Cantate J.S. Bach: ’Schmücke dich, o liebe Seele’
Impressie van de dienst d.d. zondag 12 november jl.
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Schmücke dich, o liebe Seele,

Tooi je feestelijk, o dierbare ziel,

Laß die dunkle Sündenhöhle,

laat de duistere poel van zonden achter je,

Komm ans helle Lieht gegangen, kom naar het heldere licht
Fange herrlich an zu prangen;

en straal het uit;
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Kerkdiensten zondag 19 november

Verpleeghuizen

10.00 uur: Oude Kerk

Zaterdag 18 november

Doopdienst
FUNd@ment

19.00 uur: Irene
Avondmaalsviering
Voorganger: ds. Cees Huisman
19.00 uur: Oeverlanden
Voorganger: ds. W.J. Molenaar

Na de ochtenddienst is
er koffiedrinken

Zondag 19 november

Voorganger:
ds. Siebe Sijtsema

10.30 uur: Reggersoord
Voorganger: mw. R. Stevens

Ouderling van dienst:
Anet Dunnink
Organist:
Hendrik Snel

Leesrooster NBG

Koster:
Kor van Gijssel, tel. 0522 256729

Doopzondag 19 november
Deze zondag is doopzondag waarin
de volgende kinderen gedoopt hopen te worden: Hannah Bakker, Siem
Wolvekamp, Judah Spits, Ruben en
Isa Buursen, Sterre en Benthe Kuilman. We lezen uit Matteüs 25: 3140. Het belooft een heel feestelijke
dienst te worden. Iedereen van harte welkom.

Collecten
1e: Noodfonds
2e: Eigen gemeente
3e: Onderhoud gebouwen

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

10.00 uur: Het Erfdeel

Eerste ouderling:
Elly van Sas

Organist:
Albert Hoekerswever
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17 nov. Matteüs 24:1-14
18 nov. Matteüs 24:15-28
19 nov. 2 Tessalonicenzen 1:1-12
20 nov. 2 Tessalonicenzen 2:1-17
21 nov. 2 Tessalonicenzen 3:1-18
22 nov. Psalm 128
23 nov. Matteüs 24:29-44
24 nov. Matteüs 24:45-51
25 nov. Psalm 85
26 nov. Matteüs 25:1-13
27 nov. Matteüs 25:14-30
28 nov. Matteüs 25:31-46
29 nov.		Jeremia 24:1-10
30 nov. Jeremia 25:1-14
1 dec.		Jeremia 25:15-26

Oppasdienst en
kindernevendienst Grote- of
Mariakerk en
Oude Kerk

Voorganger:
ds. Harry Jaspers Focks

Voorgaand gemeentelid:
Eric Moen
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Deze zondag: Matteüs 25, 31-46
God ziet het verschil
De wereld gaat altijd maar door en
daar kun jij niets aan veranderen. Armoede, honger, verdriet; je doet er
niets aan, toch? In de lezing van vandaag vertelt Jezus dat God het verschil ziet. Hij ziet het verschil tussen
mensen die voor een ander zorgen
en mensen die dat niet doen. “Ik was
het”, zegt Jezus. “Ik was degene die
jij wel of juist niet geholpen hebt.”

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

Oppasdienst en kindernevendienst Het Erfdeel
Elke zondag tijdens de viering is er
oppas. De ruimte hiervoor is vlakbij
de kerkzaal: als je de kerkzaal 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 26 november

Verpleeghuizen

10.00 uur: Grote- of Mariakerk

Zaterdag 25 november

Heilig Avondmaal
m.m.v. de Cantorij

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

Zondag 26 november
Na de ochtenddienst is
er koffiedrinken

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

Voorganger:
ds. Siebe Sijtsema

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

Ouderling van dienst:
Harm Hoekerswever

Wijkcollecte
26 november

Organist:
Mannes Hofsink
Koster:
Bert Dijk, tel. 06 53802743

Deze zondag: Heilig Avondmaal
We vieren de Maaltijd van de Heer.
Meegewerkt wordt door de Cantorij, de Moldaviëgroep en Romy Logchies (zang). De lezing komt uit Matteüs 25: 1-13.
Iedereen van harte welkom.

Collecten
1e: Wijkcollecte Het Erfdeel
2e: Eigen gemeente

Collecte kindernevendienst en
Namasté: Make-A-Wish

Van 14 - 28 juli 2018 gaan twaalf jongeren + drie begeleiders uit onze gemeente naar Moldavië om daar te
bouwen aan een Child Care Center
(opvangcentrum voor kinderen).
Voor dit project moet veel geld bij
elkaar gebracht worden en daarom
heeft de Diaconie besloten om de
wijkcollecte te besteden aan dit project. In de dienst zal de Moldaviëgroep het project toelichten.

10.00 uur: Het Erfdeel
Namasté
Voorganger:
ds. Femke Groen
www.freepik.com

Eerste ouderling:
Jacqueline Drok

19.00 uur: Het Erfdeel
Taizé avondviering

Voorgaand gemeentelid:
Wout Zilverberg
Organist:
Gert Kiewiet

Ouderling:
Elly van Sas

Collecte
St. Hospice Eesinge Meppel

26 november, laatste zondag van
het kerkelijk jaar:
Matteüs 25, 1-13 Vol verwachting
Tien meisjes
wachten de
bruidegom
op. Vijf wijze
en vijf dwaze

meisjes, ze hebben wel lampen meegenomen maar geen extra olie...
Wees waakzaam. Het gaat om waakzaamheid voor de komst van de Heer;
je weet niet op welke dag en op welk
tijdstip hij komt. Maar als hij komt,
zul je klaarstaan en deelnemen aan
het feest. Dit wil je niet missen!

Op zondagavond 26
november is er om
19.00 uur weer een
korte bijeenkomst in
Het Erfdeel waarin we
zingen, bidden en stil
zijn in de sfeer van Taizé.
Het thema is ‘Leven in het moment’.
God die in het verleden was, is er ook
in het heden en in de toekomst.
Niets is onmogelijk voor Hem.
Wil je een kort moment stil zijn?
Kom dan voor het eerst of weer naar
Het Erfdeel. 26 november is de laatste bijeenkomst in 2017.
Klazien Tempelaar
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ds. C. Huisman
ds. S. Sijtsema

BERICHTEN Stad en Landen
Ouderenochtenden voor de 75+
We hebben drie ochtenden gehouden voor onze 75+ gemeenteleden
(17 en 18 oktober en 2 november jl.)
Twee in Trias en een ochtend in de
Rembrandthof. De ochtenden zijn
boven verwachting bezocht. Ongeveer 80 mensen hadden gehoor gegeven aan onze uitnodiging. Onder
het genot van koffie of thee met
koek konden de mensen gezellig bijpraten.
Ds. Cees Huisman had de leiding en
begon met het lezen van Lied 218.
Daarna een morgengebed, Lied 219
van Dietrich Bonhoeffer. Vervolgens
kregen alle aanwezigen de gelegenheid zich kort voor te stellen.
Na de tweede ronde koffie was er
het spel ‘tafelgesprekken’. Dit bestaat uit vier verschillende kleurenkaartjes met vragen die gaan over:
geloof, het leven, muziek en eten.

Ieder kon een kaartje nemen en een
aantal kreeg de gelegenheid hierop
te antwoorden. Dit resulteerde in
een combinatie van ernst en luim.

Uitleg liturgisch bloemstuk in de
gedachtenisdienst

Donderdag 2 november viel in de
week van fairtrade. Jelly Koot heeft
daarover kort uitleg gegeven en we
kregen allemaal een heerlijk kopje
Thaise soep gemaakt door onze koster Greetje ten Kate. De bijeenkomsten werden besloten met het lezen
van een gedicht.
We kunnen terugkijken op drie geslaagde ochtenden mede dankzij de
medewerking van achter de schermen: Kunnie Postma en Jelly Koot.
En wat betreft de catering: Betty
Oosterveld en Greetje ten Kate.
Uw ouderlingen pastoraat,
Alie Keizer en Renske Gijsberts

Het dode hout symboliseert de verlatenheid.
De grassen staan voor vergankelijkheid en sterfelijkheid (Gelijk het gras
is ons kortstondig leven, Psalm 103).
De neerhangende takken van de
treurwilg en de zwarte stof geven
rouw, verdriet en tranen weer.
De groene klimop duidt op de eeuwigdurende trouw van God.
De witte rozen beelden hoop en liefde uit.
Het rechtopstaande palmblad wijst
richting hemel en staat symbool voor
de opstanding van Christus en Zijn
overwinning op de dood.
Ria Rodermond en Gerda Linde

‘Gedachtenisdienst zondag
5 november 2017’
Hoewel ik helemaal tegen dat ‘kleine’ gedoe in de kerk was:
herdenken met zoveel predikanten
en rijen nabestaanden, ik hou eigenlijk meer van het vieren van het Leven, wil ik u graag laten weten wat
er gebeurde.
Dochters kwamen uit alle hoeken
van het land om erbij te zijn, ook de
dochter die pas haar man van 67 jaar
door een ongeval verloor.

Door lichamelijk onvermogen en tegenzin bleef ik thuis.
Maar toch: de huilende dochter was
sterk. Ze hadden een positieve ervaring. De onderlinge band werd sterker.
En de zon ging schijnen en de woorden van Gerda Otter-Gijsen uit het
novembernummer waren positief.
Sterkte allemaal!
Elizabeth Binsbergen-Nak,
7 november 2017
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Ontmoetingsbijeenkomst zondag 19 november
Naar aanleiding van de positieve reacties van afgelopen seizoen organiseren we ook dit jaar weer een
ontmoetingsbijeenkomst.
Het is een mooie gelegenheid om
mensen naast wie je in de kerk zit,
beter te leren kennen en samen na
te denken over dingen in het leven
die je bezighouden. Het thema van
deze bijeenkomst is ‘Het smaakt
naar meer of niet’.
De bijeenkomst vindt plaats in de
kelder van Trias en begint om 11.30
uur dus na het koffiedrinken en zal
ongeveer tot 13.00 uur duren.
Ter afsluiting van de bijeenkomst
hebben wij een gezamenlijke lunch
met soep en broodjes. Als u hier
graag bij wilt zijn, maar zich niet
hebt opgegeven, bent u alsnog van
harte welkom, maar wij vragen u in
dat geval zelf een paar broodjes mee
te nemen.
ds. Siebe Sijtsema,
Arnold Heijblom, Jelly Koot

Parels zoeken in het Liedboek
Ja, we kunnen beginnen: Parels zoeken in het Liedboek!
Met dit programma-aanbod van seizoen 2017-2018 willen wij elkaar verrassen en ook láten verrassen door
mooie exemplaren. Daarbij zullen
we ongetwijfeld ook liederen tegenkomen die best nog wat opgepoetst
of gepolijst mogen worden. Te vergelijken met een ander soort sieraad, een diamant: slijpen en nog
eens slijpen, daarmee kan een onooglijk en ruw steentje ontzettend
mooi worden. Soms herkennen we
de parel nog niet, omdat die omsloten wordt door een wel heel lastige
of volslagen onbekende melodie.
Onder begeleiding van Mannes Hofsink kunnen wij parels en diamanten laten schitteren. En als we er
toch nog een stevig gesloten oester
omheen aantreffen, kunnen we samen wrikken en breken (of slijpen
en polijsten) zodat de volle glans ons
kan bereiken.
Wij nodigen u van harte uit deel te
nemen op zondag 26 november a.s.
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in de Grote- of Mariakerk. Wij willen
na het koffiedrinken (na afloop van
de dienst) om ongeveer 11.30 uur
beginnen en het zal tot ± 12.30 uur
duren. Welke parels of diamanten
zou u willen laten ‘zien’?
Graag opgeven/aanmelden -met of
zonder parel- vóór 25 november bij
Arnold Heijblom, tel. 0522 243499
of mail: a.j.heijblom@kpnmail.nl.

Ds. Siebe Sijtsema

Heel Meppel Bakt (terugblik)
Zondag 29 oktober vierden we Nationale Bijbelzondag met o.a. een
bijbelquiz en Heel Meppel Bakt. Het
was voor velen een geweldig feest
waarbij de bijbel op een heel verrassende manier aan het ‘woord’ kwam.
Elf bakkers lieten ons genieten van
hun prachtige en lekkere creaties:
Aniek Dunnink en Amber Brand (De
ark van Noach), Meike Dunnink (Jona
in de walvis), Jacqueline Kuit (Jesaja
40), Roelie Bloemert (Bijbelteksten in
het hart), Janet van der Molen (Land
dat overvloeit van melk en honing),
Merel en Coby Brand (kerstster), Tiny
Romijn (joodse amandel-appeltaart),
Jelly Koot (het land van melk en honing), Anita de Boer (wijnrank uit Johannes 15) en natuurlijk Lammie
Huisman (verboden vruchten van
Eva). Uiteindelijk werden Harm en
Jeanet Hoekerswever de Meesterbakkers met ‘de toren van Babel’. Na
de dienst kon iedereen de taarten
proeven die erg lekker waren. Alles
ging dan ook tot de laatste kruimel
op. Alle bakkers, de jury en alle proevers: heel hartelijk bedankt. Het was
een geweldige morgen. ‘Dit smaakt
naar meer’ was een veel gehoorde
reactie. De foto’s zijn gemaakt door
Marcel Dekker (zie pag. hiernaast en
ook facebook Wijkgemeente Stad
en Landen).

TOP2000dienst
Ook dit jaar komt er weer een
TOP2000-dienst en wel op zondag

31 december om 10.30 uur in de
Oude Kerk.

Moldavië
In het vorige kerkblad stond vermeld
dat de huis-aan-huisactie voor Moldavië gehouden zou worden in de
week van 12 tot 18 november maar
deze is twee weken uitgesteld. U
kunt ons dus, net voor Sinterklaas,
verwachten met heerlijke amandelspeculaas.

Pastor(pr)aat

We wensen alle zieken, en wie hen
in liefde omringen, Gods nabijheid
en Kracht toe.

Kindernevendienst
De kindernevendienstleiding is druk
met de voorbereiding van het Adventsproject en Kerst. Mooi om te
zien dat het aantal kinderen toeneemt maar er kunnen er natuurlijk
altijd meer bij, met name in groep 7
en 8. Daarom hebben we plannen
gemaakt om de kindernevendienst
nog leuker te maken. Ook willen we
kijken hoe we ouders kunnen bereiken want zij zijn heel bepalend of
kinderen wel/niet gaan.

FUNd@ment
Zondag 5 november was er geen
FUNd@ment want in Nijeveen werd
Jongeren Aan Zet gehouden. Een
groep jongeren en begeleiders is
daarnaartoe geweest. Het was een
heel leerzame en leuke dag. Er is
weer ‘gewoon’ FUNd@ment op zondag 19 november. Iedereen van harte welkom.
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Heel Meppel Bakt

Zondag 29 oktober

Foto's: Marcel Dekker
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Kerstmusical 2017
Wie doet er ‘weer’ mee?
• Voor wie?
Alle kinderen van 4 tot en met 12
jaar.
• Oefenen op:
Zondagmiddag: 26 november,
10 en 17 december om 11.30 uur
(tot 13.00 uur) in Trias, op 24 december (15.00 uur) is de generale
repetitie!
• Opgeven kan via een mail naar:
kerstmusicalpkn@gmail.com.
• Uitvoering:
Zaterdag 24 december (17.00 uur)
in de Oude Kerk.
Tot ziens: Nynke, Joël Marijn, Nadia
en Margreet.

Follow Me (12-16 jaar)
Bij Follow Me hadden we een heftig
thema te pakken, namelijk: de doodstraf. Er werd levendig over gediscussieerd en het was weer een heel
zinvolle, leuke avond.
En ook nu kan ik weer zeggen: de
groep groeit nog steeds!!!
Ook meedoen? Kom gerust eens kijken. ‘Follow Me’ is 1x in de 14 dagen
op woensdagavond van 19.00-20.00
uur in Trias. De eerstvolgende keer
is woensdag 29 november.
Siebe Sijtsema

Terug- en vooruitblik
De gedachtenisdienst van 5 november jl. is voor velen moeilijk, maar ook
opbeurend geweest. Het is waardevol, wanneer mensen omringd door
vrienden en bekenden, in het midden van de gemeente, hun verdriet
kunnen tonen en troost en moed

kunnen putten uit de lezingen, overdenking, liederen en gebeden.
‘s Middags waren wij te gast in de
moskee. Al in de zomermaanden waren er voorbereidingen getroffen om
elkaar in de week van de dialoog te
ontmoeten. Met ruim 60 mensen
waren wij daar aanwezig en maakten wij kennis met elkaars overtuiging, rituelen en gewoonten. Ook
de imam was aanwezig en aan hem
konden allerlei vragen worden gesteld, zodat een duidelijker beeld
ontstond van zijn werk en opvattingen. Ook kregen wij een rondleiding
in de gebedsruimte(n) van de moskee, waarin mannen en vrouwen
strikt gescheiden hun dagelijkse of
wekelijkse ‘plicht’ vervullen. Het Arabisch is de religieuze voertaal, die
door iedereen verstaan wordt.
Er ontstonden ook interessante gesprekken over de verschillen in cultuur en beleving van het geloof tussen moslims en christenen, bijv. over
de manier van bidden en de inhoud
ervan, over (homo-)seksualiteit, gemengde huwelijken e.d. De wijze
van omgang met de religieuze traditie (de Koran, de Bijbel) geeft aanleiding tot een verschillende manier
van beoordeling van bepaalde praktijken: wat door de één geaccepteerd
is wordt door de ander afgewezen.
Op dat soort momenten komt het er
op aan elkaar te begrijpen en te respecteren. Voor iedereen zitten er
dan leermomenten in en die kunnen
we hopelijk een volgende keer weer
wat meer uitdiepen en voortzetten.

Voortreffelijk was de maaltijd, die
wij vervolgens gezamenlijk hebben
gebruikt. De Marokkaanse vrouwen
hadden heerlijke gerechten bereid
en zo hebben wij deze ‘dialogische’
middag op een ontspannen manier
afgerond. Er zal zeker een vervolg
komen, wellicht een keer in ‘onze’
kerk(ruimte). Dit alles vond plaats
met medewerking van Chris Dees,
Henk Rous en de (moskee)bestuurders van de Marokkaanse gemeenschap. Op 12 november heeft de gemeente op twee manieren uiting gegeven aan haar geloof(sbeleving):
enerzijds op een sportieve en speelse manier in Dingstede en anderzijds
op een muzikale en liturgische wijze
in de Grote- of Mariakerk. Het heeft
voordelen, wanneer er van tijd tot
tijd dergelijke keuzemogelijkheden
zijn, hoewel het anderzijds ook belangrijk is om de diensten in gezamenlijkheid te vieren. Om dat te bereiken is er al sinds jaar en dag de
reguliere eredienst, die qua ‘format’
omlijnd is en eigenlijk een soort egalitair karakter heeft d.w.z. dat zij een
zekere éénvormigheid en daardoor
een bepaalde herkenbaarheid heeft.
Dat heeft ook te maken met het
openbare karakter van een eredienst:
de gemeente van Christus komt samen, maar is in principe voor iedereen toegankelijk.
In ‘Woord en weg’ stond onlangs
nog een interessante bijdrage over
‘doelgroepen-diensten’. Er zijn argumenten vóór: de (vroegere) jeugddiensten zijn daar een voorbeeld
van. Je richt je vooral op een bepaalde leeftijdsgroep of op een bepaalde beleving of voorkeur. Maar het
nadeel is, dat het ‘voor iedereen’-karakter verloren gaat. De vraag komt
dan natuurlijk ook op of de ‘gewone’ eredienst wel voor iedereen te
volgen is. Ook de gewone eredienst
kan inderdaad ontoegankelijk zijn
geworden in de loop van de tijd door
onbegrijpelijke taal of onnavolgbare muziek. Anderzijds heeft een eredienst ook haar eigen ‘taal en vorm’,
die men zich tot op zekere hoogte
ook eigen moet maken. Iedere samenkomst en club, ieder vakgebied
en elke groep heeft zijn eigen regels,
mores en gewoonten, waar je als
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buitenstaander vreemd tegenaan
kijkt, maar door erin te participeren
leer je hoe het zit en hoe het werkt
en wat het betekent. Er moeten
geen onnodige drempels opgeworpen worden en iedereen moet het
in principe kunnen volgen en kunnen meedoen. Maar als ik wil leren
voetballen (de kans is klein) of wil
leren genieten van het spel moet ik
ook mijn best doen de techniek van
het spel onder de knie te krijgen en
de spelregels moet ik leren en begrijpen. En hoe meer ik mijn best daarvoor doe des te meer zal ik er plezier
aan beleven. Het zou raar zijn, als ik
naar de KNVB zou stappen om te
vragen of de regels van het spel veranderd kunnen worden, omdat ik ze
te moeilijk vind of ze niet kan toepassen.
Mijn stukje is inmiddels veel langer
geworden dan ik gepland had. Dus
er komt een punt... maar niet achter
het gesprek hierover, denk ik.
ds. Cees Huisman

IN MEMORIAM
Rein Schut
* 09-09-1925 Meppel		
† 25-10-2017 Meppel
Op de hoge leeftijd van 92 jaar is
Rein Schut in zijn woning aan de
Touwstraat gestorven. Geboren en
getogen als hij was in Meppel,
heeft hij zijn leven lang gedorst
naar kennis, kennis van de lokale
geschiedenis -zijn betrokkenheid
bij de stichting Oud Meppel gaf
daar blijk van- en bovenal kennis
van de natuur en van de vogels in
het bijzonder. Hij was een markante man. Vaak trof je hem aan op
straat, leunend op zijn fiets, de duiven voerend op het Kerkplein, dan
wel in voor een praatje; of was hij
in de natuur te vinden, genietend
van Gods schepping en turend naar
de vogels.
Jarenlang beschreef hij zijn waarnemingen van vogels in de Meppeler Courant. Naast herinneringen verteld door zijn zoon Rick en
dochter Ineke, hebben wij op
maandag 30 oktober aan de Zomerdijk zijn leven en sterven herdacht in het licht van Lied 979. De
prachtige muziek van de hand van
de componist en organist Nico Verrips werd op de vleugel ten gehore gebracht.

God, liefdevolle Vader
ik bid tot U
Dat Uw rijk mag kome,
Uw koninkrijk, waarin niet macht
het sleutelwoord is
maar vrede en gerechtigheid.

* 28-07-1928 Staphorst
† 26-10-2017 Meppel

Dit couplet vertolkt iets van de diepe beleving die Rein Schut ervoer
als hij erop uittrok in de natuur om
de vogels te aanschouwen. Ontheven aan de zwaartekracht leven ze
als schepsels van God frank en vrij
door de eindeloze ruimte. ‘Zij wonen in het licht’.

Alie de Ruiter groeide op in een
boerderij aan de Werkhorst. De
keuze van haar vader om in het
verzet te gaan uit een rotsvast geloof en een sterk rechtvaardigheidsgevoel, had grote invloed op
het gezin. Het gezin werd uit elkaar getrokken en moesten op verschillende plekken onderduiken.
In zekere zin droeg Alie de oorlog
heel haar leven met zich mee. De
jaarlijkse dodenherdenking op 4
mei; de dienst in de Oude Kerk met
bloemen die na afloop bij de plaquette gelegd worden waarop de
namen staan van hen die in de oorlog ten gevolge van het verzet zijn
omgekomen. In de jaren vijftig
trouwde zij met Hans de Ruiter en
kende een gelukkig huwelijk. Zijn
sterven in 1985 betekende een
heel grote klap voor haar. Kinderloos als het huwelijk was gebleven,
werd zij geheel op haarzelf teruggeworpen. Gelukkig stonden vele
familieleden dicht om haar heen
en vingen haar op. Met name haar
twee nichten Jenny Haze en Marijke Veldman hebben haar met
liefde en vrolijkheid ondersteund.
Ze heeft veel werk gedaan voor de
kerk, jarenlang actief geweest in
de pastorale ‘deelgenoten’-groep.
Het laatste jaar -na een ziekenhuisopname- verbleef zij een paar
maanden in Havelte en daarna in
het Irenehuis, waar zij gestorven
is. Haar leven en sterven hebben
we dankbaar herdacht in de Reestborgh in het licht van Psalm 121
‘De Heer zal uw uitgang en uw ingang bewaren, van nu aan tot in
der eeuwigheid’, vergezeld van
prachtig pianospel.

ds. Wiert Sarolea

ds. Wiert Sarolea

Correspondentieadres: Fam. Van
Faassen-Schut, Soembastraat 6,
7941 VR Meppel.

Correspondentieadres: Fam. HazeGunnink, Jan Mankeshof 17,
7944 GR Meppel.

1. De vogels van de bomen
die lopen door de lucht
als vederlichte dromen,
zij wonen in het licht.

Woordelijk

Alie de Ruiter-Gunnink

Bron: Mediapastoraat RKK/KRO
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IN MEMORIAM
Roelie de Roo-Hoekman
Roelie Hoekman werd in 1923 in
Koekange geboren. Zij leerde Hendrik de Roo kennen, die in 1953
haar echtgenoot werd. Hun huwelijk werd gezegend met drie kinderen: twee dochters en een zoon.
Roelie kon erg goed omgaan met
de handicap van haar man, die
doof was en niet kon spreken. Zij
voelde zich verantwoordelijk voor
het reilen en zeilen van haar gezin en ook daarbuiten voelde zij
zich geroepen om dienstbaar te
zijn, bijv. als ouderling in de Gereformeerde Kerk en als bezoekdame van het Zustercomité.
In 1995 overleed haar man en
stond zij er alleen voor. Ook de
kinderen waren toen al lang de
deur uit en was zij inmiddels oma
en zelfs overgrootoma geworden.
Zij was een rustige, bedachtzame
vrouw, die steun en kracht vond
in haar geloof. De Bijbel en de Elizabethbode dienden als gids in
haar leven en op kleine briefjes
vatte zij allerlei troostvolle gedachten samen.
De laatste tijd ging haar gezondheid zienderogen achteruit en zo
kwam zij te overlijden op 26 oktober jl. in haar eigen huis en leefomgeving, twee dagen voor haar
94e verjaardag.
“Alles verandert. Glorie gaat voorbij, maar Gij die niet verandert,
blijft met mij.”
Op donderdag 2 november hebben wij haar na een gedachtenisdienst in de Oude Kerk bij haar
man begraven op de begraafplaats aan de Zomerdijk.
C. Huisman
Correspondentieadres:
Burgemeester Mackaystraat 48,
7942 XS Meppel.

BERICHTEN Oecumenische
wijkgemeente Het Erfdeel
Vanuit de werkgroep vieringen
De voorbereidingen zijn in volle gang
voor het advents-kerstproject dat op
zondag 3 december van start gaat
(zie ook de uitnodiging op pag. 13
om mee te doen met de kerstmusical: ‘Hotel Toekan‘). De leiding van
de kindernevenviering heeft weer
mooie verwerkingen voor de kinderen bedacht bij het project, dus dat
wordt een feestje.
Naast allerlei praktische bezigheden
zijn we o.a. bezig met de vraag: Hoe
kan het kinderlied in de viering ook
echt een lied voor de kinderen zijn?
Verder wordt er al nagedacht over
de veertigdagentijd voor Pasen in
2018.
Op dit moment wordt de musical
‘Paulus’ ingestudeerd o.l.v. Gerrit van
Werven. De uitvoering van de musical valt altijd in de veertigdagentijd.
Daarom maken we een eigen project ‘Op reis met Paulus’ waarin de
musical dan naadloos past.

Vorming en Toerusting

ds. F. Groen
ds. K. Stroop

e-mail: joke.berendsen@gmail.com
of tel. 06 46020382.

Op verhaal komen
Op dinsdag 21 november komen we
van 10.00-11.30 uur bij elkaar bij Jan
en Liesbeth Varkevisser, Engelgaarde
24. De bijbeltekst die we lezen en
bespreken is Matteüs 25, 1-13.
Deze tekst staat centraal in de viering van zondag 26 november.

Vanuit de werkgroep jeugd
Basiscatechese
Op dinsdagmiddag in de kelder van
Trias zijn we druk bezig met de ‘kerkelijke kalender’ , de - kleuren en de
kerkelijke feesten.
Uiteraard wordt elke basiscatechese
afgesloten met verstoppertje spelen
in de Oude Kerk.
Dinsdag 5 december gaan we ‘sinterklazen’.

17+ groep/JOEP
4e zondag van de maand is er 17+,
dus zondag 26 november.
Deze keer in de kelder van Trias vanaf 11.30-13.30 uur.
Onderwerp is ‘Muziek’.
Welke muziek vind je mooi?
Waarom houdt de één van Opwekking en de ander niet?

20+ groep

Meditatie
Maandag 4 december is er nog een
extra meditatieavond.
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
rustig starten.
Neem warme sokken en als je wilt
een meditatiekrukje mee.
Voor opgave en informatie kun je
terecht bij Joke Berendsen:

Komt bij elkaar op de eerste zondag
van de maand in Trias.
Zondag 1 oktober waren we te gast
in de synagoge van Zwolle.
Rebekka Hamburger vertelde ons
hoe het is om lid te zijn van de Joods
orthodoxe gemeente.
Het is de bedoeling dat we het komend seizoen de ene keer ergens te
gast zijn, de moskee en een boeddhistische tempel staan ook nog op het
programma, en de keer erop gaan
we evalueren en ervaringen uitwisselen.

Projectgroep in Het Erfdeel zondag 26 november
Na de viering geeft de projectgroep
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uitleg van haar bezigheden en willen ze vooral ook informatie van wat
er leeft in Het Erfdeel. Wat is voor
ons belangrijk?
Zie ook het stukje van de AK in deze
Gaandeweg.

Het Verzetje
In het zwijgen daal ik af in mijn eigen diepte. En de weg naar die diepte voert door de nacht van mijn duisternis, door de nacht van mijn angst
en eenzaamheid.
Daar verlaat ik mijn koninklijke troon,
waarop ik veilig troon en vanwaar ik
mijn leven bestuur en bepaal. Daar
buig ik neer tot de grond van mijn
ziel.
Want alleen daar kan God in mij geboren worden.
Alleen in de diepte van mijn hart,
waar het lawaai van de oppervlakte
niet kan doordringen, wil God in mij
mens worden.
Anselm Grün
Een hartelijke groet,
Kees Stroop en Femke Groen

Musical: Hotel Toekan
Het verhaal
Hannes woont in Betlehem. Hij maakt voerbakken. Als
hij hoort dat er veel reizigers naar de stad komen vanwege een volkstelling, bedenkt hij een plan waarmee
hij veel geld kan verdienen: hij stuurt zijn vrouw en kind uit logeren zodat hij hun bedden kan verhuren. Nu heeft hij een echt hotel! Er is alleen
één probleem: Betlehem heeft al een herberg. In de herberg van zijn
buurman Herbert is alles perfect voor elkaar. Geen wonder dus dat veel
reizigers daarnaartoe gaan. Hannes doet van alles om mensen in zijn hotel te krijgen: hij koopt lekker eten, kaarsen voor op tafel en zelfs cadeaus voor zijn gasten. Maar dat helpt allemaal niks. Uiteindelijk staat
zijn huis helemaal vol met spullen, zodat er geen mens meer bij kan. Als
er aan het eind van de dag toch nog twee reizigers komen, laat Hannes
ze in zijn schuur slapen. De volgende ochtend blijkt dat hij heel bijzonder bezoek heeft.
De liedjes van de musical worden geoefend op zondag 3, 10, 17 en 24
december na de viering van 11.15-12.15 uur. Iedereen mag meedoen van
jong tot oud.
Er zijn ook toneelspelers en -speelsters nodig: Jozef en Maria, Hannes,
herders en reizigers...
Op kerstmorgen is dan de grote finale en wordt de musical in de kerstviering opgevoerd.
Kom en doe mee!!!
Opgave: femke.g.groen@gmail.com of tel. 256322.

GEMEENTENIEUWS
Uitgebreide
nieuwsflits uit de
Algemene Kerkenraad (AK) van
november 2017
• De voorzitter heet iedereen welkom, in het bijzonder de twee afgevaardigden van de Raad van Kerken,
mevr. W. Jansen en mevr. M. Berendsen. En dhr. H. Hofenk uit het CvK
die de begroting 2018 zal toelichten.
Berend Bossen opent de vergadering
met het lezen van een gedicht van
wijlen Jarig de Vries over ‘eenheid’.
• Beide afgevaardigden van de Raad

van Kerken geven aan dat het besluit niet meer deel te nemen aan de
ruildiensten hen wat is overvallen.
Ze betreuren het ook. Van AK zijde
worden een paar misverstanden weggenomen: het is geen besluit tegen
de oecumenische samenwerking, nog
tegen het belang van het werk van
de RvKerken. Waarover negatief is
besloten, betreft slechts de vorm van
de interkerkelijke samenwerking,
namelijk de kanselruil. Het laatste
decennium is de praktijk geworden
dat alleen de voorgangers ruilen en
dat voor de kerkgangers alles hetzelfde blijft. De AK en de wijkkerkenraden willen graag meedenken

over alternatieve vormen van oecumenische samenwerking op deze 3e
zondag in januari. De afgevaardigden zullen dit meenemen naar de
vergadering van de RvKerken en de
andere kerkgenootschappen consulteren en zonodig alternatieven ontwikkelen. Een ander punt van zorg
betrof het organiseren van een ‘eigen’ Witte Donderdag viering door
de wijkkerkenraad van SeL. De RvKerken wist hier niets van en moest
het lezen in een nieuwsflits, terwijl
onder verantwoordelijkheid van de
RvKerken deze dienst en de vespers
in de veertigdagentijd worden gevierd. Toegezegd werd van de Wijk-
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kerkenraad SeL dat een brief gestuurd zal worden naar de RvKerken.
Ook besluit de AK dat in januari 2018
voor de laatste maal deelgenomen
wordt aan de oecumenische ruilzondag in de vorm van de kanselruil.
• Er wordt nagedacht over een gebruiksvriendelijker website. Met
name het plaatsen van stukken en
berichten is voor menigeen lastig.
• De voorzitter van de AK Jan Oldenbesten geeft te kennen niet meer
voor een volle derde termijn zich beschikbaar te stellen als voorzitter van
de AK. Wel wil hij graag nog voor de
duur van het hier ondergeschreven
beleidstraject als voorzitter aanblijven. Daarna zal een vacature ontstaan voor het voorzitterschap van
de AK. Hij heeft dan iets meer dan
twee termijnen van vier jaar erop zitten. De AK gaat akkoord.
Vanuit het College van Kerkrentmeesters (CvK):
• De sheets over de ‘taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden’
worden doorgenomen onder leiding
van Berend Bossen, voorzitter van
het CvK. Het CvK heeft dit document
opgesteld om risico op herhaling van
de problematiek uit het verleden te
voorkomen. Vaak bleek dat iedereen
zich met iedereen bemoeide en niet
voor iedereen even duidelijk was wie
waar over gaat in onze kerkelijke gemeente. Dat is een valkuil voor ongelukken. Na de toelichting is het
alle leden van de AK duidelijk wie
waarover iets te zeggen heeft en
langs welke kanalen gecommuniceerd moet worden. Wel wordt opgemerkt, dat wij ons dit document
steeds moeten inscherpen, wil het
conflict mijdend werken. Voordat
men erop bedacht is, kiezen emoties
vaak een eigengereide weg en wordt
snel uit het oog verloren wie waar
bevoegd en verantwoordelijk voor is.
• Begroting 2018 is beleidsarm omdat voor het nieuw aangetreden college de tijd ontbrak. Harold Hofenk,
ouderling-kerkrentmeester en 2e
penningmeester, licht een en ander
toe, beantwoordt een aantal detail-

vragen over bepaalde posten, en
daarna wordt de begroting goedgekeurd met het grote tekort van
€ 163.000,00. Er is overleg geweest
met het kerkelijk RCBB (Regionaal
College van Behandeling Beheerszaken). Dit college zal deze begroting
goedkeuren mits wij bij het indienen
van de begroting 2019 tegelijk een
beleidsplan meesturen waarin belangrijke keuzes over formatieomvang van predikanten en gebouwen
zichtbaar worden gemaakt richting
2025, waardoor het tekort wordt teruggebracht en op termijn een op
beleid gebaseerde, sluitende begroting tot stand komt. Dit betekent dat
er hard gewerkt moet worden in alle
bestuurlijke geledingen van onze
kerkelijke gemeente. Het volgende
grote agendapunt is hiervan de consequentie.
• Uitvoerig wordt besproken de
noodzaak van een ‘integraal beleidsplan PG Meppel’. Na toelichting en
verheldering van de voorzitter van
het CvK besluit de AK akkoord te
gaan met onderstaand voorstel dat
in de stuurgroep is geformuleerd na
overleg met de projectgroep. Dit
voorstel aan de projectgroep behelst
een uitgebreidere taakomschrijving
-om te komen tot een integraal beleidsplan voor de PG Meppel- dan
aanvankelijk was afgesproken. De
reden hiervoor is dat alles met alles
in de PG Meppel samenhangt wil
men komen tot een verantwoorde
begroting richting 2025, en wil de
PG Meppel in al haar geledingen een
vitale, kerkelijke gemeente blijven.
Beklemtoond werd dat wanneer het
‘integraal beleidsplan PG Meppel’
mislukt dit ernstige repercussies zal
hebben voor de formatieomvang
van de predikanten, omdat dan in
opdracht van het RCBB rigoureus gesneden zal moeten worden in de begroting 2020, etc. en de dan ontstane vacatures in het geheel niet zullen kunnen worden ingevuld.
a. Een integraal beleidsplan PG Meppel te laten opstellen voor de Protestantse Gemeente Meppel, rekening
houdende met alle beleidsterreinen
in hun onderlinge samenhang.
b. De AK wenst uiterlijk 5 juli 2018

een besluit te nemen over (de hoofdlijnen van) dit beleidsplan.
c. Gelet op de punten a. en b. de opdracht aan de projectgroep als volgt
aan te passen:
“Geef advies op welke wijze de PG
Meppel de komende jaren (b.v. tot
2025) gestalte kan krijgen, gelet op
de Programma’s van Eisen, de personele pastorale gegevens, de bestaande gebouwen en de financiële gegevens, met het oog op het op te
stellen beleidsplan voor de PG Meppel, rekening houdende met alle beleidsterreinen in hun onderlinge samenhang, waarbij als speerpunten
gelden: pastoraat, locaties van erediensten, inclusief mogelijke verbouwing van (één van) de locaties en de
(bestuurlijke) organisatie van de PG
Meppel.“
d. De projectgroep de mogelijkheid
te bieden om, in samenspraak met
de wijkkerkenraden, de gemeente
op zo kort mogelijke termijn te informeren over en te betrekken bij
de eerste bevindingen en voorliggende beleidskeuzes.
e. De projectgroep te vragen om uiterlijk 21 december 2017 een (tussen)
rapportage te presenteren, inclusief
voorstellen over vervolgstappen
voor het te maken beleidsplan met
inbegrip van het informeren en betrekken van de gemeente bij het beleidsplan.
f. Alle eerder genomen besluiten van
de AK zullen geen hindernis vormen
voor de projectgroep om met beleidsvoorstellen te komen. Dit betekent dat de projectgroep alle vrijheid
heeft om de mogelijkheden m.b.t.
de eigendom en het gebruik van de
vier gebouwen -te weten de kerkzaal in Het Erfdeel, Trias, de Oude
Kerk en de Grote- of Maria Kerk- te
onderzoeken zodat de resultaten
van dit onderzoek eventueel verwerkt kunnen worden in de hoofdlijnen van het integraal beleidsplan.
• De voorzitter van de Wijkkerkenraad Het Erfdeel deelt mee dat dhr.
E. Muurling als ouderling-kerkrentmeester zal toetreden tot het CvK.
Dhr. Bé Hagedoorn zal als ouderlingkerkrentmeester toetreden tot hetzelfde college. Hij wisselt van ambt
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omdat hij momenteel als diaken benoemd is. De voorzitter van het CvK
stelt aan de AK voor om dhr. A. Dijk
als kerkrentmeester toe te voegen
aan het college. Hij zal de taak personeelszaken op zich nemen. Met het
laatste voorstel gaat de AK akkoord.
De twee anderen worden vanuit de
wijkkerkenraden als ambtsdragers
benoemd.
• Na de viering op 26-11 zal de projectgroep in samenwerking met de
voorzitter van de wijkkerkenraad Het
Erfdeel voorlichting geven over de
taak en plannen van de projectgroep.
• Na de eredienst op 03-12 in de
Oude Kerk zal hetzelfde gebeuren
in de wijkgemeente Stad en Landen.
Namens scriba Janneke Kampinga,
Wiert Sarolea

Lutherjaar afgesloten
Aan de viering van 500 jaar Reformatie is in ons land op velerlei manieren vorm gegeven. Tentoonstellingen, lezingen, bijeenkomsten, TVprogramma (Achter de dijken), manifestaties. In Meppel heeft de Protestantse Gemeente dat gedaan door
middel van een lezingen-cyclus (vier
stuks). Op Hervormingsdag 2016, de
start van het gedenkjaar, kwamen we
bijeen in de Grote- of Mariakerk voor
lezingen van Wiert Sarolea en Cees
Huisman over het leven en werk van
Luther en de invloed daarvan in de
loop der eeuwen tot in onze tijd.
Deze werden afgewisseld met orgelmuziek. Daarna volgden een avond
over het thema ‘Rechtvaardiging
door het geloof’ (13 feb. 2017), waaraan ook Jaap Lof zijn bijdrage verleende en over ‘Luther en de Joden;
een heikel onderwerp’ (18 okt. 2017),
beide in Trias. Dat was de bedoeling
tenminste, maar wegens de grote belangstelling weken wij op 18 februari uit naar de kerkzaal van de Oude
Kerk en pasten op 18 oktober de
mensen maar net in de grote zaal van
Trias. De afsluitende bijeenkomst was
weer belegd in de Grote- of Mariakerk. 31 oktober 2017 was in zekere
zin een spiegelbeeld van de eerste
bijeenkomst van een jaar eerder.
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Deze keer was muziek het hoofdingrediënt en vormden lezingen de afwisseling. Mannes Hofsink voerde delen
van de Grote Orgelmis van Johann
Sebastian Bach uit. Eigenlijk is dit
werk van J.S. Bach een verzameling
van bewerkingen voor orgel van koralen, met een Praeludium als introductie en een Fuga als slotdeel, beide gebaseerd op de Triniteitsgedachte: Vader, Zoon en Heilige Geest. En
hoe Bach de teksten van de koralen
‘verklankt’ heeft, had Mannes helder beschreven in het programmaboekje. De cantorij, deze keer onder
leiding van Geke Bruining-Visser,
heeft de oorspronkelijke koralen gezongen, a capella en veelal meerstemmig. Heel knap! De koraalteksten waren van Luthers hand. Met
een viertal korte theologische inleidingen bij enkele van deze teksten,
werd door Wiert Sarolea en Cees
Huisman nog eens extra het accent
gelegd op de door Maarten Luther
in gang gezette reformatie van de
kerk. Het werd een prachtig geheel
waarvan zo’n 120 personen hebben
genoten. Wij kunnen terugkijken op
een geslaagde viering van het Lutherjaar 2016-2017 in Meppel.
Arnold Heijblom,
Vorming & Toerusting

Fairtrade Week
Voor het eerst heeft onze kerk dit
jaar meegedaan aan een fairtrade
actie die werd georganiseerd door
de Werkgroep Fairtrade Gemeente
Meppel. In de nationale fairtrade
week werd op donderdag 2 november door Greetje 15 liter (h)eerlijke
Thaise Tom Kha soep gemaakt. Hiervan werd één pan
met 5 liter soep
aangeboden aan
de aanwezigen bij
de 75+ bijeenkomst
in Trias. De overige
10 liter werd op de
wekelijkse markt uitgedeeld aan
marktkooplui en bezoekers. De stichting ‘Vrienden van de Grote of Maria Kerk’ had de kerk voor de gelegenheid opengesteld en zorgde voor
warmhoudplaatjes voor de pannen
soep. Twee vrijwilligers van de Werk-

groep fairtrade en twee dames van
de kerk zorgden er samen voor dat
een ieder die wilde een gratis kopje
soep kreeg aangeboden. Zo werden
mensen bewust gemaakt dat fairtrade meer inhoudt dan een kopje eerlijke koffie of thee. Fairtrade staat
voor een leefbaar inkomen voor iedereen. Juist als kerk is het goed om
hieraan mee te doen, want uiteindelijk is fairtrade een manier van
zorg voor de verre naaste.
Namens de Werkgroep Fairtrade Gemeente Meppel willen wij graag iedereen bedanken die aan deze actie
heeft meegewerkt.

Filmavond in
Trias op vrijdag
17 november
Ook dit seizoen
hebben we een paar filmavonden
gepland, waarvan de eerste op 17
november is. Omdat het jaarthema
‘kerkproeverij’ is, hebben wij gekozen voor een film waarin eten en
kerk centraal staat.
Babette’s Feast is een ingetogen
Deense film uit 1987 die met een Oscar bekroond is en gebaseerd is op
een novelle van Karen Blixen. Het
verhaal speelt zich af in de 19e eeuw.
Aan de verlaten kust wonen Martina en Philippa, twee dochters van
een strenge protestantse dominee
in een klein geïsoleerd dorpje. Door
omstandigheden komt er een Franse vluchtelinge op hun pad, die zij
als huishoudster in dienst nemen. Na
14 jaar tussen de dorpsbewoners geleefd te hebben, besluit deze Babette iedereen op een bijzonder feestmaal te trakteren. Het wordt een diner om nooit te vergeten...
Na afloop is er gelegenheid om aan
de hand van een paar vragen nog
even door te praten over het thema
van de film. De film begint om 20.00
uur, maar u bent vanaf 19.45 uur
welkom in Trias voor een kopje koffie of thee. De avond zal rond 22.00
uur afgelopen zijn.
U kunt zich hiervoor aanmelden bij
Jelly Koot: anjellyna@gmail.com of
0522 251205.
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Uitnodiging!
Elders in Gaandeweg
staat het verslag van
de laatst gehouden
vergadering van de Algemene
Kerkenraad. Hierin leest u de verruimde opdracht aan de Projectgroep onder leiding van Stef van
der Kolk.
De Projectgroep wil in dit stadium
graag in contact treden met de
leden van onze gemeente om een
aantal gedachten c.q. ideeën te
toetsen.
Deze ontmoeting zal plaatsvinden na afloop van de reguliere
kerkdiensten op 26 november in
Het Erf en op 3 december in Stad
en Landen.
Hiervoor bent u namens de AK
van harte uitgenodigd.
Jan Oldebesten

Met spoed bezorgers Gaandeweg gezocht
Omdat er in één keer verschillende bezorgers zijn gestopt, zijn wij op
zoek naar nieuwe bezorgers van de Gaandeweg. Het gaat om de buurten rondom Ambonstraat/Soembastraat, Schaperstraat/Donker Curtiusstraat, rondom Wilhelminapark en tijdelijk Brandemaat/De Kampen. Wij
hanteren een wachtlijst, wanneer er weer een route vrijkomt wordt je
gevraagd of je die route wilt lopen.
De Gaandeweg wordt om de 14 dagen bezorgd. Gemiddeld gaat het om
50 adressen per route. De opbrengst is € 0,09 per Gaandeweg. De Gaandeweg kan vrijdags tussen 13.30 en 16.30 uur opgehaald worden uit Trias
en moet voor zaterdag 12.00 uur bezorgd zijn. Ook wordt de kerkpost
door de bezorgers rondgebracht. De opbrengst hiervan is € 0,10.
Ga jij naar de middelbare school en heb jij belangstelling of wil jij meer
informatie, dan kun je Rolf Bakker mailen: rolf.bakker@zonnet.nl of bellen: tel. 0522 262320.
Wij doen niet aan leeftijdsdiscriminatie, dus ouderen die de Gaandeweg
in hun buurt of ergens anders willen rondbrengen zijn ook van harte
welkom.

OPBRENGST COLLECTEN EN GIFTEN
Repair Café is op zaterdag
25 november 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.

Oude Kerk

Het Erfdeel

08-10
Diaconie
Eigen gemeente
Bloemengroet
22-10
Noodfonds
Eigen gemeente
Cantorij/Oecumenisch
koor

22-10
Noodfonds
Eigen gemeente
Cantorij/Oecumenisch
koor
29-10
Hervormingsdag (KiA)
Eigen gemeente
St. Vluchtelingen

€ 265,93
€ 223,95
€ 229,99
€ 155,17
€ 134,35
€ 114,47

Ontvangen giften op het
Kerkelijk Bureau
Kerk: 26-10
van N.N. via mevr. Romijn € 10,00
Diaconie: 26-10
van N.N. via mevr. Blokzijl € 50,00

Officiële mededelingen:

Diversen
Taizéviering 22-10
St. Hospice Eesinge

€ 120,06
€ 91,35
€ 96,08
€ 105,90
€ 81,28
€ 98,91

€ 31,00

Kindernevendienst 22-10 en 29-10
St. Futuro
€ 5,50
Totaal
€ 630,08

Bloemenfonds: 26-10
van N.N. via mevr. Rigterink
		
€ 10,00
Algemeen: 26-10
van mevr. v.d. V-M
via mevr. Houweling
€ 10,00
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De lege stoel
een lid van de gemeente over haar
geloof in het dagelijks leven
Tijdens een les aan
groep 7 en 8 stond
de vraag centraal of je in je leven
fouten mag maken. Allereerst haalde ik allerlei beelden hierover op bij
de kinderen. Vervolgens vertelde ik
het verhaal van Jona. In mijn Jonajas nam ik ze mee naar de zee, naar
Tarsis, Ninevé en het heuveltje met
de wonderboom. Na afloop van het
verhaal zette ik een lege stoel voor
de klas neer. Ik vroeg of iemand een
vraag had aan een personage uit het
verhaal. Die mocht dan achter de
stoel gaan staan en de vraag hardop
stellen. Als iemand anders in de klas
het antwoord op die vraag dacht te
weten, mocht hij of zij op de stoel
gaan zitten en namens dat personage het antwoord geven. Een dergelijke les kan je maar beperkt voorbereiden. Welke vragen er worden gesteld, heb ik niet in de hand. En dat
is maar goed ook. De kinderen maakten flink gebruik van de stoel en er
kwamen prachtige vragen en antwoorden voorbij. Toen vroeg een
jongen: “Maar wat zouden die zeelui nu tegen elkaar gezegd hebben
toen ze Jona in de zee hadden gegooid?” Ik werd even stil en voelde
wat onrust in mij naar boven komen.
Wat kun je hier nu op antwoorden?
Die onrust was ten onrechte, er
zwaaide al een enthousiaste vinger
door de lucht. Een klein meisje kwam
naar voren en nam vol zekerheid en
enthousiasme plaats op de stoel. Ze
antwoordde: “Nou we gingen natuurlijk bidden tot God om te vragen
of hij Jona wilde redden. En dat gebeurde toen.” Ze keek me vrolijk
aan. Simpel. Zo had ik het nog nooit
bekeken.

Pre-Kerstdiner
Zaterdag 9 december
in Trias
Op zaterdag 9 december wordt in Trias een Pre-Kerstdiner gehouden.
Een diner met meerdere gangen en voor elk wat wils.
Dit wilt u niet missen!
Greetje gaat haar ervaring inzetten als horeca-vakvrouw en gaat met Janet van der Molen en enkele andere gemeenteleden een aantal heerlijke gerechten bereiden. Wat dacht u van vooraf een Zalmrolletje? En als
hoofdgerecht Kalkoen? Of Jachtschotel?
Als het water u al in de mond begint te lopen wordt het hoog tijd dat u
zich opgeeft voor dit verrukkelijke diner. Er zullen meerdere voorgerechten en hoofdgerechten worden klaargemaakt zodat er wat te kiezen is.
Tussen 17.30 en 20.00 uur bent u uitgenodigd om aan te schuiven voor
dit Pre-Kerstdiner.
De goede doelen van Samen Solidair, St. Congo, St. Ondersteuning Christenen Burkina Faso en ZWO houden elk jaar in december een actie om
geld te werven. Voorgaande jaren was dat een Wereldmarkt. Dit jaar is
het een diner. De kosten van deelname aan het diner bedragen € 20,00.
U krijgt hiervoor een heerlijk diner, een gezellige avond uit met medegemeenteleden, en u steunt de vermelde goede doelen.
Wilt u meewerken aan het koken van het diner? Geef u dan op.
Wilt u graag aanschuiven en mee eten? Meld u aan.
Komt u met kinderen eten? Heel graag zelfs!
Wilt u kniepertjes bakken die we dan kunnen verkopen? Bak maar raak
en laat het ons weten.
Sponsoren zijn zeer zeker van harte welkom. Als u deze benefietactie
voor arme kinderen in Congo en Burkina Faso financieel wilt steunen of
u wilt een deel van de maaltijd sponsoren, dan kunt u ook contact opnemen. Of uw bijdrage overmaken naar de Diaconie van onze Protestantse Gemeente onder vermelding van ’Samen Solidair Pre-Kerstdiner’.
Namens Samen Solidair:
Gert en Anja de Groot, tel. 0522 247990;
e-mail: gb.de.groot.1@kpnmail.nl
We hopen velen van u te ontmoeten in Trias op zaterdag 9 december.
Geef u snel op want VOL=VOL.

Lieve mensen,
Hartelijk dank voor de bloemen uit
de kerk, het vele bezoek, kaarten en
telefoontjes na mijn heupoperatie.
Ik heb het ten zeerste gewaardeerd!
Vriendelijk gegroet,
Trijntje Blaauw-Meines
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OVERIGE BERICHTEN
Jubileumuitvoering COV Steenwijk met het uitvoeren van de
Hohe Messe van Bach op 18 november
De COV is opgericht in 1947 en bestaat dus 70 jaar. Evenals bij het zestigjarig bestaan zal door het koor de ‘Hohe Messe’ van Bach worden uitgevoerd.
Op dit moment bestaat het koor uit 80 leden, die het afgelopen jaar hard
hebben gestudeerd om een nog betere uitvoering dan in 2007 te geven.
Johann Sebastian Bach heeft de ‘Hohe Messe’ voor het grootste deel in de
laatste jaren van zijn leven samengesteld uit bewerkingen van eerder gecomponeerde stukken. Deze mis wordt wel eens beschouwd als het muzikale testament waarin te horen valt dat Bach de titel meestercomponist
meer dan verdient.
U hoort in de prachtige ruimte van de Grote Kerk in Steenwijk aan het begin het smekende Kyrie, ‘Heer ontferm u over ons’, gevolgd door het uitbundige Gloria, ‘Ere zij God in den hoge’. Koor en solisten wisselen elkaar
af in de delen Credo, Sanctus en Agnus Dei. Als het koor aan het einde het
‘Dona nobis pacem’ zingt, ‘Geef ons vrede’, dan beleeft u intens hoe actueel dit meesterwerk is.
Het bestuur is er in geslaagd ook dit jaar weer het bekende orkest NASKA
te contracteren. Ook de solisten Tess Marique Oostwouder (sopraan), Yvonne Kok (mezzo-sopraan/alt), Peter Vos (tenor) en Frank Hermans (bariton)
hebben hun sporen verdiend in de wereld van de klassieke muziek. De vaste repetitor Fedde Tuinstra bespeelt het kistorgel en begeleidt koor en solisten. Het geheel staat onder leiding van de vaste dirigent van het koor,
Rob Meijer.
Ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan ontvangt u bij aankoop van een
toegangskaart het COV magazine. In dit magazine is de volledige tekst van
de ‘Hohe Messe’ opgenomen op een uitneembare bladzijde.
Aanvangstijd van het concert in de Grote Kerk van Steenwijk is 20.00 uur,
kerk open: 19.00 uur. In de voorverkoop kosten de toegangskaarten € 25,00
en voor aanvang van het concert € 27,50.
De kaarten kunnen besteld worden via leden van de COV, via de contactpagina van de website van het koor https://www.covsteenwijk.nl en via
Steenwijks Boekhuys in Steenwijk, Boekhandel Riemer Barth in Meppel,
Boekhandel Zwikstra in Wolvega en Boekhandel Boek en Mix te Vollenhove.

Lezing
Op woensdag 29 november geeft
drs. Eelko Hooijmaaijers een lezing
in de synagoge van Zwolle over ‘Wat
er aan de oprichting van de Staat Israël voorafging’. Hooijmaaijers is
universitair docent Geschiedenis van
het moderne Midden-Oosten aan de
Rijksuniversiteit Groningen. In zijn
lezing gaat hij in op de ontstaansgeschiedenis van Israël die reikt tot ver
in de 19e eeuw. De bijeenkomst vindt
plaats in de synagoge, Samuel
Hirschstraat 8, 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.
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Toelichting
Geen land ter wereld staat zo ter discussie als Israël. In die discussie stapelen de misverstanden elkaar vaak
op. Velen denken dat de Joden pas
na de Tweede Wereldoorlog naar Palestina kwamen en het land van de
Palestijnen hebben ‘ingepikt’. Maar
voor een zinvol debat is goede kennis van de geschiedenis noodzakelijk. Dit jaar herdenken we dat 100
jaar geleden de Britse regering de
Balfour-Verklaring uitvaardigde.
Daarin werd de Joden een Joods-nationaal tehuis in Palestina toegezegd. Hoe kwam die verklaring tot
stand? En was het Britse mandaat
over Palestina in de jaren daarna wel

zo vriendelijk voor de Palestijnse Joden? Hoe verhielden de Britten zich
tot de Arabische wereld? Het is dit
jaar bovendien 70 jaar geleden dat
de VN een verdelingsplan voor Palestina aannam. Waarom accepteerden de Joods-Palestijnse leiders dit
plan wel, maar de Arabische leiders
niet? Toen op 14 mei 1948 Israël
werd opgericht, brak een bloedige
oorlog uit. In deze lezing wordt de
voorgeschiedenis van Israël geplaatst
binnen de ontwikkelingen in het
Midden-Oosten tijdens en tussen de
Wereldoorlogen. Er worden verschillende historische visies op de gebeurtenissen besproken. Ook zullen er
boeken over het Israëlisch-Arabische
conflict te koop zijn.
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.

Messiah door Toonkunstkoor
Caecilia in Zwolle
Op vrijdag 1 december voert Toonkunstkoor Caecilia de ’Messiah’ van
Georg Friedrich Händel uit in theater De Spiegel in Zwolle. Het geheel
staat onder leiding van dirigent Béni
Csillag en wordt begeleid door het
barokorkest Florilegium Musicum.
De solisten bij deze uitvoering zijn:
Maria Valdmaa (sopraan); Sara Klein
Horsman (alt); Seil Kim (tenor); Berend Eijkhout (bas).
Händels meesterwerk ‘Messiah’ is
het ultieme kerstoratorium. Het bestaat uit drie delen en verhaalt het
leven van de Messias, het Hebreeuwse woord voor Gezalfde Gods.
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Hallelujah (Openbaringen 19:6 en
11:15) is het bekendste stuk uit de
‘Messiah’, maar er is nog zoveel meer
te genieten.
“Toen ik het Hallelujah-koor schreef,
was het alsof ik God zag zitten op
zijn troon met al zijn engelen om
zich heen.”
“Halleluja! Want de Heer, onze God,
de Almachtige, heeft het koningschap aanvaard. Het Koninkrijk van
de wereld behoort aan onze Heer en
zijn Gezalfde; en Hij zal als Koning
heersen tot in alle eeuwigheid. Koning der koningen, Heer der heren,
Halleluja!”
“Ik geloof dat ik de hemel en God
voor me heb gezien”, huilde Georg
Friedrich Händel nadat hij het tweede deel van zijn ‘Messiah’ had voltooid. U kunt dit prachtige concert
live meemaken. Laat het niet aan u
voorbij gaan.
De aanvang van het concert is 20.00
uur. Kaarten kunnen gekocht worden bij de leden van Caecilia, aan de
kassa bij theater De Spiegel, Spinhuisplein 14 in Zwolle of via hun website: www.zwolsetheaters.nl.
De kaarten kosten € 33,00 per persoon voor de eerste rang en € 28,00
voor de tweede rang. Personen tot
27 jaar of met CJP betalen € 16,50.
Het programmaboekje en een consumptie zijn bij de prijs inbegrepen.

Kerstconcert Glorify
Vrijdag 15 december om 20.00 uur
is het zover: Glorify uit Meppel schittert deze avond in de prachtige ambiance van De Kruiskerk in Meppel,
Thorbeckelaan 73. De avond staat in
het teken van samen genieten van
oude en nieuwe kerstliederen.
Dwight Dissels, o.a. bekend van zijn
optredens bij ’The Voice of Holland’,
zal met zijn prachtige stem ook een
deel van het programma invullen.
Het belooft een avond te worden
met een unieke kerstbeleving. Een
muzikaal spektakel, onder leiding
van de bekende dirigent Jaap Kramer, dat je niet mag missen!
Je bent van harte welkom vanaf
19.30 uur. Het concert begint om
20.00 uur. Kaarten te bestellen voor
€ 15,00 via www.glorify-meppel.nl.
Voor kinderen t/m 12 jaar is er een
speciale prijs van € 5,00. Aan de zaal
zijn de kaarten € 17,50.

Meppeler Kerstconcert 2017
Het Meppeler Kerstconcert vindt in
2017 plaats op zaterdag 23 december in de Grote- of Mariakerk van
Meppel. Het Drents Jeugd Orkest en
het Meppeler Kamerkoor ’Cigale’
zorgen dit jaar voor de invulling van
het concert.
Het Meppeler Kerstconcert wordt
sinds 2005 georganiseerd onder auspiciën van de Stichting Meppeler
Muziekfestival. Het concert is in 1999
ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen enkele Meppeler verenigingen en het wordt sindsdien
gehouden op de laatste zaterdag
voor Kerst. Jaarlijks nodigt het stichtingsbestuur enkele verenigingen uit
het concert te verzorgen, zodat de
samenstelling -en daarmee de inhoud- van jaar tot jaar verschilt.
Kaarten voor dit 19e Meppeler Kerstconcert zijn nu online te bestellen via:
www.meppelerkerstconcert.nl.
De kaarten kosten € 10,00 per stuk.
Kinderen t/m 12 jaar hebben gratis
toegang, mits zij worden begeleid
door een betalende volwassene.
Vanaf 6 december zijn de kaarten
ook verkrijgbaar bij boekhandel Riemer Barth, Woldstraat 5.

Kerstconcert Brug-Eskerk
Dwingeloo
Vrijdagavond 15 december vindt er
in de Brug-Eskerk te Dwingeloo een
prachtig kerstconcert plaats. Medewerking zal worden verleend door
het Chr. Mannenkoor ’Westlauwers’
o.l.v. Jan Hibma. Het mannenkoor
bestaat uit ruim 100 leden en treedt
zeer regelmatig op in binnen- en buitenland. Ook is er samenzang, muzikale intermezzo’s op orgel en piano door organist Ronald Knol en pianist Harold Kooij. Entree € 10,00.
Kaarten aan de kerkzaal vanaf 19.15
uur op de avond van het concert.
Aanvang: 20.00 uur.

Jezus werd gevraagd: welke regel
is het belangrijkste?
Het antwoord van Jezus is even
simpel als doeltreffend: heb lief.
Zowel God als je naaste, want
deze beide vormen van liefde zijn
sterk met elkaar verbonden.

Yorneo | Pleegzorg zoekt voor veel
kinderen nog een veilige en liefdevolle plek om te wonen. Heb jij al
eens nagedacht over pleegzorg? We
zien je graag op onze maandelijkse
informatieavond!
Kijk op www.pleegouderworden.nl
voor meer informatie.
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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 17 november 2017
vr 17 november

Filmavond in Trias. Aanvang: 20.00 uur. Zie pag. 16.

za 18 november

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

za 18 november

Weeksluiting in de Oeverlanden om 19.00 uur. Voorganger: ds. W.J. Molenaar.

za 18 november
			

Jubileumuitvoering COV Steenwijk van de ‘Hohe Messe’ van Bach. Aanvang: 20.00 uur in de
Grote Kerk van Steenwijk. Voor meer informatie zie pag. 20.

zo 19 november
			

Ontmoetingsbijeenkomst in de kelder van Trias van 11.30 tot ca. 13.00 uur. Thema: ‘Het
smaakt naar meer’. Zie pag. 6.

zo 19 november

Namasté in Het Erfdeel om 10.00 uur.

ma 20 november
			
			
			

Passage Meppel Oosterboer komt voor de maandelijkse ledenavond bijeen in Het Erf, Atalanta 2. Maaike Postma en Sven van der Meer, ergo- en fysiotherapeut komen spreken over
valpreventie en heup-/knieprotheses. Aanvang 19.45 uur, vanaf 19.30 uur staat de koffie/thee
klaar. Gasten zijn van harte welkom.

di 21 november

Basiscatechese in Trias om 15.30 uur.

do 23 november

Kerkelijk Bureau is open van 9.30-11.30 uur.

za 25 november
			

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 25 november

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

zo 26 november
			

Projectgroep in Het Erfdeel, na de viering. Uitleg geven van de bezigheden en informatie inwinnen van wat er leeft in Het Erfdeel.

zo 26 november
			

Parels zoeken in het Liedboek in de Grote- of Mariakerk. Aanvang: na het koffiedrinken tot
ca. 12.30 uur. Zie pag. 6.

zo 26 november

17+ groep in de kelder van Trias van 11.30-13.30 uur.

di 28 november

Basiscatechese in Trias om 15.30 uur.

wo 29 november

Follow Me in Trias om 19.00 uur.

wo 29 november
			

Lezing ‘Wat er aan de oprichting van de Staat Israël voorafging’ door drs. Eelko Hooijmaaijers in de synagoge van Zwolle. Aanvang 19.30 uur. Voor meer informatie zie pag. 20.

do 30 november

Kerkelijk Bureau gesloten.

vr 1 december
			

Toonkunstkoor Caecilia voert de ‘Messiah’ van Georg Friedrich Händel uit in theater De Spiegel in Zwolle. Aanvang: 20.00 uur. Voor meer informatie zie pag. 20.

ma 4 december

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

za

Pre-Kerstdiner in Trias tussen 17.30 en 20.00 uur. Zie pag. 19.

9 december

vr 15 december
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Kerstconcert Glorify m.m.v. Dwight Dissels in de Kruiskerk, Thorbeckelaan 73 in Meppel.
Welkom vanaf 19.30 uur, aanvang concert 20.00 uur. Zie pag. 21.

17 november 2017

Gaandeweg, 28e jaargang, nr. 22

