeken naar
nieuwe wegen. De gedachte dat het geloof geen stok is om te slaan, maar een staf om te gaan. Het zitten aan
de tafel van je Heer en Herder, waar je je geen oordeel eet en drinkt. Het vertrouwen dat je aan het eind van
je leven terug mag komen waar het begon; dat je voorgoed en voor altijd kind aan huis bent bij God, thuis bent
in zijn licht en liefde. Mogen haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen en iedereen bij wie zij een plek in het
hart had, in een tijd van leegte en gemis iets van dat licht en van die liefde ervaren en zich gedragen weten op
de vleugels van Gods nabijheid.
Kees Stroop
Correspondentieadres: Paasberg 17, 7772 DH Hardenberg.

GEMEENTENIEUWS
Een terugblik op de zomerexpositie 'Het is nooit stil'
Het was inderdaad nooit stil in de
Grote- of Mariakerk tijdens de Donderdag Meppeldagen, tenminste wat
de bezoekersaantallen betreft. Iedere donderdag kwamen honderden
mensen binnen om de expositie en
de kerk zelf te bezichtigen. Maar de
sfeer was ondanks de drukte ingetogen en de reacties waren positief.
De open kerk en de gastvrijheid
sprak veel mensen aan. Met name
mensen die niet of nauwelijks meer
in een kerk komen, lieten ons weten
verrast te zijn.
De exposerende kunstenaars van het
collectief 'Stuifmeel' waren enthousiast over de prachtige locatie en ook
zij hebben veel mooie reacties gehad. Ze waren vrijwel iedere donderdag wel een paar uur aanwezig en
dat werd door veel bezoekers erg op
prijs gesteld.
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Al met al kijken we terug op een geslaagde zomerexpositie en volgend
jaar hopen we u opnieuw met een
bijzondere expositie te verrassen.
De kunstcommissie

Lieve mensen,
Graag wil ik iedereen bedanken die
mij met bezoekjes, bloemen, telefoontjes en niet te vergeten de vele
kaarten heeft verwend gedurende
mijn ziekenhuis- en revalidatieperiode in het Tergooiziekenhuis in Hilversum. In Lanzarote ben ik bij aankomst aangereden door een bagagewagentje waardoor ik een ingewikkelde breuk opliep bij mijn heupprothese. Mijn kinderen hebben geregeld dat ik in Hilversum verpleegd
kon worden zodat ik dichter bij hen
in de buurt was. Ik heb het er heel
goed gehad.
Nu, na ruim vier maanden ben ik
weer thuis waar de orthopeed zei,

dat ik een engeltje op mijn schouder
heb gehad, hetgeen ik mij terdege
bewust ben.
Alle ansichtkaarten sieren nu mijn
keukenmuur! Heel gezellig!!
Jullie medeleven was (en is) hartverwarmend!
Een hartelijke groet,
Henny Zweep

Vakantie
In de weken van 39 en 40, van zaterdag 23 september tot aan zondag 8
oktober hoop ik mijn najaarsvakantie op te nemen.
In deze periode ben ik niet beschikbaar voor het werk als predikant in
onze gemeente.
Met vriendelijke groeten,
Wiert Sarolea

22 september 2017
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Zo is het
een lid van
de gemeente over haar
geloof in
het dagelijks
leven

Op zaterdag 7 oktober 2017 houden wij,
Platform Samen Solidair, een stamppotbuffet in Trias
Stamppotbuffet
Evenals voorgaande jaren organiseert het platform op 7 oktober weer
een stamppotbuffet. De opzet is vergelijkbaar met vorig jaar.
Het is een mooie gelegenheid om gezellig eten te combineren met een
bijdrage aan de Goede Doelen van Samen Solidair: ZWO, St. Rusland
Kinderhulp, St. Congo en St. Ondersteuning Christenen Burkina Faso.
U kunt op drie manieren meedoen: stamppot maken, stamppot eten en
natuurlijk ook de combinatie (stamppot maken en vervolgens gezellig
mee-eten).
Tijd: Stamppotbuffet: 17.30 tot 19.00 uur.
Geeft u zich tijdig op voor het stamppotbuffet!
Graag vragen we of iedereen die stamppot wil maken zich opgeeft bij
twee van de leden van het platform: Guy Okamba of Bé Hagedoorn.
Geef dan aan welke stamppot u wilt gaan maken en voor hoeveel personen. Opgeven het liefst per e-mail.
Opgeven kan tot en met zondag 1 oktober.
Ook als u wilt mee-eten vragen we of u zich wilt opgeven.
We moeten uiteraard zorgen dat er genoeg is voor iedereen. De kosten
voor deelname zijn € 10,00 per persoon (incl. 1 x koffie/thee/fris).
Kinderen € 5,00.
Opgeven kan bij:
Guy Okamba:
Bé Hagedoorn:

info@stichtingcongo.nl, (06 51706339)
be@anjahagedoorn.nl, (06 53222063)

Maar als u iemand van het platform persoonlijk kent, dan kunt u ook
altijd aan hem of haar doorgeven dat u meedoet.
Op zondag 24 september en zondag 1 oktober zullen er intekenlijsten
liggen in de kerken.
We zijn nog in overleg over een activiteit na afloop van het stamppotbuffet. Dat is nu nog een verrassing.

We hopen velen van u te ontmoeten in Trias op 7 oktober.

En zo beland je dan van het ene moment op het andere moment in een
ander bakje. Alsof iemand tijdens
het rijden opeens op de rem is gaan
staan, terwijl je net zo lekker op weg
was. Een ingreep.
Na heftige rugpijn en een val op
straat wordt mij verteld dat ik redelijk uniek ben. Uniek in de snelheid
van het ontwikkelen van een hernia.
Uniek in de daaropvolgende verlamming van zowel de heffers als de buigers van mijn rechtervoet. Uniek in
het proces naar de operatie toe: op
zondagmiddag om twee uur voor
een consult naar de huisartsenpost
en vier uur later in Zwolle onder het
mes. “U heeft heel veel geluk gehad”, hoor ik de neurochirurg zes
weken later zeggen. Het voelt niet
zo. Ik heb na al die tijd nog regelmatig pijn en ben volop aan het revalideren. Ik wil terug naar dat punt van
voor de operatie.
Toen ik nog in dat bakje zat waarin
alles pijnloos, planbaar en onder
controle leek. Ik merk hoe ik mopper over wat me overkomen is. En
daar baal ik dan ook weer van. Er
zijn toch veel ernstiger dingen? Ik
heb toch geluk gehad? Zo eeuwig is
mijn optimisme dus blijkbaar niet.
Of was het maar een dun laagje? Gelukkig lees ik vandaag in de krant
een artikel over een nieuwe trend in
Zweden: denk negatief, niet positief.
Anders verliezen we de vaardigheid
om om te gaan met tegenslagen. Iets
over een positiviteitsfaçade, vooral
op social media.
Is dat het? De stap die ik blijkbaar
lastig vind om te zetten heeft meer
met acceptatie te maken dan met
een voet die niet wil. Met inzien dat
het nu even is zoals het is.
En zo is het.
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OVERIGE BERICHTEN
Repair Café is op 30 september
weer open!
Heb jij thuis iets liggen wat kapot is
en wat je liever niet weggooit? Kom
dan naar het Repair Café Meppel!
Samen met vakmensen repareer je
je eigen kapotte spullen. Wie niets
heeft om te repareren, neemt een
kopje koffie, gaat helpen bij een reparatie van iemand anders of doet
inspiratie op aan de leestafel.
Waar: Trias. Tijd: 9.30 tot 13.00 uur.

500 jaar Luther
Afsluitend bijzonder concert in Emmen. Zie onderstaand affiche. Verzoek om u snel op te geven, want het concert mag
zich op voorhand op een grote bezoekersschare verheugen.
Zingen, luisteren en meedoen.
Overigens: de broer van Luther komt ook nog langs.
Dus... 29 september op naar De Goede Herderkerk aan de Oude Roswinkelerweg 30 in Emmen.

Officiële mededelingen:
Nieuw Ingekomen van de Protestantse Gemeente te Appingedam:
Dhr. J.H. van Someren en mevr. A.B.
van Someren-de Groot,
Biezenveld 66, 7943 MD Meppel.

OPBRENGST COLLECTEN
Het Erfdeel
27-08
Betheljada
Eigen gemeente
St. Futuro

€ 87,90
€ 55,45
€ 62,78

03-09
Diaconie (diaconaal werk) € 115,47
Eigen gemeente
€ 91,42
Missionair werk en kerkgroei
€ 122,05
Diversen
Kindernevendienst 27-08 en 03-09
St. Futuro
€ 12,20
Sfeerviering 03-09
Kinderen in de knel
Totaal

€ 12,20
€ 559,47

Lezing:
een roze kring in elke kerk?
Vorig jaar werd dominee Wielie Elhorst door de Protestantse Kerk in
Amsterdam aangesteld als predikant
speciaal voor lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders (LHBT’s).
Op 10 oktober komt hij naar Assen
om een lezing te geven. Hierin verdedigt hij waarom het nog steeds
nodig is om voor deze groep iets te
doen. Ook legt hij uit wat kerken en
gelovigen kunnen doen voor deze
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groep. De lezing begint om 20.00
uur in kerkelijk centrum De Bron,
Einthovenstraat 28 in Assen. Na de
lezing is er ruimte voor discussie en
onderling gesprek.
In juni riep dominee Dirk de Bree
nog op om in elke kerk een roze of
LHBT-kring te beginnen. Is dat een
haalbaar idee? Wat zouden kerken
of gelovigen nog meer kunnen doen
om gelovige LHBT’s te steunen? Is
dat in Nederland anno 2017 nog wel
nodig? Is de groep van LHBT’s niet
te klein om iets voor te doen?
Over deze vragen gaat de lezing van
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Wielie Elhorst. Naast LHBT-predikant
is hij een van de voorzitters van het
European Forum of LGBT Christian
Groups. In het verleden was hij voorzitter van het LKP – de landelijke koepel van christelijke LHBT-organisaties.
Wielie Elhorst is in Assen op uitnodiging van COC Groningen & Drenthe.

Het Genootschap Nederland-Israël
dat de avond organiseert, staat open
voor allen die Israël en de joodse cultuur beter willen leren kennen. Leden krijgen per seizoen vijf interessante lezingen en een culturele
avond aangeboden.
Alle bijeenkomsten vinden plaats in
de fraaie synagoge van Zwolle.

De lezing is voorbereid door een ad
hoc werkgroep en is onderdeel van
de Regenboogweek, die dit jaar voor
het eerst in de provincie Drenthe
wordt gehouden.

Lezing in synagoge van Zwolle
Op woensdag 11 oktober a.s. geeft
dr. Bart Wallet in de Zwolse synagoge een lezing over het onderwerp
'De Oranjes en de Joden: Mythe en
werkelijkheid'. Dr. Bart Wallet is onderzoekcoördinator Joodse Studies
aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij vertelt ons met beelden over
dit historisch interessante onderwerp
en beantwoordt uw vragen.
'Doorgewinterde Oranjeklanten',
zo staan de Nederlandse Joden bekend. In tal van brochures, liederen
en synagogediensten is de nauwe
band tussen het Huis van Oranje en
de Nederlandse Joden bezongen en
uitgedragen. Maar hoe was in de
loop van vier eeuwen die relatie tussen de Oranjes en de Nederlandse
Joden nu eigenlijk echt? Waar ligt
de bron van de Joodse Oranjeliefde?
In april 2018 zal over dit onderwerp
in het Joods Historisch Museum te
Amsterdam de tentoonstelling
'Joden en het Huis van Oranje' worden geopend. Bij de voorbereiding
daarvan is dr. Wallet betrokken. De
lezing geeft u alvast een voorproefje van de tentoonstelling.
De bijeenkomst vindt plaats in de synagoge, Samuel Hirschstraat 8 te
Zwolle, en begint om 19.30 uur. De
avond wordt georganiseerd door de
Zwolse afdeling van het Genootschap Nederland-Israël. Niet-leden
betalen een toegang van € 7,50. Er
zullen enkele boeken te koop zijn
die met dit onderwerp te maken
hebben.
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Brian Doerksen presenteert
nieuw solowerk met concerten
in Nederland
Als iemand in alle bescheidenheid
een grote rol in aanbiddingsmuziek
heeft gehad, dan is het wel Brian
Doerksen. De Canadees bracht ons
liedjes die vertaald werden naar
‘Kom, Nu Is de Tijd’ en ‘Maak Mij
Rein Voor U’.
Inmiddels werkt hij aan een nieuw
solo album dat later dit jaar uit komt.
Nederland krijgt een live voorproefje; Brian Doerksen komt in oktober
voor twee optredens naar ons land
met zijn eigen band. Tijdens de concerten treden zij eveneens op als The
SHIYR Poets.

Poets gaf de afgelopen jaren, goed
bezocht werden. Het publiek was
bovendien deels nieuw door de kennismaking met The SHIYR Poets. Met
deze band bewerkt Brian de psalmen
tot moderne liedjes die goed aansluiten bij zijn repertoire. Tot nu toe
bracht de groep twee albums en een
EP uit. In 2016 waren Brian en The
SHIYR Poets te gast op de Pinksterconferentie van Opwekking.
De optredens in Nederland vinden
plaats op 20 oktober in de Levend
Evangelie Gemeente in Aalsmeerderbrug en op 21 oktober in de Basiliek in Veenendaal. De avonden
staan voor een belangrijk deel in het
teken van Brian’s solowerk, waaronder zijn gloednieuwe album dat in
het teken van dankbaarheid staat.
Maar ook liedjes met The SHIYR
Poets komen langs, waardoor bevlogen aanbiddingsliederen en tijdloze
psalmbewerkingen hand in hand
gaan. Voor zowel de luisteraars van
het eerste uur als degenen die voor
het eerst kennismaken beloven dit
avonden te worden die je niet mag
missen!
De concerten beginnen om 20.00 uur.
Reguliere voorverkoop: € 22,50.
Tickets aan de zaal (indien beschikbaar!!): € 25,00.

Roon Staal
Roon Staal (6 maart 1980, Hoorn) is
een Nederlandse singer-songwriter

Brian Doerksen is een heuse pionier
geweest in moderne aanbiddingsmuziek. Hij maakte deel uit van de
Vineyard beweging en bracht geestelijke vernieuwing door aansprekende liedjes. Wie zijn muziek beschrijft, gebruikt meer dan eens
woorden als ‘intiem’, ‘eerlijk’ en
‘diepgaand’. Doerksen’s muziek
heeft mensen het karakter van God
beter doen leren kennen. Wie eenmaal liefhebber wordt, blijft dat.
Geen wonder dus dat de optredens
die Brian met zijn band The SHIYR
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en musical-acteur. De cd-single, Help
Me Through The Night, kwam uit in
2001. Dat nummer werd geschreven
door zijn oom Ede Staal. Daarmee
brak hij door als zanger met name
in het noorden van Nederland. In die
periode nam hij enkele songs op met
producers Jim Ervin en Bill Maier in
Hollywood. In zijn Amerikaanse jaren leerde Roon ook de legendarische Art Garfunkel kennen. Hij trok
geregeld met hem op en verzorgde
onder meer het voorprogramma in
Helsinki.
Roon speelde in 2002 de titelrol van
Tommy in een landelijke productie
van het Koninklijke Luchtmacht-orkest. Zijn tegenspelers waren onder
anderen Laura Vlasblom en Bert
Heerink. In 2006 speelde hij, naast
Henk Poort in de rol van Rembrandt
van Rijn, de rol van zoon Titus in
Rembrandt.
In 2010 bracht Roon Staal zijn eerste
album uit, The Journey. De nummers
werden opgenomen in de Jersey
Rock Studios van de Britse singersongwriter Gilbert O’Sullivan. Het album is een combinatie van Engelstalige en Nederlandstalige nummers.
Bij het album werd even later een
DVD uitgebracht met daarop o.a.
een diepteinterview. In 2011 bracht
Roon Staal zijn tweede album uit,
The Vladivostok Concert.
Vanaf september 2010 tot en met juli
2011 was hij, samen met onder anderen zijn tegenspeelster Chantal
Janzen, te zien in de musical Petticoat als singer-songwriter Peter
Koot. Hij werd voor deze vertolking
genomineerd voor een prijs in de categorie beste mannelijke bijrol grote musical.

Woordelijk

Vakantie

Holy Island of Lindisfarne
Een reis met ontspanning, verdieping, groepsactiviteiten en tevens
veel ruimte voor de individuele ontdekkingstocht.
Het eiland Holy Island ligt voor de
noordoostkust van Engeland, vlakbij
de Schotse grens (www.lindisfarne.
org.uk).
Men verblijft een week op het eiland.
Een eiland met een Keltisch christelijke geschiedenis.
Vanaf het eiland zal er een dagexcursie gaan plaatsvinden naar Bamburgh (www.bamburghcastle.com,
www.staidan-bamburgh.co.uk) en
de Inner Farne eilanden (www.farneislands.com). Er wordt gekozen voor
verblijf in twee huisjes (een- of tweepersoonskamers) voor maximaal acht
personen (www.lindisfarne.org.uk/
twizell).
Vertrek op vrijdag 4 mei en weer thuis
op 13 mei.
Reissom (voorlopige schatting en inclusief bijna alle kosten) € 850,00.
Met een extra optie indien er voldoende belangstelling voor is.
Vertrek op 3 mei met een extra nacht
verblijf in Newcastle en middagexcursie naar Durham.
Totaalkosten € 925,00.

Vrij zijn van mijn werk
en allerlei verplichtingen.
Heerlijk om er even uit
te kunnen stappen.
Geen vergaderingen, geen post,
geen telefoon.
Genieten van zoveel mooie dingen.
Maar ook...
Even stilstaan bij mezelf.
Door alle drukke bezigheden
schiet dat er vaak bij in.
Hiervoor hoef ik echter
geen verre reis te maken,
maar kan ik heel dicht
bij mezelf blijven.
Na een vakantiereis kan ik
herboren thuis komen,
omdat ik zoveel gezien
en beleefd heb.
Maar ik kan ook
bij mezelf thuis komen
omdat ik in alle rust
mezelf gezien en
beleefd heb.
Bron: Mediapastoraat RKK/KRO

Nadere inlichtingen en/of opgave
(zo spoedig mogelijk
wegens reservering
verblijf): www.
pelgrimsactiviteiten.nl.
Tjitske Bongers,
tel: 0513 645540 /
06 23945258 (tussen
10.00-20.00 uur)
t.j.bongers@
hetnet.nl

JEUGD en JONGERENWERK
Crèche
Kindernevendienst
FUNd@ment
Kamp tieners
17+ groep (Joep)
20+ groep
Basiscatechese
Follow Me
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elke zondag				
Trias
elke zondag
Trias en/of Grote- of Mariakerk
zondag 24 september (10.00 uur)
Trias
22-24 september			
Wanneperveen
24 september				
Trias
zondag 1 oktober (11.30 uur)		
Trias
dinsdag 3 oktober (15.30 uur)		
Trias
woensdag 4 oktober (19.00 uur)
Trias
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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

Gaandeweg, 28e jaargang, nr. 18

22 september 2017

19

Agenda vanaf 22 september 2017

za

23 september

Weeksluiting in Irene om 19.00 uur. Voorganger: ds. Sollie.

za

23 september

Weeksluiting in de Oeverlanden om 19.00 uur. Voorganger: mevr. D.H. v.d. Haak.

zo

24 september

FUNd@ment in Trias om 10.00 uur.

zo

24 september

17+ groep (Joep) in Trias.

ma 25 september
		

Meditatieavond in de kerkzaal van Het Erf. Van 20.00-21.30 uur. Voor opgave en
informatie kun je terecht bij: Joke Berendsen, joke.berendsen@gmail.com.

do 28 september
		

Uitnodiging voor de startavond voor de buurtteams in Het Erf.
Het jaarthema voor 2017-2018 is: 'Kerkproeverij'. Inloop om 19.45 uur. Zie ook pagina 10.

do

28 september

Kerkelijk Bureau is open van 9.30 – 11.30 uur.

za

30 september

Weeksluiting in Reestoord om 19.00 uur. Voorganger: ds. R. Meijer.

za 30 september
		

Samen duurzaam bij het Repair Café in Trias. Tussen 9.30 en 13.00 uur staan diverse
vaklieden klaar, gewoon een kopje koffie drinken is ook prima!

zo

1 oktober

Sfeerviering in de kerkzaal van Het Erf om 14.00 uur. Thema is: 'Kikker is verdrietig'.

zo

1 oktober

Namasté in Het Erfdeel om 10.00 uur.

zo

1 oktober

20+ groep om11.30 uur in Trias.

di
		
		

3 oktober

Morgenleerhuis. We maken een begin met het boek ‘De wenteltrap’ van Karen Arm-		
strong. Voor opgave en informatie: femke.g.groen@gmail.com of tel. 256322.
Van 10.00-11.30 bij mij thuis, Verzetslaan 71 (Femke).

di

3 oktober

Basiscatechese. We komen van 15.45-16.45 uur samen in de kelder van Trias.

wo

4 oktober

Follow Me in Trias om 19.00 uur.

do

5 oktober

Kerkelijk Bureau is gesloten.

do

5 oktober

Algemene Kerkenraadsvergadering in Trias. Aanvang 20.00 uur.

za

7 oktober

Stamppotbuffet in Trias van 17.30 tot 19.00 uur. Zie pagina 13.

di

10 oktober

20

Tafelgesprek met ds. Cees Huisman in Trias om 18.15 uur.
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