Volop nieuwe uitdagingen voor Stichting Congo
Zondag 17 september jl. liep ds. Siebe
Sijtsema de 8 mijl van
de Meppel City Run
en zamelde daarmee
geld in voor Stichting
Congo. Hierover leest
u elders in deze Gaandeweg meer.

gebracht met een busje van een
sponsor en daarvandaan werd het
per boot naar Kinshasa gebracht.
We hadden 33 dozen. Alle dozen
waren gearriveerd toen we in juli in
Kinshasa aankwamen. Daar begon
het uitzoeken en het bezorgen van
de goederen bij de desbetreffende
projecten.

Hieronder een update van twee projecten van Stichting Congo.
Evenals eind vorig jaar wacht de bevolking van Congo wederom op nieuwe verkiezingen. Aan het eind van
dit jaar hopen zij dan eindelijk hun
nieuwe president te kunnen kiezen.
De huidige president wil niet aftreden, daarom zijn er spanningen tussen verschillende groepen. De gewone burger wil een president voor iedereen en wil vooral vrede. Stichting
Congo gaat dapper door met haar
projecten en we laten ons door niemand tegenhouden. Al vóór de zomer waren we bezig met de voorbereidingen. We hebben eerst alle goederen voor de projecten naar Brussel

Tienermoeder
Wat was dit ook alweer? Het doel
van dit project is het opzetten van
een naaischool en atelier waar gemotiveerde tienermoeders kleding
leren ontwerpen en naaien. Door
het verkopen van kleding kunnen zij
in hun levensonderhoud voorzien.
Voordat we met de bouw van het
naaiatelier begonnen, moest er eerst
een muur komen om het terrein te
beveiligen tegen diefstal en om de
veiligheid voor de tienermoeders te
garanderen. Deze kosten waren niet
in onze begroting meegenomen,
maar wij zagen ons genoodzaakt om
eerst te investeren in een muur met
een poort en prikkeldraad, voordat
het project
daadwerkelijk
van start kan
gaan. De muur
staat en nu is
er een start gemaakt met de
bouw van het
naaiatelier. Er
is met vrachtwagens zand,
cement en stenen gebracht.
Ook gereedschap, kruiwagens en emmers waren no-
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dig. De arbeiders hebben uitstekend
werk geleverd. Er is hard gewerkt,
ondanks de zelfs naar Congolese
maatstaven zeer warme droge periode. We willen het naaiatelier zo
snel mogelijk afmaken, maar daarvoor hebben we nog meer geld nodig.
Landbouw
Het eerste deel van de varkensstal is
klaargemaakt en er kan nu een varken worden gekocht. Dat heeft nu
onze aandacht.

Naast de stal moet ook het land bewerkt en bewaakt worden. Er moet
iemand zijn die dag en nacht toezicht houdt. Het onkruid groeit snel
en moet regelmatig verwijderd worden. Het landbouwgebied is bergachtig. Er zijn plekken die met de
hand geploegd moeten worden, omdat de helling te steil is voor een tractor. Laarzen en goed gereedschap
zijn een absolute noodzaak op de
drassige grond. Om zo te moeten
werken, dat kunnen wij ons in Nederland niet meer voorstellen.
We zijn blij om op deze manier mee
te kunnen helpen aan hun zelfredzaamheid. Het is immers overleven
en zo een kans krijgen op een beter
leven. Helpt u ons helpen?
Guy Okamba

6 oktober 2017

1

Kerkdiensten zondag 8 oktober

Verpleeghuizen

10.00 uur: Oude Kerk

Zaterdag 7 oktober

FUNd@ment

19.00 uur: Irene
Voorganger: ds. W. Struys

Na de ochtenddienst is
er koffiedrinken

19.00 uur: Oeverlanden
Avondmaalsviering
Voorganger: ds. Cees Huisman

Voorganger:
ds. Siebe Sijtsema

Zondag 8 oktober

Ouderling van dienst:
Renske Gijsberts

10.30 uur: Reggersoord
Voorganger: drs. G. Kasper

Organist:
Hendrik Snel

Woordelijk

Koster:
Bert Lammertsen, tel. 256278
Op deze zondag staan lezingen uit
Matteüs 21: 33-45 en Lucas 14: 1-11
op het rooster. Kind op Zondag (de
methode die door de kindernevendienst gevolgd wordt), kiest voor de
lezing uit Lucas. (Lees verder op pag.
7 bij ‘Info Algemeen; Zondag 8 oktober‘.)
ds. Siebe Sijtsema

Collecten
1e: Diaconie (diaconaal werk)
2e: Eigen gemeente
3e: Bloemengroet

God er is zoveel
onvrede in mij.
Ben ik dan toch
door alle rijkdom
en welvaart
mijn teVREDEnheid verloren?
Bron: Mediapastoraat RKK/KRO

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

10.00 uur: Het Erfdeel
Voorganger:
ds. Cees Huisman
Eerste ouderling:
Jacqueline Drok

Oppasdienst en kindernevendienst Grote- of Mariakerk en
Oude Kerk

Voorgaand gemeentelid:
Mariët Hofenk

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.

Organist:
H + G van Werven

Oppasdienst en kindernevendienst Het Erfdeel

Deze zondag: Lucas 14, 1-11
De beste plaats
Wanneer je wordt uitgenodigd, bijvoorbeeld voor een bruiloft, moet

2

je niet meteen op de beste plaats
gaan zitten. Je loopt kans alsnog
weggestuurd te worden, wanneer
er iemand binnenkomt die meer
recht heeft op een goede plaats. Beter is het om jezelf klein te maken;
wie weet ben jij de laatste die de eerste wordt.

Elke zondag tijdens de viering is er
oppas. De ruimte hiervoor is vlakbij
de kerkzaal: als je de kerkzaal in
komt, 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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Kerkdiensten zondag 15 oktober

Verpleeghuizen

ZWO Diaconale zondag;
Werelddiaconaat

Zaterdag 14 oktober

10.00 uur: Grote- of Mariakerk

19.00 uur: Reestoord
Voorganger: dhr. E. Mussche

Zondag 15 oktober

Na de ochtenddienst is
er koffiedrinken

10.30 uur: Reggersoord
Voorganger: mw. T. van der Wal

Voorganger:
ds. Cees Huisman

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

Ouderling van dienst:
Alie Keizer
Organist:
Mannes Hofsink
Koster:
Rein Fransens, tel. 251757
De lezingen zijn uit Ezechiël 34 (over
het herderschap van de voorgangers/
leiders), terwijl daarnaast uit 1 Korinthe 1: 4-9 gelezen wordt.
Is er sprake van de vraag naar de bekende weg?
In deze dienst worden twee ambtsdragers bevestigd.
Het is tevens diaconale zondag met
bijzondere aandacht voor St. Futuro.

Collecten
1e: Wereldvoedseldag (Werelddiaconaat KiA; zie pag. 14)
2e: Eigen gemeente
3e: St. Futuro

Collecte kindernevendienst en
Namasté: Make-A-Wish

ds. Cees Huisman

10.00 uur: Het Erfdeel
Namasté
Voorganger:
ds. Femke Groen
Eerste ouderling:
Marian van Kessel
Voorgaand gemeentelid:
Diaconie
Organist:
Geen

Leesrooster NBG
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okt.

Ezechiël 18:21-32
Ezechiël 19:1-14
Ezechiël 20:1-12
Ezechiël 20:13-26
Ezechiël 20:27-38
Ezechiël 20:39-44
Ezechiël 21:1-12
Ezechiël 21:13-22
Ezechiël 21:23-32
Ezechiël 21:33-37
Ezechiël 22:1-16
Ezechiël 22:17-31
Psalm 135
Jeremia 7:1-15
Jeremia 7:16-28

Deze zondag diaconale viering:
Matteüs 22, 34-46
Geloven is een dagtaak
Je kunt niet een beetje geloven, je kunt God niet een beetje liefhebben. Als
je gelooft zoals Jezus dat doet, doordringt dat je hele bestaan. Met heel je
hart, heel je ziel, heel je verstand. Dat is geen zware opdracht waar je onder gebukt gaat. Integendeel. Bij alles wat je doet, mag je de liefde van en
voor God ervaren. Daar word je vrolijk van!
Diaconale viering
De lezing van deze zondag is een mooi diaconaal thema: God liefhebben
met hart en ziel is tegelijkertijd je naaste liefhebben met hart en ziel.
Klaas Stoer, Geke Bos en Werner Brinkman werken vanuit de Diaconie mee
aan deze viering.
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ds. C. Huisman
ds. S. Sijtsema

BERICHTEN Stad en Landen
Uit de kerkenraad
Hoewel er nog een aantal kerkenraadsleden op vakantie waren is
voor de kerkenraad het zomerreces
weer voorbij. En niet alleen voor de
kerkenraad. De startzondag is geweest en dat betekent dat het kerkenwerk weer volop draait.
De vergadering van 21 september jl.
zijn we begonnen met een bede uit
het nieuwe liedboek t.w. lied 418, en
een hartelijk welkom aan de nieuwe
leden. Tijdens de vergadering zijn
Leo Tadema en Remo Rietman weer
herkozen als respectievelijk voorzitter en scriba. Ook het moderamen
van de WK is benoemd. Hierin hebben zitting de voorzitter, de scriba
en de beide wijkpredikanten. Voorts
als afgevaardigde van de Diaconie
Anja de Groot. Een afgevaardigde
vanuit het College van Kerkrentmeesters moet nog door het College
worden voorgedragen.
De eerste zondag van november
staan wij als wijkgemeente weer stil
bij het overlijden van gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn overleden. Het protocol is besproken. De
voorbereidingen voor deze dienst
zijn inmiddels in volle gang.
Er is stilgestaan bij het proces over
de gebouwen. Hiervoor is door de
AK een stuurgroep en projectgroep
benoemd. In de stuurgroep hebben
zitting de voorzitters van de beide
wijkkerkenraden, de Algemene Kerkenraad, de projectgroep en van het
College van Kerkrentmeesters. Voorts
de predikanten ds. Femke Groen en
ds. Siebe Sijtsema. De projectgroep
bestaat uit: Stef v.d. Kolk, voorzitter/
projectleider en verder vanuit Stad
en Landen Hans Dunsbergen en Marlous Rosegaar. Het Erfdeel wordt vertegenwoordigd door Sarris Barneveld en Albert Bruins Slot.
In hoofdlijnen heeft de projectgroep
de opdracht gekregen om te komen
met voorstellen over de toekomst
van onze gebouwen. Zo nodig krijgt
zij hiervoor ondersteuning vanuit de
stuurgroep. Uitgangspunt is het Plan
van Eisen dat door beide wijkkerkenraden afzonderlijk is ingediend.

(Deze zijn al eens gepubliceerd in
Gaandeweg. Voor wie dit ontgaan
is maar hier toch belangstelling voor
heeft, kan het PvE van Stad en Landen worden opgevraagd bij ondergetekende.)
Op zondag 17 september jl. is er voor
wat betreft ambtsdragers wisseling
van de wacht geweest.
Johan Ebbers en Jouke Zoethout
konden wegens vakantie niet bevestigd worden als nieuwe ambtsdragers. Zij zullen alsnog worden bevestigd op zondag 15 oktober a.s.
Aan het eind van de avond hebben
we onder het genot van een hapje
en een drankje afscheid genomen
van de vertrekkende en was er gelegenheid om nader kennis te maken
met de nieuwe kerkenraadsleden.
Dit alles nadat we eerst hebben kunnen genieten van orgelklanken van
Hendrik Snel en het fluitspel van Jalonda Breukers en het gezamenlijk
zingen van lied 415:1; 'Zegen ons, Al
Goede, neem ons in uw hoede en
verhef uw aangezicht over ons en
geef ons licht'.
Namens de wijkkerkenraad,
Leo Tadema, voorzitter

Nieuwsflits van de commissie
Eredienst
In september is de commissie natuurlijk ook weer begonnen met het
nieuwe seizoen. Hier leest u een kort
verslag van onze eerste bijeenkomst.
We hebben deze keer niet uitgebreid teruggekeken op de diensten
die achter ons lagen maar hebben
ons vooral gericht op de nieuwe begroting, op een aantal bijzondere
diensten die ‘eraan zitten te komen’
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en op een aanvulling op diensten in
de paascyclus.
Omdat de begroting nog besproken
moet worden in de wijkkerkenraad
S&L kunnen we daar in dit verslag
nog niets over melden, behalve dan
dat we een gift hebben gekregen
van CGZ Immanuël t.b.v. € 3.621,00.
Dit geld is -zoals dat zo mooi heetgeoormerkt en is alleen bestemd
voor het inhuren van koren en/of solisten in de eredienst. Het geld hoeft
niet in één keer op, dus we nemen
de tijd om weloverwogen keuzes te
maken.
In november komt er weer een aantal bijzondere diensten aan: de gedachtenisdienst, een cantatedienst
en de Kom-in-Zondag. Te zijner tijd
kunt u hierover meer lezen in Gaandeweg.
In december staat er uiteraard ook
weer veel op stapel: natuurlijk de adventsvieringen, drie vieringen op
kerstavond, de viering op eerste
kerstdag en een TOP-2000-dienst op
zondag 31 december.
We hebben gesproken over de paascyclus: misschien willen we de viering
van Witte Donderdag wel in onze
eigen wijkgemeente gaan houden.
Omdat we al sinds jaar en dag door
de Rooms-Katholieke parochie worden uitgenodigd om de instelling
van het Heilig Avondmaal met hen
mee te vieren, zullen we hierover
zorgvuldig moeten communiceren
met de parochie en met de Raad van
Kerken.
Omdat we graag verschillende muzieksoorten en -stijlen in de erediensten willen gebruiken, gaan we uit
onze eigen gemeente een koor voor
lichte muziek opzetten. Hierbij willen we ook gebruik gaan maken van
een eigen band. Binnenkort kunt u
meer hierover lezen in Gaandeweg.
De commissie doet een voorstel aan
de wijkkerkenraad Stad en Landen
om in verscheidene erediensten te
gaan werken met lectoren. Lectoren
zijn gemeenteleden die één of meer
bijbellezing(en) verzorgen in plaats
van de predikant. We streven hiermee een (nog) grotere variatie in de
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diensten en (nog) meer betrokkenheid van de gemeente na. In oktober zal de wijkkerkenraad dit voorstel bespreken.
Tot slot hebben we gesproken over
de vraag van een gemeentelid of we
zangdiensten zouden kunnen houden op zondagavond. Op dit moment hebben we geen concrete
plannen, maar er is ruimte om eens
een koor uit te nodigen of om weer
een dienst met ‘liederen van weleer’
te houden. Maar omdat we de laatste jaren zo veel variatie in onze erediensten op de zondagmorgen kennen, hebben middag- of avonddiensten voor onze commissie op dit moment geen prioriteit.

Ds. Siebe Sijtsema
Bloemengroet

Met een vriendelijke groet,
namens de commissie,
Harm Hoekerswever

Even voorstellen:
Nieuwe diaken Gert de Groot
Op 17 september ben ik bevestigd als
diaken in de Oude Kerk. Ik heb er voor
gekozen om samen met Anja -mijn
vrouw- als duo het ambt van diaken
te gaan oppakken. Anja is al een aantal jaren diaken, maar ze kreeg het er
steeds drukker mee. Nu kunnen we de
taken verdelen. Ik heb wat meer vrije
tijd gekregen nadat ’CGZ Immanuël’
gestopt is, waarvan ik voorzitter was.
Ik vind het belangrijk om blijk te geven aan mijn betrokkenheid bij het geloof en bij de kerk in Meppel. De kerk
van Meppel gaat mij aan het hart sinds
we in 2002 in Meppel zijn komen wonen. Een aantal jaren geleden heb ik
een periode als ouderling gediend. Nu wil ik mij inzetten als diaken. Omzien naar de medemens en met name naar hen die het minder hebben getroffen dan wij. Dat doe ik o.a. met onze Stichting Ondersteuning Christenen Burkina Faso.
Ik ben 61 jaar, getrouwd, en samen hebben we twee dochters. Marinda
woont in Leeuwarden en Annemarijn is pas getrouwd en woont in Wijk bij
Duurstede. Ik ben geboren in Nieuw-Buinen. Aan de TH Twente heb ik mijn
ir-diploma Bedrijfskunde behaald. Ik werk nu fulltime bij Agrifirm FEED in
Apeldoorn en verzorg de financiële administratie.
Samen met mijn collega-diakenen zie ik uit naar een goede tijd bij de Diaconie.
Met vriendelijke groet,
Gert de Groot
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Nieuwe indeling
Predikant ben je voor de gehele gemeente maar daarnaast heeft elke
predikant een specifiek werkgebied.
Voor mij is dat 0-60 jaar. Het betekent dat ik in het kerkblad, naast algemene dingen, ook specifiek over
deze leeftijdsgroep schrijf, waaronder dus het jeugdwerk. Voor deze
laatste groep was (achter) in het
kerkblad altijd een speciale pagina
gereserveerd. Ik vind het echter lastig om te bepalen waar het jeugdwerk nu precies eindigt (bij 16, 20 of
25 jaar?) en waar dus de informatie
ondergebracht moet worden. Bovendien kwam mijn kopij hierdoor
erg versnipperd in het kerkblad terecht. Daarom is met de redactie van
het kerkblad afgesproken dat in het
vervolg alle informatie die mijn doelgroep betreft, samengevoegd wordt
onder het kopje ‘Info 0-60 jaar’. Onder dit kopje schrijf ik onder andere
over het Jeugdwerk, de groep 20-ers
maar ook over het pastoraat. Daarnaast is er informatie die niet specifiek de 0-60-ers aangaat maar iedereen. Daarom is het eerste kopje in
mijn kopij ‘Info algemeen’. Hier vind
je informatie over kerkdiensten, Vorming en Toerusting enz. enz.
Ik hoop dat dit, niet alleen voor mezelf maar voor iedereen meer duidelijkheid geeft. Reacties zijn van harte
welkom.

Zondag 8 oktober
Op deze zondag staan lezingen uit
Matteüs 21: 33-45 en Lucas 14: 1-11
op het rooster.
Kind op Zondag (de methode die
door de kindernevendienst gevolgd
wordt), kiest voor de lezing uit Lucas. Een gedeelte dat bestaat uit
twee verhalen op zich: de genezing
van een waterzuchtige én de strijd
om de beste plaatsen aan tafel. In
het eerste verhaal geneest Jezus of
beter gezegd ‘behandelt’ (in het
Grieks staat het woord ‘therapie’) hij
een man die vocht vasthoudt maar
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het kan ook iemand zijn met een
hongeroedeem. In het tweede verhaal gaat het om tafelmanieren. Lucas vertelt veel ‘tafelverhalen’. Zo tilt
hij het menselijk gedrag van alledag
op een hoger plan, namelijk: Wat
zijn de tafelmanieren in Gods Koninkrijk?
Een tijdje terug stond dit gedeelte
ook op het rooster en hoewel rabbijnen zeggen dat je een tekst op
113 verschillende manieren kunt uitleggen, heb ik toch maar besloten
om in de dienst de eerste lezing te
volgen: het verhaal van de onrechtvaardige pachters.

Doopzondag
Op zondag 19 november is er weer
gelegenheid tot (laten) dopen. Iedereen die gebruik wil maken van
deze gelegenheid kan dat laat weten aan mij.

Meppel City Run

Met mijn deelname aan de Meppel
City Run mocht ik ruim € 1.500,00 bij
elkaar lopen voor de Stichting Congo. Dat is een prachtig bedrag. Alle
goede gevers en supporters: heel
hartelijk bedankt. En voor wie geïnteresseerd is in mijn tijd over de 8
mijl (12.8 km): die was 55 minuten
en 17 seconden.
Overigens deden heel veel leden van
onze gemeente mee. Misschien kunnen we volgend jaar wel een team
vormen en meedoen aan de businessrun.
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Maestro
Op 14 oktober ga ik een heel andere uitdaging aan. Ik ben door ‘De Bazuin’ gevraagd (uitgedaagd) om
mee te doen aan ‘Maestro‘. Tijdens
het concert van ‘De Bazuin’ mogen
vier gastdirigenten voor het orkest
staan en zij worden beoordeeld op
hun dirigeren. De concurrentie bestaat uit Jolanda Hogenkamp (van
Belle Lingerie), Jaap de Boer (Herberg ‘t Plein) en Mannes Hofsink.
Inmiddels heb ik de partituur ontvangen (het is me zwart voor ogen)
en ook een dirigeerles gehad (de
scepter zwaaien lukt me beter dan
zwaaien met de dirigeerstok). Ik ben
zeer benieuwd maar kan natuurlijk
altijd nog hardlopend het podium
ontvluchten.

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
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 vóór 20 oktober 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.

☺

Pastor(pr)aat
Pastoraat is omzien naar elkaar in de
breedst mogelijke zin van het woord.
Als pastor doe ik dat met liefde maar
dit kan alleen als ik weet heb van het
lief en leed in onze gemeente.
Via Facebook en andere sociale media pik ik van alles op maar ik stel
het ook zeer op prijs persoonlijk op
de hoogte gebracht te worden van
wat er leeft bij jou.

Geboorte

Op maandagavond 25 september
werd Hannah geboren in het ziekenhuis te Zwolle maar moeder en dochter mochten diezelfde nacht meteen
weer naar huis. We wensen Leanne,
Gerben en de grote zussen Aniek en
Linde van harte geluk met dit nieuwe leven. Vanzelfsprekend ook wensen we hen Gods zegen toe in de
hoop dat Hannah groot mag worden in liefde.

Kamp
In het weekend van 22-24 september
zijn de tieners van Namasté, Follow
Me en FUNd@ment op (zeil)kamp geweest in Wanneperveen.
Op een prachtige locatie (een schiereiland dat eigenlijk alleen per boot
te bereiken is) werd het weekend
gekampeerd. Nadat de tenten ingericht waren, de luchtbedden opgepompt, kregen we heerlijk Mexicaans eten voorgeschoteld en deden
we bij het kampvuur een kennismakingsspel. Daarna dook iedereen de
slaapzak in voor de koudste nacht
sinds maanden (dat was afzien dus).
Gelukkig was het de volgende dag
prachtig weer maar jammer genoeg
was er geen wind waardoor er niet
gezeild kon worden. Punteren was
echter een goed alternatief en iedereen vermaakte zich dan ook prima
op en in het water. Ook zaterdagavond werd er weer heerlijk gegeten en was het nog lang gezellig. Op
zondagmorgen volgde een korte
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viering waarin centraal stond dat we
‘waarde-vol’ zijn. ‘s Middags werd
iedereen weer opgepikt bij de steiger en gingen we moe maar voldaan
naar huis. Iedereen bedankt voor dit
geweldige weekend.

Follow Me
Woensdag 4 oktober (19.00 uur) is
Follow Me weer begonnen.
Ben je ouder dan 11 en jonger dan
17? Dan is dit iets 4YOU!!!
Elke 14 dagen een uur met leeftijdsgenoten bij elkaar te komen om te
praten over geloof, maatschappij,
school... wat denk JIJ er van?) en toch
heel chill.
Ook zijn er leuke events zoals Nacht
Zonder Dak, Jongeren Aan Zet, Sirkelslag of Paasnachtwake.
Iedereen van harte welkom:
• op woensdagavond;
• 1x in de 14 dagen;
• van 19.00-19.45 uur;
• in The Underground (kelder van
Trias).
See you!!!
Siebe Sijtsema
Nina Spijkerman

Jeugdband
In onze vieringen werken we (af en
toe) met een combo/band. Het is een
prachtige afwisseling met het orgel.
We willen dit graag uitbreiden en
hier meer jongeren bij betrekken.
Daarom starten we met een jeugdband/combo. Ze zullen een aantal
keren oefenen (o.l.v. Mannes Hof-

sink) en voor de eerste keer meedoen
tijdens de Kom-in-Zondag. Vind je het
leuk om ook in een bandje te spelen?
Meld je aan bij siebesijtsema@gmail.
com of 06 30561556.
Hartelijke groeten,
ds. Siebe Sijtsema

Terug- en vooruitblik
Op 12 september jl. kwam het Platform van Kerken in Meppel weer bijeen. Dit keer in de ontvangstruimte
van het Apostolisch Genootschap.
Dit platform wil een ontmoetingsplek bieden voor alle kerken in Meppel om van elkaar te horen wat men
zoal doet en of een samenwerking
op een bepaald gebied mogelijk is.
Ook is er een website, waar de diverse kerken hun activiteiten kunnen
posten (www.kerkeninmeppel.nl).
Zelf bracht ik bijv. het verzoek van
Chris Dees ter sprake: in Meppel zijn
ter herinnering aan de wegvoering
van de Joodse stadsgenoten tijdens
de Tweede Wereldoorlog bij hun
huizen ‘Stolpersteine’ of struikelstenen neergelegd. Sommige zijn echter weggehaald, terwijl op andere
plaatsen nog stenen geplaatst moeten worden. Er is ook nog onderzoek
nodig naar personen en woonplaatsen. De vraag is -en die stel ik ook
hier- zijn er mensen of is er iemand,
die daarbij betrokken wil worden en
die kan helpen dit project voortgang
te doen vinden? Neem dan contact
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op met Chris Dees: 47kortgene@
gmail.com.
Verder heb ik alvast gemeld -en dat
doe ik ook hier- dat er op zondagmiddag 5 november een ontmoetingsmiddag is met de Marokkaanse
gemeenschap in de moskee. Er zijn
al eerder momenten van gesprek en
ontmoeting geweest (o.a. rond Bevrijdingsdag 2015), maar deze bijeenkomst staat in het kader van het
landelijk thema in november, namelijk ‘Nederland ontmoet’. Iedereen
is welkom en we worden getrakteerd op hapjes en drankjes, die door
de Marokkaanse gemeenschap worden bereid. Je kunt natuurlijk ook
zelf iets lekkers meenemen. Als het
haalbaar is en wenselijk kunnen we
ook in groepjes met elkaar in gesprek gaan over onderwerpen, die
ons aangaan: hoe leven we samen
in Meppel, hoe liggen de verhoudingen en welk beeld heeft men van elkaar? De middag begint om 14.30 uur.
De moskee staat achter de Kruiskerk.
Op zondag 15 oktober zullen nog
twee ambtsdragers, die op 17 september afwezig waren, in het ambt
worden bevestigd, te weten Johan
Ebbers als ouderling-kerkrentmeester en Jouke Zoethout als jeugdouderling. Ook zij worden vanuit en
door de gemeente geroepen om
naar voren te treden en hun Ja-woord
te geven om hun ambt te aanvaarden en daarin met de hun gegeven
talenten werkzaam te zijn ten dienste van de gemeente. Welkom!

Op dinsdag 10 oktober gaat het eerste Tafelgesprek van het nieuwe seizoen van start. We beginnen om
18.15 uur in Trias: wij krijgen soep en
koffie van Greetje en een broodje
neemt ieder zelf mee (wordt op de
schaal gelegd). Ik wil beginnen met
het onderwerp ‘de Maaltijd van de
Heer’, een bezinningsgeschrift uitgegeven door onze synode.

6 oktober 2017
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Tenslotte ontving ik vorige week een
rouwbrief betreffende het overlijden van Derk Beuving op 23 september jl. Hij woonde het laatste deel
van zijn leven op Het Vledder 23. Hij
was al sinds 1986 weduwnaar, toen
zijn vrouw door een tragisch autoongeluk om het leven was gekomen.
Daarna leerde hij Co van der Linde
kennen, met wie hij in Meppel heeft
samengewoond. Co kwam in 2010
te overlijden, waarna hij alleen verder moest. Derk Beuving kwam oorspronkelijk uit Kloosterhaar, waar
ook het afscheid heeft plaatsgevonden, waarna hij in Sibculo is begraven. Derk is 85 jaar oud geworden.
“Degenen die ik liefheb, verlaat ik,
om degenen die ik liefhad, terug te
vinden.”
Ds. Cees Huisman

BERICHTEN Oecumenische wijkgemeente Het Erfdeel
Vorming en Toerusting
Lees- en leerkring Johannes
rond het boek ‘De Messias en de
macht van Rome‘, over het evangelie van Johannes van Egbert Rooze
en Paul Witte (uitgave van Skandalon). We bereiden de avonden afwisselend voor door een samenvatting te geven en/of vragen op te roepen bij de tekst. In de regel komen
we op de eerste maandag van de
maand bij elkaar.
We beginnen op maandag 9 oktober van 20.00-21.45 uur.
De avonden worden begeleid door
Wiert Sarolea en Femke Groen. Voor
informatie en opgave: tel. 256322 of
femke.g.groen@gmail.com. Als je
voor het eerst mee gaat doen is het
handig dat je je even meldt, want
dan krijg je informatie voor de eerste keer toegestuurd.

rustig starten.
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
of tel. 854131.

Open je ogen
bewonder, aanschouw
Geniet, voel je vrij
maak plezier en vertrouw
De wereld is groot
mooi en bijzonder
Dus geniet maar
ontdek
aanschouw en bewonder
David, Linda, Nine, Jinte en Mees, we
wensen jullie heel veel geluk met elkaar!

Musical ‘Paulus‘
Doe mee op de woensdagavond!
Op pagina 13 staat een oproep en
informatie over de musical ‘Paulus‘.
Het Verzetje
Geboren

Geen weg is doodlopend, als je durft
om te keren.
Loesje
Een hartelijke groet,
Kees Stroop en Femke Groen

Meditatie
Donderdag 12 oktober is de vierde
meditatieavond van het najaar.
We komen samen van 20.00-21.30
uur in de kerkzaal van Het Erf.
Het is fijn als je iets eerder komt,
want dan kunnen we om 20.00 uur

ds. F. Groen
ds. K. Stroop

Op het kaartje schrijven Linda en David:
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Paulus, de musical
Doe mee op de woensdagavond!
Op de woensdagavond gaat het oecumenisch koor de liederen instuderen van de musical ‘Paulus‘. De zondagavond is niet voor iedereen geschikt. De koorleden zingen
graag op de woensdagavond en als je mee wilt doen sluit je dan aan. Voor informatie kun je terecht bij Gerrit
van Werven: werven24@lijbrandt.nl. We zingen van 19.45-21.30 uur in de kerkzaal van Het Erf met een kwartier koffie/thee pauze. De stuurgroep van de musical is op zoek naar mensen/jongeren die wat kunnen acteren!!! Kun of wil je niet zingen, maar wel spelen: je bent van harte welkom. Dit acteren gebeurt wel op de zondagavond in Het Erf. Ook hiervoor kun je je aanmelden of informatie krijgen bij Gerrit van Werven.
In het kort over de musical
De setting van deze musical is een
trendy reclamebureau dat een opdracht krijgt van de PKN om Paulus op een eigentijdse manier in
de markt te zetten. Maar ja, hoe
doe je dat? Wie zit er nu nog op
Paulus te wachten? Wie was Paulus eigenlijk? Wat deed hij? Wat
hebben we aan hem?
De opdracht van de PKN aan het
reclamebureau luidt: het verhaal
van Paulus vertellen, laten zien
waarom dit nog altijd actueel is
en laten zien wat de kerk van Paulus kan leren. Om dat te doen
moeten de spelers zich verdiepen

in het wonderbaarlijke leven van
deze apostel, de man die van vervolger de grootste aanhanger van
Jezus werd. Paulus was een gedreven man. Hij wilde het goede
nieuws over Jezus niet voor zichzelf
houden maar aan iedereen vertellen. Door het leven van Jezus is voor
Paulus voor eens en altijd duidelijk
geworden dat mensen niet bestemd zijn om te lijden. God kiest
voor het leven, voor vrede, vreugde en gerechtigheid. Hij houdt
geen theologische verhandelingen,
maar gaat in gesprek met mensen
over de dagelijkse dingen, over het
hier en nu. Zijn verhaal over Jezus

bracht beroering, verwarring, verbazing, verandering en hoop. Aangestoken door de messiaanse weg
van Jezus werd hij zelf iemand van
de weg en ging hij anderen voor
door wat hij vertelde en hoe hij
leefde. Gaandeweg de opdracht
gaat het verhaal over Paulus ook
iets doen met de mensen van het
reclamebureau. De liederen in de
musical gaan over thema’s als manvrouwverhouding, vrijmoedigheid,
rechtvaardigheid, vrijheid en liefde.
Thema’s die Paulus uitdraagt.‘Met
de groeten van Paulus‘ is dus geen
historische musical, maar brengt
heden en verleden samen.

komende vier jaar gaan er vier predikanten met emeritaat. Dit boekjaar moet er dus een besluit worden
genomen met betrekking tot het
pastoraat en de toekomst. De notitie gaat ter informatie naar de wijkkerkenraden.
Het college van diakenen leest een
verklaring voor naar aanleiding van
de publicatie in de Meppeler Courant over ‘De preek van de leek’ die
in de Remonstrantse Kerk gehouden
is door de heer J. Oldebesten. De verklaring heeft betrekking op het volgende citaat: “Ook in Meppel is het
aantal leden van de verschillende
kerkgenootschappen drastisch verminderd. Dit leidt binnen de Protestantse Gemeente, waarvan Jan Oldebesten voorzitter is van de Algemene Kerkenraad, niet tot de noodgedwongen sluiting van een van de
kerken, de Oude Kerk aan de Groenmarktstraat of de Grote- of Maria-

kerk aan het Kerkplein. In financiële
zin is dat volstrekt niet nodig.“
De reactie van de voorzitter van de
Algemene Kerkenraad is hierop: “Er
is tijdens de preek van de leek op
geen moment verwezen naar de gebouwendiscussie zoals die binnen de
PGM in wijkkerkenraden en de Algemene Kerkenraad momenteel gevoerd wordt. Alle opties zijn open
wat betreft de drie kerkgebouwen
en de voorzitter loopt niet op de zaken vooruit.”
In de diensten op zondag 10 september heeft, zowel in Het Erfdeel als in
Stad en Landen, de wisseling van een
groot aantal ambtsdragers plaatsgevonden. Hun namen kunt u vinden
in het vorige nummer van Gaandeweg.

GEMEENTENIEUWS
Uit de Algemene
Kerkenraad van
september 2017
Tijdens de vergadering is stilgestaan bij
het afscheid van Giny
Torenbosch en Ria Hordijk. Beide dames zijn zeer actief geweest binnen
het College van Kerkrentmeesters en
waren lid van de Algemene Kerkenraad, waarvoor veel dank. De eerstgenoemde als notulist en de laatstgenoemde als afgevaardigde vanuit
het college. Ria Hordijk gaat overigens verder als ouderling Pastoraat
voor de doelgroep 60-75-jarigen.
Er is gesproken over de taak en de
rol van de Projectgroep. De heer Stef
van der Kolk wordt de projectleider/
voorzitter van de projectgroep. De
overige leden van de projectgroep
zijn: Hans van Dunsbergen, Albert
Bruins Slot en Marlous Rosegaar.
De notitie Pastoraat is besproken. De
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Namens het moderamen van de
Algemene Kerkenraad,
scriba Janneke Kampinga
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Teamdag Diaconie
De (bijna) voltallige Diaconie van onze gemeente heeft op zaterdag 23 september een teamdag
gehouden als aftrap van het nieuwe seizoen. Er is afscheid genomen van secretaris Rolf Bakker.
De nieuwe diakenen konden op een plezierige manier kennismaken met elkaar en met de zittende diakenen. De sfeer was uitstekend, evenals het weer. We zijn rondgeleid door het Dominicanenklooster in Zwolle met haar Dominicanenkerk. Een prachtig bouwwerk in hartje Zwolle.
Het team van de Diaconie is klaar voor een nieuw seizoen in Het Erfdeel en Stad en Landen.

Zondag 15 oktober
1e collecte: Wereldvoedseldag (ZuidSoedan)

Diaconale zondag
Op 15 oktober is het weer diaconale
zondag. De Diaconie zal dan weer
meewerken aan de dienst.
In de Grote- of Mariakerk wordt er
extra aandacht besteed aan St. Futuro. Hans Mooi van St. Futuro zal
tijdens de dienst een presentatie geven over de doelen die hij heeft kunnen realiseren en wat voor plannen
hij heeft.
In Het Erfdeel wordt er extra aandacht besteed aan St. Rusland Kinderhulp.
De Diaconie nodigt u van harte uit
voor deze dienst en beveelt beide
collectedoelen van harte bij u aan.
Egbert Bruins Slot,
ZWO-commissie

14

In Zuid-Soedan woedt een burgeroorlog. De vrouwen lijden zwaar onder het
voortdurende geweld, discriminatie en
armoede. In vaak uitzichtloze omstandigheden moeten zij hun kinderen
zien te voeden en te kleden. Zij doen dit vooral met kleinschalige landbouwactiviteiten om wat extra’s te verdienen. Partnerorganisatie ERP (Environmental Rehabilitation Program) ondersteunt deze meest kwetsbare vrouwen met landbouwtraining, zodat zij hun productie kunnen verhogen. Ook
ontvangen ze verbeterd zaaizaad, zodat ze
meer gewassen kunnen verbouwen en oogsten. Komend jaar wil ERP ook 100 vrouwen trainen in het houden van bijen, en in
het verwerken, verpakken en verkopen van
honing. De vrouwen krijgen een eigen bijenkorf. De honing levert deze kwetsbare
vrouwen een broodnodige aanvulling op
het gezinsinkomen op. De ambitie van ERP
is om de armoede van deze 100 vrouwen
met 80% terug te dringen.
Met uw gift steunt u het werk van ERP en
andere werelddiaconale projecten van Kerk
in Actie!
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?
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Bericht vanuit de ZWO-commissie
Kort geleden kregen we als ZWO-commissie weer
een nieuwsbrief van Stichting Futuro toegestuurd.
Het leek ons leuk om die in verkorte vorm met u
te delen.
Namens de ZWO-commissie,
Klaas Stoer
Jarig!!!!!!
Op 3 september was het weer groot feest in de gaarkeuken. Op die dag
was het vier jaar geleden dat we begonnen met het uitreiken van de eerste maaltijd. In deze eerste vier jaar is al enorm veel bereikt, zoals bijvoorbeeld de bouw van
een keuken, verharden en ommuren van
een terrein naast de
kapel, overkapping
van deze ruimte,
bouw van toiletten
en het opzetten van
een bibliotheek met
kinderboeken. Uiteraard zijn er nog veel
wensen, zoals de aanschaf van computers en naaimachines, opzetten van een ‘adoptie’-systeem
voor kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan, opzetten van beroepsgerichte cursussen en uitbreiding van het aanbod creatieve vakken.
Acties
Naast financiële steun vanuit onze kerkgemeenschap ontvangt de Stichting
Futuro ook geld op andere manieren. Bijvoorbeeld vanuit Emmen bij het
Kinder Kook Festival, vanuit Doorn via de Wereldwinkel, statiegeldacties in
Groningen en inzamelen van Spaanstalige kinderboeken via de stichting
Read to Grow.
PKN Meppel
Zondag 11 juni was Hans Mooi net als vorig jaar te gast in een kerkdienst
van Het Erfdeel. Hans kreeg de gelegenheid aan de hand van een PowerPoint-presentatie ons project toe te lichten. De kinderen gingen na het begin van de dienst naar een aparte
ruimte voor eigen activiteiten. Dit keer
hadden ze lekkere dingen gemaakt
die verkocht werden bij de koffie na
de dienst. Deze spontane snelle actie
bracht ook nog eens € 145,00 op. Dit
komt dus boven op het bedrag dat dit
jaar voor onze stichting bij elkaar
wordt gecollecteerd. Dat geld zal worden gebruikt om de kosten van de
overkapping (die in februari al aangebracht is) te dekken. Op 15 oktober
(diaconale zondag) komt Hans Mooi
ook naar Stad en Landen. Hij zal daar
ook een toelichting geven van zijn
werk in Nicaragua.

Sponsoractie Stichting Congo
Meppel City Run groot succes
Zondag 17 september jl. liep ds. Siebe Sijtsema de 8 mijl van de Meppel
City Run en zamelde daarmee geld
in voor Stichting Congo. Op 27 september stond de teller op € 1.522,50.
Wat een fantastisch bedrag! Wij willen hierbij alle donateurs bedanken
voor hun bijdrage. En uiteraard ds.
Siebe Sijtsema: ontzettend bedankt
dat je dit voor Stichting Congo hebt
willen doen!
Nog niet iedereen heeft het toegezegde bedrag overgemaakt. Dat
komt deels doordat sommigen dachten dat het toegezegde bedrag zou
worden afgeschreven via (automatische) incasso. Excuses als wij de indruk hebben gewekt dat dit het geval zou zijn maar dat is niet zo. U
moet het zelf even overmaken.
Anderen hebben, wellicht in het
vuur van bijvoorbeeld de startzondag, hun naam en een bedrag op de
donatielijst ingevuld en zijn dit inmiddels weer vergeten. Als u binnenkort weer gaat (thuis)bankieren,
denkt u dan even aan ons? En mocht
u niks hebben toegezegd maar ons
toch alsnog met een donatie wilt verblijden dan is uw bijdrage uiteraard
van harte welkom!
Het deed ons goed om te zien dat
zoveel gemeenteleden deze actie
hebben gesteund. Nogmaals onze
hartelijke dank, mede namens de
mensen in Congo!

...iets lekkers voor bij de koffie...
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Luther en de Joden, een heikel
onderwerp
Op maandag 18 september jl. waren
zo’n 80 belangstellenden naar Trias
gekomen voor de derde lezing in het
kader van het Luther-jaar. Onderwerp was deze keer: ‘Luther en de
Joden, een heikel onderwerp’. Hoe
heikel het ook was, ds. Wiert Sarolea heeft ons deze avond op een
nauwgezette wijze meegenomen in
de relatie van Luther met Joden in
de Middeleeuwse Duitse maatschappij en in de theologische opvattingen van Luther ten aanzien van het
Joodse geloof. Luther vond in christelijk theologisch opzicht dat de Joden een achterhaalde uitleg gaven
aan de Thora, het Oude Testament.
Hij betichtte hen van dwaling, net
zoals hij dat van de katholieke kerk
en kerkvaders vond. Om zijn eigen
gemeenteleden te waarschuwen
voor die dwaling, ontwikkelde Luther voorbeelden uit de Joodse traditie die hij fout vond. Hij hoopte vurig dat Joden zich ook zouden bekeren tot zijn nieuwe inzicht, tot zijn
reformatorische visie en bepleitte
vanuit die wens om Joden niet slecht
of als minderwaardige mensen te behandelen. Want dan stoot je hen af
en ontstaat er verwijdering. Maar na
1523 toonde Luther zich minder tolerant ten aanzien van Joden; waarschijnlijk omdat bleek dat zij zich
niet tot zijn leer aangetrokken voelden en hun eigen geloofsopvatting
vasthielden. De latere geschriften
van Luther, waarin hij toch o.a. echt
wel spreekt van vernietigen van synagogen, zijn gedurende de Nazitijd in Duitsland ‘gebruikt’ om de
‘End-lösung’ te verdedigen. Wiert
Sarolea heeft ons laten zien dat Luther niets met racisme of anti-semitisme kon hebben gehad, omdat rassenleer pas na Darwin, dus eeuwen
later, is ontwikkeld. Luther kun je
wel betichten van anti-judaïsme; Luther bestreed mensen die Christus,
Jezus van Nazareth niet wilden erkennen als Zoon van God, als Messias; Judas die Jezus verloochende,
werd een stereotype beeld voor ‘de
Jood’ in de christelijke traditie. Wiert
Sarolea sloot zijn lezing af met te
wijzen op de lering die de Protes-
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STAMPPOTBUFFET
Zaterdag 7 oktober
Op zaterdag 7 oktober bent u om 17.30 uur welkom in Trias bij het stamppotbuffet van Samen Solidair.

Stamppotbuffet
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.
Er hebben zich al veel koks aangemeld. We nodigen iedereen van harte
uit om te komen eten van al het lekkers dat voor u wordt klaargemaakt.
U kunt als gezin komen eten, of alleen, of met een hele groep.
De kosten voor deelname zijn € 10,00 per persoon (incl. 1x koffie/thee/
fris). Kinderen € 5,00.
Geeft u zich tijdig op voor het stamppotbuffet!
Dat kan bij:
Guy Okamba: info@stichtingcongo.nl (06 51706339)
Bé Hagedoorn: be@anjahagedoorn.nl (06 53222063)
Na afloop van het stamppotbuffet wordt u getrakteerd op een boeiende presentatie over Cuba. Ruben Jacobs neemt ons mee door het land
van sigaren, oude auto’s en Fidel Castro.
We hopen velen van u te ontmoeten in Trias
op zaterdag 7 oktober om 17.30 uur.

tantse Kerk in Nederland uit dit verleden heeft getrokken en dat heeft
vastgelegd in artikel 1 van de Kerkorde. Op wereldlijk vlak hebben wij
de Universele Verklaring voor de
Rechten van de Mens.
Een leesverslag van deze lezing en
studie van Wiert Sarolea kunt u opvragen door een e-mail te zenden
aan sarolea@kpnplanet.nl met in het
onderwerpveld ‘Luther en de Joden’.
Arnold Heijblom,
Commissie Vorming en Toerusting

Officiële mededelingen:
Verhuizing van Blokzijl naar Meppel:
Peter en Henny Hogewoning,
Koninginnepage 18, 7943 RS Meppel.
Nieuw ingekomen:
Dhr. K. Heijs en mevr. H. de Haas;
Tjalle, Yfke, Aukje en Jitske de Heijs,
Pastinaak 4, 7944 PE Meppel.
Dhr. G.J. Dorgelo en mevr. P. DorgeloZwiep; Mirthe en Anique Dorgelo,
Pastinaak 15, 7944 PE Meppel.
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OPBRENGST COLLECTEN
EN GIFTEN
Oude Kerk
03-09
Diaconaal werk
Eigen gemeente
Missionair werk en
kerkgroei
17-09
Vredesweek (KiA)
Eigen gemeente
De Vaart

€ 183,42
€ 182,05
€ 209,81

€ 234,10
€ 194,64
€ 155,95

Het Erfdeel
10-09
Jeugdwerk (KiA)
Eigen gemeente
St. Futuro 			

€ 107,26
€ 57,01
€ 79,67

17-09
Vredesweek (KiA)
Eigen gemeente
De Vaart 			

€ 86,20
€ 52,10
€ 60,85

Diversen
Kindernevendienst 10-09 en 17-09
St. Futuro 			
€ 8,50
Totaal 			
€ 451,59

Ontvangen giften op het
Kerkelijk Bureau
Bloemengroet:
03-09
van mevr. G. 		
€ 10,00
22-09
van N.N. via mevr. J. Visser € 10,00
Onderhoud Grote- of Mariakerk:
23-07
van mevr. S. via ds. C. Huisman
			
€ 15,00

OVERIGE BERICHTEN
Bruce Springsteen Event op zondag 15 oktober
Bruce Springsteen is een verhalenverteller en muzikant. Hij vertelt in
zijn songs over mensen die opgroeiden met de Amerikaanse droom,
maar door omstandigheden aan lager wal raakten. Sombere teksten
denk je dan, maar Bruce Springsteen
is ook een diepgelovig man. Zijn vorig jaar verschenen biografie eindigt
met het ‘Onze Vader’. Hij weet van
heilige krachten die mensen dragen
en er weer bovenop kunnen helpen.
In de Geref. Kerk te Nijeveen worden acht songs van Bruce Springsteen door plaatselijke muzikanten
uitgevoerd. Ds. Vijko Top geeft een
toelichting. Aanvang: 14.30 uur. Toegang is gratis. Na afloop napraten
met een hapje en een drankje in het
kerkcafé.

wel de Meppeler Mariakerk gespaard bleef in 1566, deed een commissaris van de ‘Bloedraad’ toch onderzoek in de stad. Alva’s ijzeren
vuist werd gevoeld: twee inwoners
uit Meppel werden gevonnist. Egbert Kint en Anthonis van Mechelen
werden voor eeuwig verbannen uit
de Nederlanden. Wat hadden deze
mannen precies op hun geweten en
is bekend waar zij in Meppel hebben
gewoond? Waarom bleven de godshuizen in Meppel en andere plaatsen in Drenthe ongeschonden anno
1566? Waar sprak Menso Alting over
tijdens de door hem georganiseerde
hagenpreken en hoe ontwikkelde
de Reformatie zich in Drenthe? Tijdens deze lezing wordt uitgebreid
stilgestaan bij deze en andere vragen.

Aankondiging november-lezing
Stichting Oud Meppel
Drenthe, een provincie in de luwte
van de (Beelden)storm?
De Beeldenstorm (1566) en Alva’s
Raad van Beroerten
Gedurende de zomer van 1566 stegen sociale, religieuze en economische spanningen in de Nederlanden
tot een kookpunt. De vlam sloeg in
de pan op 10 augustus 1566 in het
nu Franse Steenvoorde. Vorig jaar
was het 450 jaar geleden dat de Beeldenstorm daar begon. Over Drenthe
zijn historici doorgaans kort en bondig als het gaat over de Reformatie
en de Beeldenstorm: ‘Nieuwe ontwikkelingen vonden er slechts met
grote moeite ingang. Dat gold kennelijk ook voor het gedachtegoed
der Reformatie.’
Toen koning Filips II het schokkende
nieuws over de Beeldenstorm vernam, kon een krachtdadig antwoord
niet uitblijven. Alva kwam naar de
Nederlanden en riep de Raad van Beroerten in het leven: een speciale
rechtbank die beeldenstormers
moest opsporen en bestraffen. Hoe-
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Spreker: Sander Wassing, historicus
Wanneer: maandag 6 november om
20.00 uur in Schouwburg Ogterop
(Engelenbak). Kaarten zijn verkrijgbaar bij Boekhandel Riemer Barth
aan de Woldstraat 5 of tijdens de diaavonden van Oud Meppel in oktober bij Dansschool Hulzebos. Entree:
€ 5,00; donateurs Oud Meppel: € 3,00.
Alleen belangstellenden van buiten
Meppel kunnen t/m vrijdag 3 november kaarten telefonisch bestellen bij
J. Klinkers, secretaris van Stichting
Oud Meppel, tel. 0522 240048 en later afrekenen aan de zaal.
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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 6 oktober 2017
za

7 oktober

Weeksluiting in Irene om 19.00 uur. Voorganger: ds. W. Struys.

za
7 oktober
			

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

za

7 oktober

Stamppotbuffet van Samen Solidair in Trias om 19.30 uur. Voor informatie zie pagina 16.

zo

8 oktober

FUNd@ment in Trias om 10.00 uur.

ma 9 oktober
			

Lees- en leerkring Johannes rond het boek ‘De Messias en de macht van Rome‘, over het evangelie van Johannes van Egbert Rooze en Paul Witte. Tijd: 20.00-21.45 uur. Zie pagina 11.

di

Basiscatechese in Trias om 15.30 uur.

10 oktober

di 10 oktober
			

Tafelgesprek met ds. Cees Huisman in Trias om 18.15 uur. Het onderwerp is ‘de Maaltijd van
de Heer’. Voor soep en koffie wordt gezorgd, zelf brood meenemen. Zie pagina 9.

wo 11 oktober
			
			
			
			
			

Christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging Passage Meppel-Centrum nodigt u uit voor
de ledenavond in het Kerkelijk Centrum Trias. Aanvang: 19.30 uur. Mevr. Petra Altenburg van
het Spectrum Medisch Centrum houdt een presentatie over haar werk. Ze is diëtiste en gezondheidscoach voor particulieren en bij bedrijven en organisaties. Ze geeft professionele 		
voedingsadviezen vanuit een persoonlijke benadering. Op deze avond is er ook een verloting.
Leden en gasten zijn van harte welkom!

do 12		oktober

Kerkelijk Bureau is open van 9.30-11.30 uur.

do 12 oktober

Meditatie. We komen samen van 20.00-21.30 uur in de kerkzaal van Het Erf. Zie pagina 11.

vr

13 oktober

Klaverjassen in Trias. Koffie klaar om 19.45 uur, kaarten begint om 20.00 uur.

za

14 oktober

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

zo

15 oktober

Namasté in Het Erfdeel om 10.00 uur.

zo 15 oktober
			
			

Bruce Springsteen Event in de Geref. Kerk in Nijeveen. Plaatselijke muzikanten voeren acht
songs uit van Bruce Springsteen, toelichting door ds. Vijko Top. Aanvang: 14.30 uur. Toegang
is gratis. Zie pagina 17.

ma 16 oktober
			
			

Passage Meppel Oosterboer komt voor de maandelijkse ledenavond bijeen in Het Erf,
Atalanta 2. Deze avond gaan we o.l.v. Lammy Barelds en Hennie Burgwal samen een herfstboeket maken. Aanvang: 19.45 uur, vanaf 19.30 uur staat de koffie/thee klaar.

di

Basiscatechese in Trias om 15.30 uur.

17 oktober

wo 18 oktober

Follow Me in Trias om 19.00 uur.

do 19 oktober

Kerkelijk Bureau is gesloten.

do 19 oktober

Wijkkerkenraadsvergadering Stad en Landen in Trias om 19.30 uur.

zo

22 oktober

20+ groep in Het Erfdeel om 11.30 uur.

zo

22 oktober

Taizé-viering in Het Erfdeel, Atalanta 2 in Meppel. Thema: ‘Waak… en bid’. Aanvang 19:00 uur.
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