Luther en Bach

31 oktober 2017 in de Grote- of Mariakerk

In het afgelopen jaar, waarin wij stilstonden bij de 500-jarige herdenking
van de Reformatie, hebben wij op
drie momenten aandacht besteed
aan dit feit.
Op 31 oktober 2016 hebben Wiert
Sarolea en Cees Huisman lezingen
gehouden over het optreden en denken van Luther in de context van zijn
tijd en werd er aandacht gegeven
aan de Reformatieherdenkingen de
eeuwen door. Mannes Hofsink speelde ter afsluiting de koraalbewerking
van Jan Zwart “Een vaste burcht is
onze God”, die t.g.v. de herdenking
in 1917 was gecomponeerd.
In februari 2017 hebben Cees en
Wiert samen met ds. Jaap Lof (CGK)
een avond belegd over de inhoud en
betekenis van Luther’s ontdekking,
dat wij ‘gerechtvaardigd worden
door geloof’. O.a. aan de hand van
de Heidelberger Catechismus werd
dit thema verhelderd, maar ook
werd gekeken hoe dit leerstuk in de
loop der eeuwen kon ontsporen of
soms ook weer werd herontdekt en
opnieuw in het licht gesteld.
In september 2017 heeft Wiert Sarolea nog een avond belegd over ‘Luther en de Joden’, een moeilijk en
‘onverteerbaar’ thema, dat niet genegeerd mocht worden.
Tenslotte is er dan de hierboven aangekondigde avond, ter afsluiting van
het gedenkjaar. Het is een muzikale
leerhuisavond, waarin Luther en
Bach a.h.w. samenkomen in hun geloofsbeleving en -vertolking. Op het
orgel klinkt de zogenaamde grote

Orgelmis van J.S. Bach (BWV 522):
een uitvoerig preludium, gevolgd
door een driedelige fuga. Mannes
Hofsink zal dit orgelwerk uitvoeren.
Ook worden door de Cantorij enkele Bachkoralen gezongen. Het betreft hier door Luther gemaakte liedteksten, die een belangrijke plaats
gingen innemen in de liturgie van
de Lutherse kerk.

een Glorialied en Wiert Sarolea en
Cees Huisman zullen de teksten van
een korte toelichting voorzien.
De Cantorij staat onder leiding van
Geke Bruining-Visser.
Iedereen welkom op:
dinsdag 31 oktober in de Grote- of
Mariakerk om 19.30 uur!
Mannes Hofsink
Cees Huisman
Wiert Sarolea

Het zijn liederen over de Doop, de
Tien Geboden, het Onze Vader en
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Kerkdiensten zondag 22 oktober

Verpleeghuizen

10.00 uur: Oude Kerk

Zaterdag 21 oktober

FUNd@ment

19.00 uur: Irene
Voorganger: dhr. H. van Dam

Na de ochtenddienst is
er koffiedrinken

19.00 uur: Oeverlanden
Voorganger: dhr. F. Werkman

Voorganger:
ds. Wiert Sarolea

Zondag 22 oktober
10.30 uur: Reggersoord
Voorganger: niet bekend

Ouderling van dienst:
Jolanda Schipper
Organist:
Nico Kunnekes
Koster:
Kor van Gijssel, tel. 256729

Collecten
10.00 uur: Het Erfdeel
Voorganger:
ds. Femke Groen

1e: Noodfonds
2e: Eigen gemeente
3e: Cantorij/Oecumenisch koor

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.

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

Oppasdienst en kindernevendienst Het Erfdeel

Eerste ouderling:
Baukje Boerma

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.

Voorgaand gemeentelid:
Willemijn van Schilfgaarde
Organist:
Albert Hoekerswever

19.00 uur: Het Erfdeel
Taizé-avondviering
Ouderling: Roelie Schuuring

Collecte
St. Hospice Eesinge Meppel

Deze zondag: Matteüs 9, 1-8
Laat het achter je
Jezus zegt tegen een verlamde man:
‘Wees gerust. Uw zonden worden u
vergeven. Wat verkeerd ging in uw
leven, mag u achterlaten.’ De man
staat op en gaat naar huis. Ook in
ons leven gebeuren dingen die je
graag achter je wilt laten. Het is
prachtig dat Jezus zegt dat dat kan!
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Oppasdienst en
kindernevendienst Grote- of
Mariakerk en
Oude Kerk

Taizé-viering in
Het Erfdeel
Op zondag 22 oktober
is er weer een Taizé-viering in de avond. Het
thema is: ‘Waak, ... en bid‘.
Deze viering staat ook in het teken
van het Taizé-boekje ‘Vertrouwen

groeit in stilte‘, het jaarthema voor
2017/’18. Hoe ontdekken wij Gods
woord in de gebeurtenissen om ons
heen? De viering is in de stilte van
Taizé (een Frans dorpje): met veel liederen zingen, stilte en gebeden. De
sfeer van de viering nodigt uit om
dichter bij onszelf, bij God en in verbondenheid bij alles om ons heen te
komen. Na afloop is er gelegenheid
om nog wat na te praten en elkaar
te ontmoeten.
De Taizé-viering begint om 19.00 uur
en is in Het Erfdeel, Atalanta 2 in de
Oosterboer. Iedereen is van harte
welkom!
De Taizé-werkgroep Meppel
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Kerkdiensten zondag 29 oktober

Verpleeghuizen

10.00 uur: Grote- of Mariakerk

Zaterdag 28 oktober
19.00 uur: Reestoord
Avondmaalsviering
Voorganger: ds. W.P. Sarolea

Na de ochtenddienst is
er koffiedrinken

Zondag 29 oktober

Voorganger:
ds. Siebe Sijtsema

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

Ouderling van dienst:
Roely Djirlauw

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

Organist:
Mannes Hofsink

Leesrooster NBG

Koster:
Jaap Huisman, tel. 257597

Zondag 29 oktober: ‘Heel Meppel bakt op Nationale Bijbelzondag‘.
Het thema van de Nationale Bijbelzondag is: ‘Vier je bijbel’. In de bijbel lezen we de gelijkenis van de genodigden die voor de eer bedanken en allerlei excuses verzinnen.
Tijdens de dienst is er ook een korte (nationale) bijbelquiz én na afloop
wordt de winnaar bekend gemaakt van ‘Heel Meppel Bakt‘... (lees verder
op pagina 5 bij ds. Siebe Sijtsema).
Collecten

Collecte kindernevendienst

1e: Hervormingsdag (KiA, zie pag. 11)
2e: Eigen gemeente
3e: St. Vluchteling

Make-A-Wish

10.00 uur: Het Erfdeel
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Jeremia 7:16-2
Jeremia 7:29-8:3
Jeremia 8:4-17
Jeremia 8:18-23
Jeremia 9:1-15
Jeremia 9:16-25
Genesis 11:27-12:9
Genesis 12:10-13:1
Genesis 13:2-18
Genesis 14:1-12
Genesis 14:13-24
Genesis 15:1-21
Psalm 65
Psalm 116
Matteüs 21:33-44

Voorganger:
ds. Wiert Sarolea

Woensdag 1 november

Eerste ouderling:
Maarten Tempelaar

19.30 uur: Oude Kerk

Voorgaand gemeentelid:
Mariët Hofenk
Organist:
Gert Kiewiet

Dankstond

Voorganger:
ds. Cees Huisman
Ouderling van dienst:
Niet bekend
Organist:
Hendrik Snel
Koster:
Kor van Gijssel, tel. 256729

Deze zondag:
Lezing deel uit Psalm 139
en ‘Hier ben ik’ uit ‘Huis van licht’
van Joanna Klink.

Collecten
1e: Diaconie (diaconaal werk)
2e: Eigen gemeente
3e: Ouderen Pastoraat
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ds. C. Huisman
ds. S. Sijtsema

BERICHTEN Stad en Landen
Uit de pastorie
Op de laatste wandeldag van mijn
vakantie in het Pfälzer Wald -ZuidDuitsland- heb ik bergafwaarts mijn
rechtervoet in een onachtzaam ogenblik verkeerd neergezet en kwam de
voet onder een hoek van 40° graden
half naast het pad op de helling terecht. Ik ben niet gevallen, noch gestruikeld, maar het was direct ‘krak’
en ik brak het onderste gedeelte van
mijn kuitbeen. Al hinkebenend heb
ik de laatste kilometer van de tocht
vervolgd tot het eerstvolgende dorpje, idyllisch gelegen in het grote
woud met een uitspanning en een
zonovergoten terras. Nu zou het
hiervoorafgaande het vermelden
niet waard zijn geweest, ware het
niet dat wat mij privé is overkomen,
mij nu bij thuiskomst wat belemmert
in mijn pastorale werk. Mijn mobiliteit is beperkt met twee krukken en
een rechteronderbeen in een soort
hoge stijve ski-schoen -in Duitsland
zetten ze onderbeenbreuken niet
meer in het gips. Wanneer u dit bericht leest hoop ik inmiddels met
hulp van krukken de afstand naar
het Irenehuis en Reestoord weer te
kunnen overbruggen. Gelukkig hebben beide ouderlingen, Bini Klok en
Eelke Boonstra, mij geholpen afgelopen week om ter plaatse te kunnen komen. Begin november hoop
ik weer op eigen kracht overal te
kunnen komen waar twee benen en
twee wielen mij brengen kunnen.

Toelichting bij de dienst van zondag 5 november
Op 5 november -de zondag na ‘Allerzielen’- viert onze kerkelijke gemeente in de Oude Kerk de gedachtenis van wie zijn overleden in de periode van begin november 2016 tot
halverweg oktober 2017. Verleden
jaar is het beleid van de wijkkerkenraad van Stad en Landen ietwat gewijzigd wat betreft wie er allemaal
worden genoemd. Voorheen was de
gewoonte om iedereen die in de kerkelijke administratie voorkwam -ook
los van enige kerkelijke betrokkenheid soms- te noemen in de gedach-

tenisdienst. Dit resulteerde niet zelden tot een lijst van meer dan zeventig namen. Door de beleidswijziging
van de wijkkerkenraad worden in de
komende dienst op 5 november alleen de overleden gemeenteleden
herdacht waar onze kerkelijke gemeente mee in aanraking is gekomen rond het afscheid en de dood,
in de persoon van één van de predikanten en/of ouderlingen. De gedachtenissteen met daarop de naam
van een elke gestorvene, samen met
een witte roos, zullen aan de nabestaanden worden uitgereikt.
De nabestaanden hebben afgelopen
maand allemaal een brief gekregen
met een uitnodiging om de dienst
bij te wonen.
Voor vragen kunt u zich wenden tot
ds. W. Sarolea, tel. 0522 474672.
ds. Wiert Sarolea

Ds. Siebe Sijtsema

Zondag 29 oktober
Hoewel het natuurlijk elke zondag
‘bijbelzondag’ is, wordt één zondag
in het jaar extra aandacht aan de bijbel besteed. Deze Nationale Bijbelzondag heeft dit jaar als thema ‘Vier
je bijbel’. Op het rooster van Kind op
Zondag staat de lezing over de Heer
die gasten uitnodigt voor een feest.
De genodigden echter vinden andere dingen belangrijker en komen
niet, waarop de Heer Jan en allemens uitnodigt want het feest moet
doorgaan. Tijdens de collecte doen
we een korte bijbelquiz. De winnaar
mag als eerste een groot stuk taart
kiezen uit de inzendingen van ‘Heel
Meppel Bakt‘. Iedereen van harte
welkom.

Doopzondag
Op zondag 19 november is er weer
gelegenheid tot (laten) dopen. De
dienst wordt gehouden in de Oude
Kerk. Inmiddels zijn er vijf kinderen

aangemeld maar hoe meer zielen,
hoe meer vreugd en dus: iedereen
die gebruik wil maken van deze gelegenheid kan dat aan mij laten weten.

Heel Meppel Bakt op Nationale
Bijbelzondag
Zondag 29 oktober (Nationale Bijbelzondag) houden we een wedstrijd ‘Heel Meppel Bakt’ .

Iedereen die van bakken houdt, kan
meedoen. De bedoeling is dat je
thuis een taart bakt die iets met de
bijbel te maken heeft. Dat kan heel
divers zijn: van zandgebakjes, omdat
Israël 40 dagen in de woestijn verbleef, tot een taart met daarop een
bijbelverhaal afgebeeld De ingrediënten hoeven niet bijbels te zijn
(mag wel). Bij de taart graag het recept vermelden en wat deze taart/
cake/koek 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 23 oktober bij ds.
Siebe Sijtsema (siebesijtsema@gmail.
com of 06 30561556).

Pastor(pr)aat
Basiscatechese
Op dinsdag 3 oktober zijn we weer
gestart met de Basiscatechese voor
kinderen uit groep 7 en 8 van de basisschool. De eerste keer waren er
negen kinderen en hebben we kennisspelletjes gedaan en natuurlijk
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verstoppertje in de kerk. De keer
daarop zijn we naar de Grote- of Mariakerk gegaan voor een speurtocht.
Heel erg leuk. Inmiddels is de groep
weer groter geworden. Dat is heel
mooi. We ontdekten trouwens dat
bij het uitnodigen van de kinderen
er wel eens iets misgaat omdat kinderen niet altijd in de groep zitten
waar ze, gezien hun leeftijd, zouden
moeten zitten. Het kan dus zijn dat
je bijvoorbeeld al in groep 7 zit maar
niet uitgenodigd bent voor basiscatechese omdat je jonger bent dan 10
jaar. Mocht dat zo zijn en je wilt nog
meedoen, dan kan dat natuurlijk.
Laat het me even weten. Dat geldt
trouwens voor iedereen in groep 7
en 8: ook al zijn we gestart, je mag
gerust nog komen. Het is op dinsdagmiddag van 15.30-16.30 uur in
de kelder van Trias.

Jongeren Aan Zet

Follow Me
Woensdag 4 oktober was de eerste
bijeenkomst van Follow Me. Geweldig om te zien dat dit een groeiende
groep is want inmiddels doen 18 tieners mee. Nina Spijkerman en ik begeleiden de groep. De eerste keer
stond in het teken van kennismaken
en uitleg van het programma maar
er kwamen meteen ook al bijzondere onderwerpen aan de orde. Het
belooft weer een mooi seizoen te
worden met een leuke enthousiaste
groep.
Follow Me is één keer in de 14 dagen op woensdagavond (van 19.0020.00 uur) in The Underground (kelder van Trias). De eerstvolgende
keer is 1 november.

Terug- en vooruitblik
Op zondag 15 oktober zijn Jouke
Zoethout en Johan Ebbers bevestigd
in het ambt van resp. jeugdouderling en ouderling-kerkrentmeester.
Zij waren in september verhinderd
om tegelijk met de anderen bevestigd te worden in het ambt. Ook
deze twee ambtsdragers wensen wij
veel ‘heil en zegen’ toe bij de uitvoering van hun taken!
Op dinsdag 10 oktober zijn wij weer
van start gegaan met de Tafelgesprekken. Helaas waren er door ziek-

te e.d. nogal wat afmeldingen, maar
toch konden we met ca. 15 deelnemers weer een nieuw seizoen beginnen. Het onderwerp zal zijn ‘de
Maaltijd van de Heer’ en we hebben
eerst een wat verkennende ronde
gemaakt aan de hand van onze eigen herinneringen en ervaringen.
De volgende keer wil ik een begin
maken met de bespreking van de notitie, zoals die begin dit jaar werd
uitgegeven door de Synode, opgesteld door dr. Jan Muis.
De eerstvolgende keer zal zijn op

dinsdag 14 november a.s.
Zoals u kunt lezen op de voorpagina
van dit nummer sluiten wij het herdenkingsjaar ‘500 jaar Reformatie’
af in de Grote- of Mariakerk op dinsdag 31 oktober a.s.
De Reformatie, daar zit (ook) muziek
in! Bach heeft meerdere Lutherkoralen bewerkt, zowel voor koor als
voor orgel en op die avond kunt u
daar ook een proeve van horen. Zie
verder op de voorpagina. De aanvang is 19.30 uur!
Verder heb ik op 6 oktober jl. mijn
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column in de Meppeler Courant gewijd aan de verhouding tussen de
synagoge en de kerk, beide meer opgevat als theologische begrippen.
Maar eens stond in Meppel ook een
‘brick and mortar’-synagoge en ontmoetten rabbi en predikant elkaar,
op straat of soms bij bijzondere gebeurtenissen. Ik citeer even het laatste gedeelte van mijn overweging:
De synagoge als huis van gebed en
als leerhuis is helaas in Meppel niet
meer tastbaar en zichtbaar aanwezig. Het had maar een haar gescheeld
of in de jaren 50 van de vorige eeuw
was de synagoge omgebouwd tot
een kerkgebouw, maar daarmee zou
de verhouding tussen synagoge en
kerk voorgoed vertroebeld en onzichtbaar zijn geworden en dan zou
de kerk gedemonstreerd hebben,
dat zij wel zonder de synagoge verder zou kunnen.
In de Handelingen der apostelen
staat een opvallend berichtje, namelijk dat in Korinthe de eerste christelijke gemeente zich huisvestte náást
de synagoge. Eerst predikte Paulus
in de synagoge zelf, maar toen dat
niet langer gewaardeerd werd betrokken hij en zijn volgelingen het
pand ernaast (Hand. 18:7). Bij alle
verschillen wilde men blijkbaar dicht
bij elkaar blijven en dat is in alle tijden broodnodig!

Brievenbus

Lief en Leed 75+
Er zijn verschillende gemeenteleden
ernstig ziek thuis of aan het revalideren in Reggersoord. Sommigen
verblijven in het ziekenhuis of hebben onlangs een operatie ondergaan en zijn thuis aan het herstellen.
Anderen zijn verhuisd naar De Schiphorst, hetzij tijdelijk of permanent.
Voor zover e.e.a. aan mij bekend is
probeer ik mee te leven, maar ik ben
ook terughoudend met het noemen
van namen in het kerkblad, tenzij
men mij daarom vraagt. Vandaar dat
in dit stukje namen ontbreken.
ds. Cees Huisman

Woordelijk
“Ik was een vreemdeling
en jij hebt me ontvangen...”
verdreven van mijn eigen grond
gevlucht uit mijn moederland
ziek van heimwee
gekweld door herinneringen
heb alsjeblieft geduld met mij
neem de tijd
om naar mijn verhalen
te luisteren
ik ben een mens
zoals jij

Vakantie
Van 21 t/m 29 oktober heb ik een
week vakantie. Mijn collega’s zullen
voor mij invallen, indien nodig.
Dankstond voor gewas en arbeid
Op woensdag 1 november wordt de
jaarlijkse dankstond gehouden in de
Oude Kerk. Ik mag in deze gebedsdienst voorgaan. De dienst begint
om 19.30 uur.
ds. Cees Huisman
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misschien kunnen we
elkaar iets leren
Bron: RKK/KRO Mediapastoraat

Leeg hangt hij aan de muur te pronken. De bus als verzamelbox van
nieuws. Glimmend gepoetst als een
sieraad uit het verleden. Rood van
schaamte nu hij al jaren niets meer
te vertellen heeft. De postbode hoeft
de weg naar het adres niet meer af
te leggen. Zijn benen zijn vervangen
door het vezelnet. De gang van de
drager van het woord is ingewisseld
voor de snelheid van het licht.

www.freepik.com

Voorbij, de brief vol hanenpoten van
de beginnend schrijver en de onleesbare krabbels van de gearriveerde
auteur. Vervlogen, de tijd van de op
papier krassende kroontjespen. Geen
brieven meer vol vlekken, waar een
traan de inkt heeft doen uitlopen.
Tevergeefs wacht de bus op de naar
parfum geurende brief met onhandige woorden van liefde. Het met de
hand geschreven ‘Ik houd van je’
ontroert zoveel meer dan de van internet gekopieerde e-card. De geur
van de schrijfster wordt niet meer
per post overgebracht. Het is slechts
raden naar het bouquet.
Soms was er tijd voor een paar woorden bij een kopje koffie. Om te schuilen voor regen of kou. Of als er zich
een kaart met zwarte rand onder de
post bevond. Even een woord of een
groet helpt het nieuws te ontvangen. Brieven en de dragers zijn verdwenen.
Wat rest is een lege bus. Herinnering
aan het geschreven woord.
Uit: Open boek,
Jeroen Jeroense (teksten) en Carel
van Gestel (fotografie)
ISBN 978 90 5263 9635, 112 pag.
€ 9,00
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IN MEMORIAM
Marcel Heijs
* 3 april 1975

† 2 oktober 2017

Ruim zeven jaar geleden kreeg
Marcel de diagnose ALS. Jaren
hebben hij en zijn naasten, op een
bewonderingswaardige manier,
gevochten tegen en geleefd met
deze slopende ziekte.
Marcel heeft geprobeerd, ondanks alle beperkingen, alles uit
het leven te halen totdat het uiteindelijk echt niet meer ging. Op
maandag 2 oktober kwam er een
einde aan zijn leven.
De afgelopen jaren hebben, naast
mooie en intense momenten, ook
ongelooflijk veel kracht gekost.
We zijn dankbaar dat Marcel en
zijn naasten de Kracht gekregen
hebben om het vol te kunnen
houden. Na een overlijden is er altijd leegte maar die leegte is des
te voelbaarder als jarenlang een
groot deel van je leven in het teken heeft gestaan van ziekte en
zorgen voor.
Ik wens allen die Marcel van harte zullen missen, in het bijzonder
zijn vrouw Karin, de kinderen,
Marcels ouders Auke en Martha
Heijs, Gods nabijheid en Kracht
toe.
De afscheidsdienst en crematie
hebben plaatsgevonden op zaterdag 7 oktober.
ds. Siebe Sijtsema
Correspondentieadres: fam Heijs,
Weidelint 84, 7948 CM Nijeveen.

Anna Lubberdina Reininga
* 01-03-1926 Winschoten
† 12-10-2017 Meppel
In een groot gezin in Winschoten
is Dien Reininga als jongste geboren. Tijdens de Tweede Wereldoorlog kon zij als enige uit het gezin gaan studeren aan de kweekschool. Na de oorlog kwam zij al
snel via Nieuw-Weerdinge in Meppel als ‘juf Reininga’ voor de klas
te staan. Aan de nieuw opgerichte
Beatrixschool, samen met haar collega Ad Meijdam, met wie ze bevriend raakte en meerdere jaren
in één huis woonde, daartoe verplicht door de overheid vanwege
de grote woningnood van na de
oorlog. Later kreeg ze een eigen
flat en verhuisde vervolgens naar
De Putstoel, waar ze ruim 30 jaar
heeft gewoond. De vriendschap
met Ad was hecht, haar overlijden
was voor Dien Reininga een grote
slag. Ze was met hart en ziel onderwijzeres. Zeventien jaar lang
organiseerde zij voor de klassen 1
en 2 een schoolmusical of operette. Ze was iemand van de oude
stempel, de onderwijsvernieuwingen eind jaren zeventig en tachtig werden haar teveel, en in 1983
ging ze met vervroegd pensioen.
Ze ontwikkelde hobby’s als fotograferen en ging er graag op uit.
In het laatste decennium kwam zij
in de greep van dementie. Het
maakte de situatie voor haarzelf,
de zorgverleners en de naaste betrokkenen soms knap lastig. Eenmaal in de Kaailanden opgenomen vond zij haar plekje. In de
vroege ochtend van 12 oktober is
zij rustig vredig ingeslapen. Op
dinsdag 17 oktober hebben we
aan de Zomerdijk haar leven en
sterven herdacht in het licht van
Psalm 103.
ds. Wiert Sarolea
Correspondentieadres:
Fam. Reininga-Koop, Lage Herenweg 14, 9073 GW Marrum.
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BERICHTEN Oecumenische wijkgemeente Het Erfdeel
In de twee komende vieringen staan
de kinderen centraal:

Kinderzegen 22 oktober
In de viering van 22 oktober krijgen
Ole Boerma, zoon van Sharon en Stefan en broertje van Silvijn en Mees
Pereboom, zoon van David en Linda
en broertje van Nine en Jinte de kinderzegen. Het wordt vast een mooie
viering met ook voor de allerkleinsten iets herkenbaars.

Kinderdoop zondag 29 oktober
In de viering van 29 oktober wordt
Elsa in ‘t Veld gedoopt.
Elsa is de dochter van Maarten en
Silvia en zusje van Hugo.
Ook deze viering is mede voorbereid
met de ouders.

Gedachteniszondag 5 november
Zondag 5 november worden de mensen herdacht die het afgelopen jaar
zijn gestorven. In de eerste kring worden de mensen vanuit Het Erfdeel
herdacht door het noemen van hun
naam en het plaatsen van een witte
roos en het aansteken van een lichtje. In de tweede kring worden vrienden en familie van Erfdelers herdacht.
Je kunt de namen van de mensen die
je wilt gedenken opschrijven met
naam, leeftijd en overlijdensdatum
in het ‘namenboek’ (ligt achterin de
kerkzaal bij de devotietafel) of je
kunt dit mailen aan femke.g.groen@
gmail.com of tel. 256322. De namen
worden dan genoemd in de tweede
kring. Je krijgt hier verder geen bericht meer van.
Familie of verwanten van de mensen
van Het Erfdeel die zijn overleden
krijgen een persoonlijke uitnodiging
voor de viering.

Meditatie
Maandag 23 oktober is de vijfde 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,

ds. F. Groen
ds. K. Stroop

want dan kunnen we om 20.00 uur
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.

Verzetje
(geleend van collega Jan Muis)
Herfstmiddag
Nu het stortregent
en ieder ding verdwijnt
in ‘t overwegend
en onbelijnd
geweld van overvloed,
wordt mij bewuster
wat ik geloven moet:
men kan geruster
zijn als de ramp losbreekt
over het leven
dan waar de lamp verbleekt
in angst en beven,
want in de overmacht
van ‘t reppend oerbegin
zet God weer onverwacht herscheppend in.
Guillaume van der Graft
Een hartelijke groet van
Kees Stroop en Femke Groen

GEMEENTENIEUWS

Hervormingsdag zondag 29 oktober, 1e collecte: Steun theologisch onderwijs in Pakistan
Dit jaar vieren we 500 jaar protestantisme, vijf eeuwen hervorming.
Centraal in de collecte op 29 oktober staat daarom het vernieuwende
werk van het Open Theologisch Seminarie in Pakistan (OTS), partner
van Kerk in Actie.
Het OTS streeft naar vernieuwing

van de kerk in Pakistan. Via cursussen leren jaarlijks vijfduizend studenten en voorgangers meer over discipelschap en theologie, zodat zij worden versterkt in hun geloof. Het OTS
ontwikkelt ook lesmaterialen voor
zondagsscholen, godsdienstonderwijs op scholen, cursussen discipelschap en zelfs een doctoraalstudie
theologie.
Veel cursussen en materialen zijn beschikbaar via internet. Daardoor zijn
ze toegankelijk voor mensen in heel
Pakistan. Bovendien helpt dit ook
geïnteresseerde moslims en hindoes
die meer willen weten over het christendom. Alle kerkgenootschappen

in Pakistan maken gebruik van de
lesmaterialen en cursussen die OTS
ontwikkelt: protestantse, katholieke,
pinkster- en Leger des Heils-kerken.
OTS speelt zo een belangrijke rol bij
het opleiden en toerusten van voorgangers en vrijwilligers in het overwegend islamitische land.
Met deze collecte steunt u het zendingswerk van Kerk in Actie, zodat
OTS meer voorgangers en vrijwilligers kan opleiden en toerusten.
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Herbergzaam
een lid van de gemeente over haar geloof in het
dagelijks leven
Een tijdje geleden zaten mijn oudste zoon en ik
in een echte herberg. We bespraken het goede
en de minder mooie dingen van het leven, zoals
dat in een herberg vanzelf lijkt te gaan. De plek,
het gezelschap, het eten... alles in die speciale,
herbergzame sfeer. Door die sfeer moest ik denken aan de herberg van de Perzische dichter,
Rumi, wiens gedicht wij op dat moment leefden.

Dit mens-zijn is een soort herberg
Elke ochtend weer nieuw bezoek.
Een vreugde, een depressie, een benauwdheid,
een flits van inzicht komt
als een onverwachte gast.
Verwelkom ze; ontvang ze allemaal gastvrij
zelfs als er een menigte verdriet binnenstormt
die met geweld je hele huisraad kort en klein slaat.
Behandel dan toch elke gast met eerbied.
Misschien komt hij de boel ontruimen
om plaats te maken voor extase.......
De donkere gedachte, schaamte, het venijn,
ontmoet ze bij de voordeur met een brede grijns
en vraag ze om erbij te komen zitten.
Wees blij met iedereen die langskomt
de hemel heeft ze stuk voor stuk gestuurd
om jou als raadgever te dienen.
(Rumi)

Officiële mededelingen

OPBRENGST COLLECTEN
EN GIFTEN
Grote Kerk
20-08
Diaconaal werk
€ 213,60
Eigen gemeente
€ 174,85
Evangelisatiecommissie
€ 199,97
10-09
KiA Jeugdwerk
€ 229,61
Eigen gemeente
€ 208,08
St. Futuro
€ 208,50
24-09
Wijkcollecte Stad en Landen;
Make-A-Wish
€ 303,60
Eigen gemeente
€ 255,62
01-10
KiA Kerk en Israël
€ 189,02
Eigen gemeente
€ 162,40
Ned. Bijbel Genootschap € 150,24

Het Erfdeel
24-09
Wijkcollecte Stad en Landen;
Make-A-Wish
€
Eigen gemeente
€
01-10
Kerk en Israël (KiA)
€
Eigen gemeente
€
NBG
€

€ 8,70
€ 350,35

Repair Café is op zaterdag 28 oktober weer open!

Ontvangen giften op het
Kerkelijk Bureau

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.

Gift bloemengroet:
12-10
van N.N. via mevr. T. Hofman
€
Diaconie:
04-10
van N.N. via mevr. Nijkamp €
12-10
van N.N. via mevr. T. Hofman
€
Wijkkas Stad en Landen:
05-10
van N.N. via mevr. F. Lems €

Waar: Trias.
Tijd: 9.30 tot 13.00 uur.

Er is een bedankje binnengekomen
van mevrouw Tineke Fransens-Huisman voor de mooie bloemen op
zondag 17 september.

77,50
45,85
44,80

Diversen
Kindernevendienst 24-09 en 01-10
St. Futuro
€ 9,80
Sfeerviering 01-10
Kinderen in de knel
Totaal

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.

81,60
82,10
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OVERIGE BERICHTEN
In samenwerking met het Internationaal samengesteld Barokorkest Margaretha Consort (Marit Broekroelofs) zingt het Concertkoor Drenthe met medewerking van zes bekende vocale jonge solisten op zaterdag 28 oktober
om 20.00 uur in de Oude Kerk van Meppel het dramatisch Oratorium JEPHTHA van G.F. Händel in een verkorte versie o.l.v. de bekende dirigent en
componist Hoite Pruiksma.
Voor dit concert nodigen wij u graag uit. Ziet u geen kans om op 28 oktober naar de Oude Kerk van Meppel te komen dan bent u ook van harte welkom in de Grote Kerk van Veenhuizen op vrijdag 27 oktober (zie voor meer
informatie de onderstaande flyer).
Kaarten kunt u reserveren via de website van de SMKD (www.smkd.nl) of
telefonisch bestellen via 050 3094052. Heeft u vragen over de concerten dan
kunt u altijd voor meer informatie contact opnemen met Kor Venema, coördinator van de SMKD.

Open repetitieavond
Toonkunstkoor Caecilia houdt op
donderdagavond 26 oktober een
open repetitieavond in kerkgebouw
'De Hoeksteen', Scheldelaan 141 in
Zwolle. Om 19.30 uur staat de koffie
of thee klaar en we beginnen om
19.45 uur. Aspirant leden zijn dan
van harte welkom. Wij nodigen nadrukkelijk bassen en tenoren uit ons
koor te komen versterken. Vrouwenstemmen zijn er voldoende, zodat
vrouwen met interesse op een
wachtlijst komen. U kunt zich aanmelden voor de open avond via het
secretariaat per mail: slingerentuin@
hetnet.nl of telefonisch via tel.nr. 038
3317744. Als u lid wilt worden, zal
er een stemtest volgen.

Viering 500 jaar Reformatie
Op zondagmiddag 29 oktober om
16.00 uur wordt in de Gereformeerde Kerk te Berghuizen een bijzondere dienst gehouden rond de Hervormingsdag. Op 31 oktober 1517
spijkerde Luther een brief met 95
stellingen op de deur van de Slotkapel in Wittenberg. Dat betekende
een grote ommekeer in de Kerk van
de Middeleeuwen, die doorwerkt
tot op de dag van vandaag.
Als gezamenlijke kerken van Ruinerwold en omstreken staan we stil bij
dit moment in de geschiedenis en de
betekenis ervan voor het geloof in
Zuidwest Drenthe.
Voorgangers van de Hervormde Gemeente Ruinerwold, de Gereformeerde Kerk Berghuizen, de Kapelgemeente en de Vrijgemaakte Kerk
Ruinerwold-Koekange hebben een
viering samengesteld met veel zang
en muziek. Medewerking wordt verleend door musici van de Bergklanken en een projectkoor o.l.v. Trijnie
de Boer-Pekel. Harm Woltjer speelt
op het orgel. Een aantal bewerkingen van “Een vaste burcht is onze
God” zal klinken, evenals de Psalmen
die bij de reformator horen. In de
dienst wordt een collecte gehouden
voor het Nederlands Bijbelgenootschap.
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Bijzonder najaarsconcert ‘Side Table Singers‘ Steenwijk

Synagogelezing in Zuidlaren

Het Kamerkoor ‘Side Table Singers‘ (STS) uit Steenwijk verzorgt haar traditionele Najaarsconcert dit jaar in de Grote of St. Clemenskerk in Steenwijk
op zondag 29 oktober
a.s. om 15.00 uur. Het
koor verzorgt dit concert samen met het ‘Byzantijns Koor Drenthe‘.
De medewerking van
dit mannenkoor verleent aan het concert
een wel zeer bijzonder
cachet.
Het contrastrijke programma omvat niet alleen koorzang. Zo zal
begeleidster Ruth Pos
de toehoorders laten
genieten van een instrumentaal intermezzo en begeleidt zij dirigente/soliste Julia Zaytseva in het ‘Ave Maria‘ van Giulio Caccini.
STS onder de bezielende leiding van Johan Rodenhuis met begeleiding van
Ruth Pos opent het programma met een moderne compositie van John Rutter: ‘I will sing with the spirit‘, waarna o.m. de vrouwen- en mannengroep
uit het koor hun geluid afzonderlijk laten horen. Het koor toont weer een
ander aspect van haar muzikale gezicht in het bekende ‘Love changes everything‘ van Andrew Lloyd Webber.
In het eerste deel van haar bijdrage brengt het ‘Byzantijns Koor Drenthe‘
o.l.v. Julia Zaytseva een aantal bekende liturgische liederen uit Oost-Europa, zoals ‘Cheruwimska‘ (Russisch Avondgebed) van Bortnianski en ‘Tjebje
Pojem‘ in een arrangement van Frans Kocx. In de akoestisch fraaie ruimte
van de Grote
Kerk zal ook
het bekende
‘Otsje Nasch‘
(Onze Vader)
goed tot zijn
recht komen.
STS sluit na de
pauze naadloos aan met
‘Look at the
Wo r l d ‘ v a n
John Rutter
en ‘Abendlied‘ van Josef
Rheinberger om af te sluiten met ‘Alma Dei Creatoris‘ van Mozart. Het Byzantijns Koor vertolkt daarna een aantal volks- en Kozakkenliederen zoals
‘Wolga‘, ‘Dubinushka‘ (Het knuppeltje) en ‘Konj‘ (Het paard) met heerlijke
solistische bijdragen. De gezamenlijke koren wensen daarna eenieder nog
vele goede jaren toe in het afscheidslied ‘Mnogaja Ljèta‘.
De entreeprijs voor dit bijzondere concert (inclusief consumptie) bedraagt
€ 15,00, in de voorverkoop via tel. 0521 513565 of e-mail: labots@hetnet.nl
€ 12,50.

De werkgroep Kerk en Israël Groningen Drenthe organiseert op donderdag 2 november de 12e synagogelezing te Zuidlaren. Het thema van
deze lezing is gekozen in relatie tot
het Luther-jaar. Prof. dr. Hans-Martin
Kirn zal de lezing houden met als onderwerp: ‘Van Luther naar Hitler?
Maarten Luthers visie op Joden en
het Jodendom’.
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De Nazi-gerelateerde ‘Deutsche
Christen’ gebruikten Maarten Luthers late anti-Joodse geschriften,
vooral ‘Van de Joden en hun leugens’ (1543), om hun eigen antisemitisme te legitimeren. Maar met
welk recht? Tijdens deze lezing zal
Luthers eigen visie op Joden en het
Jodendom aan het woord komen.
De volgende vragen staan hierbij
centraal: hoe ontwikkelde Luther
zijn theologische gemotiveerde visie
op het Jodendom in zijn bijbeluitleg? Wat was de invloed van de middeleeuwse tradities? Welke ideeën
ontwikkelde hij over christelijke tolerantie tegen Joden en het Jodendom in zijn tijd?
Op basis van deze vragen zal tenslotte kort de verhouding tussen anti judaïsme op basis van bijbeluitleg en
antisemitische agitatie in premoderne en moderne contexten ter sprake
komen. Kunnen we van Luther, die
allereerst bijbeluitlegger was, zeggen
dat hij één van de oorzaken van het
antisemitisme in de 20e eeuw was?
Prof. dr. Kirn is hoogleraar Kerkgeschiedenis aan de Protestantse Theologische Universiteit te Groningen
en is gespecialiseerd in de joodschristelijke relaties in de vroegmoderne tijd.
U bent van harte welkom in de synagoge van Zuidlaren, Zuiderstraat 1.
De avond begint om 20.00 uur en
kost € 7,00 p.p. Omdat de capaciteit
beperkt is (max. 60 personen) doet
u er goed aan een plaats te reserveren via onze website:
www.kerkenisraelgroningendrenthe.
nl of tel: 0521 590663.

20 oktober 2017							Gaandeweg, 28e jaargang, nr. 20

Expositie ‘Christendom en antisemitisme, tweeduizend jaar
confrontatie‘
Tot en met 6 januari 2018 is in Museum Sjoel Elburg een spraakmakende tentoonstelling over de complexe
dynamiek tussen christendom en antisemitisme te zien. Antisemitisme
wordt meestal onmiddellijk gekoppeld aan de moord op zes miljoen
joden door de nazi’s in WOII, of aan
recente uitingen van geweld tegen
joden. Minder bekend is dat de historische wortels van antisemitisme
teruggaan tot in de oudheid.
Godsmoordenaars en duivelskinderen
Door de eeuwen heen zijn joden afgeschilderd als Godsmoordenaars en
duivelskinderen, en groeiden zij uit
tot de stereotiepe ‘ander’ waartegen
christenen zich afzetten. Hoe zijn
deze negatieve beelden van joden
precies ontstaan? Waarom uitten zoveel kerkvaders en theologen zich in
zulke scherpe bewoordingen over
joden?

en Karel Kindermans, twee experts
op hun vakgebied.
Historicus dr. Bart Wallet, gespecialiseerd in joodse geschiedenis, en verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam, is als gastconservator voor
de tentoonstelling aangetrokken.
Karel Kindermans maakte voor deze
tentoonstelling tien grote tekeningen over het thema en verzorgde tevens de vormgeving. Karel Kindermans is gespecialiseerd in het aansprekend verbeelden van historisch
en cultureel erfgoed.

Concert op 4 november
Een klassiek concert geïnspireerd op
de Psalmen, een vertaling in kleur
van Aafke Holman met muziek van
o.a. Bach, Rossini, Vivaldi en Händel.
Uitvoerenden:
Romana Porumb - viool
Hanneke Tichelaar - mezzosopraan
Tomas Kloosterman - piano
Trijni van der Sluis - declamatie
Beeld - Aafke Holman

Leenfonds Meppel =
Betaald is afgehandeld / ROOD
staan is niet nodig
De werkgroep Arme Kant van Meppel heeft het initiatief genomen
voor het opzetten van het Leenfonds
Meppel.
Het Leenfonds wil u in een vroegtijdig stadium helpen bij een onverwachte afrekening of nota, doormiddel van een renteloze lening. Dit
om te voorkomen dat u een grotere
schuld zou kunnen opbouwen. U
kunt dit onder voorwaarde aanvragen, waarbij een maximumbedrag
wordt gehanteerd, zodat het geleende bedrag in maximaal 36 maanden terugbetaald kan worden. Dit
naar draagkracht en rekening houdend met de beslagvrije voet.
Een aanvraag kunt u per e-mail melden info@leenfondsmeppel.nl of telefonisch via 06 13001771 waarbij u
uw telefoonnummer inspreekt in
een antwoordapparaat. U wordt dan
binnen 24 uur teruggebeld om een
afspraak met u te maken.

Reserveer vast in uw agenda en bestel kaarten bij Podium Zuidhaege,
info@podiumzuidhaege.nl of tel.
0592 768022.
We zien u graag op 4 november om
19.30 uur in Podium Zuidhaege, De
Schalm in Assen.
Trijni van der Sluis

Tekst, tekeningen en objecten
De tentoonstelling ‘Christendom en
antisemitisme‘ gaat in op deze vragen en wil de complexe, vaak dubbelzinnige verhouding tussen christendom en antisemitisme verhelderen in tekst én in beeld. Daarnaast
vormen objecten uit de collecties van
diverse musea, archieven, bibliotheken en particulieren en diverse filmfragmenten de materiële getuigen
van twintig eeuwen antisemitisme.
Bart Wallet en Karel Kindermans
Voor het samenstellen van deze tentoonstelling werkte Museum Sjoel
Elburg nauw samen met Bart Wallet

UITNODIGING
In het kader van de Week van de Dialoog, Nederland ontmoet, nodigen
wij u uit voor de ontmoetingsmiddag met de Marokkaanse gemeenschap
in hun Moskee aan de Groen van Prinstererstraat 2B achter de Kruiskerk
aan de Thorbeckelaan.
Zondagmiddag 5 november: inloop om 14.30 uur met ontvangst met
thee of koffie. Na een korte uitleg van wat en hoe, volgt er een rondleiding door de Moskee, waarna we met elkaar in gesprek gaan over. Wat
horen we en weten we van elkaar, hoe liggen de verhoudingen in Meppel en welk beeld heeft men van elkaar, dit onder het genot van een
hapje en drankje die door de Marokkaanse gemeenschap worden bereid.
Dit namens Geloven in Samenleven, Raad van Kerken Meppel
en Bestuur van de Moskee
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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 20 oktober 2017
za 21

oktober

Weeksluiting in Irene om 19.00 uur. Voorganger: dhr. H. van Dam.

za 21

oktober

Weeksluiting in de Oeverlanden om 19.00 uur. Voorganger: dhr. F. Werkman.

zo 22 		 oktober

FUNd@ment in Trias om 10.00 uur.

zo 22 		 oktober

17+ 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.

ma 23

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

di

oktober

24 		 oktober

do 26

oktober

Basiscatechese in Trias om 15.30 uur.
Kerkelijk Bureau is open van 9.30-11.30 uur.

za 28 		 oktober
			

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

za 28

oktober

Weeksluiting en Avondmaalsviering in Reestoord om 19.00 uur. Voorganger: ds. W.P. Sarolea.

za 28 oktober
			
			

Uitvoering van het Oratorium Jephtha van G.F. Händel in de Oude Kerk door het Concertkoor
Drenthe en het Barokorkest Margaretha Consort o.l.v. Hoite Pruiksma. Aanvang: 20.00 uur.
Zie pagina 15.

zo 29 		 oktober

‘Heel Meppel Bakt‘ op Nationale Bijbelzondag. Voor meer informatie zie pagina 5.

zo 29 		 oktober
			
			

Viering 500 jaar Reformatie met een bijzondere dienst rondom de Hervormingsdag in de Gereformeerde Kerk te Berghuizen. Aanvang: 16.00 uur. In de dienst is er een collecte voor het
NBG. Zie pagina 15.

di 31 oktober
			
			

Afsluiting Luther-jaar in de Grote- of Mariakerk. Een muzikale leerhuisavond, waarin Luther
en Bach a.h.w. samenkomen in hun geloofsbeleving en -vertolking. Aanvang 19.30 uur. Zie
voorpagina.

di

Basiscatechese in Trias om 15.30 uur.

31 		 oktober

wo 1 november

Follow Me in The Underground (kelder van Trias) van 19.00-20.00 uur.

wo 1 november

Dankstond in de Oude Kerk om 19.30 uur.

do

2 november

Kerkelijk Bureau gesloten.

do

2 november

Algemene Kerkenraadsvergadering in Trias. Aanvang: 20.00 uur.

zo

5 november

20+ groep in Trias om 11.30 uur.

zo

5 november

Jongeren Aan Zet in Nijeveen vanaf 10.00 uur. Zie pagina 7.

zo 12 november
			

20

Kom-in-Zondag in C.S.G. Dingstede aan de Gerard Doustraat. De koffie staat klaar vanaf 9:30
uur; de dienst begint om 10:00 uur. Voorganger is ds. Siebe Sijtsema.
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