
SAMENSPRAAK 
 

Kerst 2019 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gezamenlijk kerkblad Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk Diever 



TER OVERDENKING 
 
“Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen….” 
 
“De nachten zijn het ergste. Dan ben ik alleen met m’n gedachten en dan gaat 
het malen. Ik pieker wat af.” “En waar denkt u dan zoal aan?” “Och van alles. Ik 
zie op tegen de kerstdagen. Bang dat ik de drukte niet aan kan. Bang ook voor 
de toekomst voor weer een nieuw jaar. Bang dat ik nog verder afhankelijk wordt 
en misschien mensen tot last zal zijn. Ik moet verder, maar hoe? Het spookt 
allemaal door me heen in de nacht.” (fragment van een gesprek) 
 
In de Bijbelverhalen die we in de Kersttijd lezen, klinkt diverse keren: “wees niet 
bang….” 
Tegen Zacharias wordt gezegd: “je hoeft niet bang te zijn, je krijgt op je oude 
dag nog een zoon”. En de engel zegt hetzelfde tegen Maria als ze te horen krijgt 
dat ze moeder zal worden. En tegen de herders werd gezegd: “wees niet bang, 
ik kom jullie goed nieuws brengen”.  
“Wees niet bang”. Ja ja, kom er maar om, staat het er niet een beetje achteloos 
neergeschreven? 
 
Hoe vertrouwd zijn wij mensen met angst, ieder mens kent angsten. Ze horen 
bij ons leven. Al vanaf het moment dat je door het geboortekanaal bij je moeder 
moet. Scheidingsangst in allerlei vormen tijdens je leven en de angst voor wat 
er allemaal komen kan. Hoe loopt het af, hoe zal het sterven zijn. Angst voor 
geweld, angst voor wat er in de wereld gebeurt, angst voor verlies van 
gezondheid, angst om dierbaren te verliezen, onbestemde angsten. 
 
Met Kerst vieren we de geboorte van Jezus. God wil bij ons mensen zijn. Ook 
in donkere tijden. Voor God heeft angst niet het laatste woord. 
In het Oude Testament lezen we er al over, hoe het volk uit Egypte, uit het 
angstland onder leiding van Mozes op weg mocht gaan. Angstland een plek 
waar je in de macht bent van dingen en mensen die sterker lijken dan jezelf.  
Zo’n leven is niet naar Gods bedoeling.  
 
In het Nieuwe Testament lezen we over Jezus. Steeds als hij mensen 
tegenkomt houdt Hij hen voor: “wees niet bang, je mag op God vertrouwen”.  
De vraagt dringt zich op, hoe kan ik als mens ervaren dat God mij nabij is, ja 
zou God mij wel nabij zijn in mijn angst? 
 
Wat bijzonder is het, dat, als je de verhalen in de bijbel leest, kunt ontdekken 
dat er iets is dat kan helpen bij angst. En dat is zingen: Zacharias zingt zijn 
loflied, Maria zingt haar Magnificat en wie is er niet groot geworden met de 
woorden van de engelen: Gloria in Excelsis Deo. 
 



Het is een lijn die door heel de Bijbel heen terug te vinden is: muziek, zingen: 
het kan helpen als je je bang voelt. 
 
Om een paar te noemen, u kent de verhalen vast wel: David speelt voor Saul 
op de harp en Saul werd er rustig van. Paulus en Silas zongen hun angsten 
weg in de gevangenis in Philippi. En al weet ik net zo goed als u, dat er zoveel 
angst kan zijn, dat je medicijnen of therapie nodig hebt en dat sommige angsten, 
ondanks alles, aanwezig blijven, muziek kan andere lagen in ons aanraken en 
we worden er door op een ander spoor gezet dan ons gepieker, denken en 
tobben. 
 
Al zingend laat je even alles achter je. Je kunt je boven je zorgen en angsten 
uitzingen. Zingend voel je je weer eventjes sterk en dichtbij God.  
En zo wordt er een toon gezet rondom het geboorteverhaal van Jezus.  
Er is geen ander christelijk feest waarbij we zo uitbundig zingen en jubelen als 
met Kerst.  
Ik zou u willen adviseren: Zing die oude vertrouwde Kerstliederen nog eens uit 
volle borst, ze geven je een gevoeld van geborgenheid, laten je een gevoel van 
“thuis” beleven. 
Al zingend word je blij. Door muziek kun je worden meegevoerd in de sfeer van 
Gods liefde. Die “onder miljoenen ons op het oog heeft”. 
 
God wil deel van ons leven uitmaken en door muziek en zang ons leven kracht 
geven, om het zo in ons leven vol te houden, het uit te houden.  
Het wordt Kerstfeest, laten we op pad gaan, het onbekende tegemoet, dat 
deden de herders ook. Laten we waar we kunnen, samen zingen, elkaar 
toezingen: “Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle 
mensen.” 
 
Van harte wens ik u, gezegende feestdagen toe met veel zang en muziek!  

 
Hartelijk groet, ds. Tia Braam 

 
  



KERKDIENSTEN 
 
Zondag 15 december    Hervormde Kerk Diever  
3de  Advent  
 10.00 uur  Ds. G.C. Hovingh uit Zuidlaren 
    Viering Heilig Avondmaal  
  
Zondag 22 december  Hervormde Kerk Dwingeloo   
4de  Advent   
 10.00 uur  Morgengebed m.m.v. de PancratiuisCantorij 
   
Dinsdag 24 december  Hervormde Kerk Diever 
Kerstnachtdienst  
 22.00 uur  Ds, N.K. Mos uit Wassenaar 
 
Woensdag 25 december Hervormde Kerk Diever 
Eerste Kerstdag   
 10.00 uur  Ds. B. Metselaar uit Beilen 
    Kindernevendienst  
 
Zondag 29 december  Hervormde Kerk Diever  
 10.00 uur  Zangdienst   
 
Zondag 5 januari 2020  Hervormde Kerk Dwingeloo 
 10.00 uur  Ds. R. Nummerdor uit Grou   
 
  
BIJ DE DIENSTEN 
Op zondag 15 december vieren we het Heilig Avondmaal in Diever met  ds. 
G.C. Hovingh uit Zuidlaren. Voor het eerst sinds lange tijd een nieuw gezicht!  
 
Op zondag 22 december, de vierde zondag van Advent, wordt een 
morgengebed gehouden in Dwingeloo, met medewerking van de 
PancratiusCantorij, onder leiding van Esther de Vos, en enkele gemeenteleden.  
 
Ook al zijn we nu ruim een jaar ‘samen op weg’, zeker Kerst viert ieder graag 
in zijn eigen kerk op zijn eigen manier.  
 
De Kerstnachtdienst in Diever is op dinsdag 24 december, 22.00 uur, 
voorganger is de ons bekende ds. Kees Mos uit Wassenaar. Medewerking 
wordt verleend door VCE, muziekvereniging Westerveld. Om alvast in 
Kerstsfeer te geraken, kan ieder vanaf ongeveer 21.45 u. meezingen met 
bekende Kerstliederen.  
 



De Kerstnachtdienst in Dwingeloo is eveneens op dinsdag 24 december, 
22.00 uur, een gezamenlijke dienst met de andere kerken in Dwingeloo. 
 
Op Kerstochtend, woensdag 25 december, is ds. B. Metselaar uit Beilen onze 
predikant in Diever, in Dwingeloo zal onze kerkelijk werker ds. Tia Braam 
voorgaan. Er is kindernevendienst voor kinderen van 4-10 jaar in de kerk. 
 
In Diever wordt op zondag 29 december de dienst voorbereid door een aantal 
gemeenteleden. Een aantal gedichten zullen centraal staan, waarbij passende 
liederen gezongen zullen worden.  
Het lijkt ons leuk om na afloop met elkaar koffie te drinken, met bij de koffie het 
lekkers wat ieder over had van de feestdagen, dus neem mee wat u anderen 
wilt laten proeven!  
 
De eerste dienst in het nieuwe jaar, op zondag 5 januari, is in Dwingeloo.   Ds. 
R. Nummerdor uit Grou zal dan voorgaan. Weer een nieuw gezicht en dus een 
nieuw geluid! Na afloop is er gelegenheid elkaar een goed / gezond / gelukkig 
of gezegend nieuwjaar te wensen onder het genot van een kop koffie of thee 
met een Nieuwjaar traktatie.  
       Annie Mulder 
 
Welkom op de  Kerstlunch! 17 december 
Van harte nodigen wij u uit voor de kerstlunch. 
Deze wordt gehouden op 17 december van 11.00 tot 14.00 uur in de grote zaal 
van Over Entinghe. We beginnen met koffie/thee, we gaan samen kerstliederen 
zingen, luisteren naar een gedicht, het kerstevangelie en er is een korte 
overdenking. 
We gebruiken samen de lunch en tot slot is er een kerstverhaal en sluiten we 
af met het zingen van het : Ere zij God. 
Als u problemen heeft met het vervoer kunt u contact opnemen met Nico 
Schonewille tel. 592090. 
Graag i.v.m. de lunch, opgeven voor 13 december, bij onderstaande 
telefoonnummers. Jelly Veldema, tel.: 594194 of ds. Tia Braam tel.: 344375. 
 
Het is Advent, het Kerstfeest komt eraan…. 
Op de zondagen van Advent zullen de kinderen in het koetshuis in Dwingeloo 
hun kerstfeest voorbereiden. Op een van die zondagen is er dienst in 
Dwingeloo. De kinderen komen dan in de kerk en zullen een kaars in de 
adventskrans aansteken, hierbij wordt dan een versje opgezegd. Op de 
zondagen dat er dienst in Diever is, staat er ook een adventskrans en zal er ook 
een kaars worden aangestoken en hetzelfde versje worden opgezegd. Dit willen 
we doen in verbondenheid met de kinderen die op dat moment in Dwingeloo 
zijn. Zo kunnen de mensen in de kerk met hun gedachten en gebeden even bij 
de kinderen zijn en aan hen denken. Op die manier kunnen we samen op weg 
naar het kerstfeest gaan. Het versje dat wordt opgezegd is: 



 
Zie je deze kaarsjes, 
een ervan mag aan. 
Elke week een kaarsje meer, 
het kerstfeest komt eraan. 
  

Kijk eens naar de kaarsjes,  
het feest komt dichterbij. 
Het lichtje brandt niet meer alleen,  
er komt een tweede bij. 
 

Een kleine rij van kaarsjes,  
ze geven steeds meer licht.  
Het derde kaarsje brandt nu ook,  
ze brengen een bericht. 
 

Nu branden alle kaarsjes,  
wil je hun boodschap horen?  
We gaan nu bijna vieren,  
dat Jezus is geboren. 

 
Kinderkerstfeest: vrijdag 20 december 2019 

 
 
Vrijdagmiddag 20 december om 17.00 uur is het kinderkerstfeest in de 
schaapskooi van Dwingeloo op het Noordenveld. Herder Johan Coelingh treft 
weer alle voorbereidingen om ons een plaats in de kooi te geven op de 
strobalen naast de schapen. Dorien Benning en Karlien Koops hebben samen 
met de zondagsschoolkinderen het kerstspel voorbereid en kerstliederen 
geoefend. Rianne Janssen begeleidt de samenzang met accordeon. Lidie 
Bolhuis brengt een mooi kerstverhaal. Het jeugdorkest van UDI doet mee. Om 
16.30 uur vertrekken de huifkarren van Manege Smit vanaf de parkeerplaats 
aan de Oude Hoogeveensedijk. De huifkarren brengen u en jou naar de 
schaapskooi. Wie wil lopen, kan dat het beste doen vanaf de parkeerplaats bij 



het familiepad Achter ’t Zaand. Vanaf daar is de kooi lopend goed bereikbaar. 
We hopen op een bijzonder en sfeervol feest. Kinderen, ouders en grootouders 
zijn van harte welkom! 
 
WEL EN WEE IN HET PASTORAAT 
Ik zou weleens iets van de kerk willen horen…… 
 
Hij zei: “dat u er nu zomaar bent, waar heb ik dat aan te danken, ik dacht dat 
de kerk me afgeschreven had. Ik hoorde niets en van niemand iets”.  
“Ja, ik lees, beter: - ik spel - het kerkblad wel, maar toch… ik zou wel eens iets 
van de kerk willen horen…”   “Wat zou u dan willen horen?” vroeg ik. 
 
“Nou gewoon dat er eens iemand komt die vraagt: hoe gaat het met je?” 
“Dat er iemand eens aanbelt, net als nu, dan zet ik een kopje koffie en dan kan 
ik wat vertellen.” 
 
Ik: “Hier ben ik ... en nog wel namens de kerk ook! Ik ben er en u mag vertellen!” 
Na een poosje zei hij:  “och dat u er nu zomaar bent, wat bijzonder, dus ik ben 
niet afgeschreven.”  “Nee” zei ik: “u bent niet afgeschreven, niet uitgeschreven, 
niet vergeten, u hoort er bij!” 
 
“Bovendien, u boft” zei ik, “want de komende tijd laat de kerk op een extra 
feestelijke manier van zich horen. We gaan in de kerk met elkaar advent vieren, 
4 zondagen achter elkaar. En op 17 december is er een Kerst lunch, we gaan 
samen alvast een klein beetje vooruitkijken naar het Kerstfeest, samen zingen 
en luisteren naar het Kerstevangelie, lekker samen lunchen met tenslotte een 
kerstverhaal als toetje! Komt u ook?  
 
En vergeet de diensten op Kerstavond, eerst Kerstdag en 29 december niet! 
De kerk laat van zich horen, u bent van harte uitgenodigd!” 
 
Laat u het me weten als u ook een bezoek wilt? Tel. 0521 344375  of per mail 
tj.braam@kpnmail.nl     Voor u allen een hele gezegende decembermaand!     

 
Hartelijke groet ds. Tia Braam 

 
Liturgische Bloemschikking Advent en Kerst 2019  
Thema  Geef Licht! 
De lezingen voor de adventstijd 2019 zijn gekozen uit het boek Micha. Micha 
was in zijn tijd een criticus van het systeem, hij becommentarieerde de 
maatschappij op sociale en religieuze thema’s. In zijn kritieken wees hij naar 
een hoopvolle toekomst en gaf hij zijn mening over hoe het zou kunnen of zelfs 
moeten zijn. In de gekozen lezingen uit het leesrooster gaat het over een 
mogelijk voorstelbare toekomst. Het gaat over de complexiteit van leven, 
zonder begin en zonder einde. Daarmee passen de gekozen lezingen bij de 
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betekenis van advent, een periode van verwachten waarin we toeleven naar 
kerst, de geboorte van de Jezus.  
De basis voor de adventsschikkingen bestaat uit een hoge driehoekige vorm 
waarom heen een kransen worden geschoven. Deze driehoek staat symbool 
voor: ik, jij en God. Micha houdt zich in de verhalen volop bezig met de mensen 
en de wereld om hem heen en verwijst daarbij naar de genadige en 
rechtvaardige God. De Kransen verwijzen naar de voortdurende cycli van 
beginnen en eindigen en opnieuw beginnen. Elk jaar wordt het opnieuw kerst, 
elk jaar ontvangen we waarschuwingen en altijd is er hoop op een toekomst. 
Micha is een man van soberheid. In deze serie van advent schikkingen wordt 
soberheid verbeeld in de keuze van kleuren en materialen.  
      
       Joke Griffioen 
 
VAN DE KERKENRAAD 
Wat ter sprake kwam op de kerkenraadsvergadering van 28 november.  
Er was weer een goed overleg tussen de moderamina van onze kerk en die van 
de Gereformeerde kerk. Een gezamenlijke dienst is gepland in maart en ook zal 
er een gezamenlijke avond worden gehouden met als thema ‘Dorpskerk’.  
De beroepingscommissie is inmiddels geïnstalleerd en aan het werk gegaan.  
Tijdens sfeervol Diever, 14 december, zal de kerk open zijn, men kan een 
waxinelichtje branden, er liggen kaartjes met teksten om mee te nemen en er 
zal sfeervolle muziek klinken. 
Er wordt nogmaals benadrukt dat voor de kerstlunch op 17 december in Over 
Entinghe ook al onze gemeenteleden welkom zijn! 
Tijdens de Adventszondagen bereiden kinderen zich voor op Kerst in het 
Koesthuis; om ons met hen verbonden te voelen, ligt er in beide kerken een 
adventskrans, iedere zondag zullen daarop de kaars(en) worden aangestoken 
en een gedichtje worden gelezen. 
De dienst van 29 december in Diever zal worden voorbereid door aan aantal 
gemeenteleden, er is dan geen predikant. 
In de stille week houden we al jaren lang de Paascyclus. In het samen op weg 
proces met Dwingeloo gaat het sinds dit jaar iets anders, de avonden zijn 
wisselend in beide kerken. Paaszondag sluit geheel bij deze cyclus aan, met 
dezelfde predikant, en is deze keer in Dwingeloo. We hebben besloten dat er 
dan geen dienst in Diever zal zijn. We zullen met twee auto’s bij onze kerk staan, 
om mogelijke kerkgangers mee te nemen naar Dwingeloo. 
De actie kerkbalans wordt weer voorbereid. 
In februari zal een gemeenschappelijke gemeenteavond met de hervormde 
gemeente Dwingeloo gehouden worden.  
De begroting van de diaconie voor 2020 is vastgesteld.  
Er zijn weer ambtsdragers aftredend. Mw. Zuidema en dhr. Griffioen zijn 
inmiddels 12 jaar kerkenraadslid en dat betekent dat ze niet herkiesbaar zijn. 
Beiden hebben echter aangegeven nog wel 2 jaar door te willen gaan. Hier zijn 
we erg blij mee! We kunnen hun grote kennis en ervaring, zeker van belang bij 



het samen op weg proces, nog niet missen! Wel moet er toestemming voor 
gevraagd worden bij de Classis. Mw. Godeschalk, mw. Mulder en dhr. Ruiter 
gaan door voor een volgende periode van 4 jaar. Nog steeds zijn er ook een 
aantal vacatures in onze kerkenraad, we zijn naarstig op zoek naar nieuwe 
mensen. U mag zich ook aanmelden!  
We kunnen het nog niet bevatten dat Jans Tabak ons is ontvallen. Hij deed 
zoveel voor en wist zoveel van de kerk. Op 3 november was hij nog koster bij 
de gedachtenisdienst en op 25 november was zijn eigen afscheidsdienst in zijn 
zo vertrouwde kerk. Mw. Lubbers neemt voorlopig de kostersdiensten van hem 
over bij begrafenissen en huwelijken.  
Als afsluiting van de vergadering las dhr. Ruiter het volgende gebed voor: 
 

Gij, die woorden van belofte spreekt 
tot mensen die verlangend uitzien naar uw komst, 
laten zij de vrede naderbij brengen  
waarop de wereld wacht, 
en doe ons zo ervaren wat Gij voor ons zijt, 
vandaag en alle dagen die komen. 
Amen 
       Annie Mulder 

 
VOORTGANG SAMENWERKING 
Na het vertrek van ds. Wim Andel hebben wij nagedacht hoe wij u als 
gemeenteleden op de hoogte kunnen houden van de samenwerking. Als 
voorzitters van de kerkenraden zullen wij in samenwerking met Jenneke Span 
vanaf nu ‘Voortgang samenwerking’ in de kerkbladen verzorgen.  
 
Op 14 november 2019 is de beroepingscommissie geïnstalleerd door de beide 
kerkenraden. Zij heeft de opdracht gekregen om een predikant te zoeken en 
voor te dragen aan de kerkenraden die zo goed mogelijk past bij de 
profielschets, die is opgesteld voor een gezamenlijke nieuwe predikant.  
Het is voor beide gemeenten al lang geleden dat dit werk werd verricht. Daarom 
worden de leden van de beroepingscommissie op twee avonden toegerust voor 
hun taak. Zij krijgen te horen hoe ze het werk praktisch het beste aan kunnen 
pakken. Daarnaast worden zij geïnformeerd over de werkwijze die kerkordelijk 
moet worden gevolgd. Deze toerusting wordt gegeven door Jenneke Span. 
Ook voor de kerkenraden is het van belang dat zij weten wat er voor het 
beroepingswerk gedaan moet worden. Daarom worden ook zij binnenkort 
geïnformeerd over hun verantwoordelijkheden.  
 
De informatiemap voor het beroepingswerk bevat een mooie weergave van de 
profielschetsen van onze beide gemeenten. Het profiel van de te beroepen 
predikant is goed beschreven. Wij hopen van harte dat het predikanten zal 
aantrekken en inspireren om te overwegen om naar onze gemeenten te komen.  
Voor diegenen die geïnteresseerd zijn in de informatiemap is deze beschikbaar. 



Zodra de beroepingscommissie zo ver is om met de uitvoering van het werk te 
beginnen zal de informatiemap op onze websites gepubliceerd gaan worden.  
In het vorige kerkblad hebt u kunnen lezen dat we als kerkenraden ervoor 
hebben gekozen om de komende jaren de samenwerking te intensiveren. 
Dit betekent dat beide gemeenten steeds meer dingen samen willen gaan doen.  
Dit geldt ook voor de kerkenraadsvergaderingen. Zoveel mogelijk onderwerpen 
zullen in gezamenlijkheid worden besproken. Wij hopen zo het komende jaar 
nog meer samen te werken en elkaar nog beter te leren kennen.  
 
De Samenwerking Coördinatie Commissie gaat verder om de verschillende 
gezamenlijke werkgroepen aan te moedigen. Dit houdt voor de ene werkgroep 
in dat zij al praktische zaken gaan uitvoeren. Andere zijn nog in de fase van het 
maken van plannen. 
We laten het jaar 2019 al bijna achter ons als u dit leest. Een jaar waarin veel 
is besproken en veel is gedaan om de samenwerking van onze gemeenten 
meer gestalte te geven. 
Wij hopen dat wij daar in 2020 als gezegende mensen mee verder mogen gaan.  

 
Een hartelijke groet aan u allen van  
Gert Jan van Muijen, Tom Griffioen en Jenneke Span 

 
VAN DE KERKENRADEN VAN DIEVER EN DWINGELOO 
Op donderdag 14 november is de beroepingscommissie geïnstalleerd, 
bestaande uit: 
Dhr. Reinier Ruiterkamp, dhr. Peter Sminia, mw. Jeannet ten Hoor, mw. Greet 
Oosterveld, uit Diever. 
Dhr. Roelof Bolding, dhr. Gijs Schoonderbeek, mw. Hennie Steenge en mw. 
Bien van Noord uit Dwingeloo. 
We wensen hen veel wijsheid, succes èn plezier bij deze taak!  
         
       Annie Mulder 
VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
Kerstboom         
Ook dit jaar heeft Thom Oosterloo van de Westerdrift ons weer een hele mooie 
kerstboom geschonken. Met vereende krachten en met behulp van takels wordt 
de boom op zaterdag 14 december op zijn vertrouwde plaats in het koor van de 
kerk gezet. Met elkaar wordt de boom ook weer opgetuigd met lampen, ballen 
en slingers. Het kerstgevoel begint dan echt weer te komen. Dank aan alle hulp 
voor deze jaarlijkse behoorlijke klus. 
 
Kerkbalans 
Van zaterdag 18 januari tot zaterdag 1 februari 2020 doen 2.000 kerken mee 
aan Actie Kerkbalans.  
Duizenden vrijwilligers zamelen dan geld in voor hun plaatselijke kerk. Voor 
iedereen is de kerk op een andere manier van waarde. Parochies en 



gemeenten krijgen geen subsidie. Om te kunnen bestaan hebben kerken een 
financiële bijdrage nodig van hun leden. Zo blijven ze van waarde voor hun 
leden en de samenleving. “Geef voor je kerk” is het thema voor Actie 
Kerkbalans 2020. Ook in 2020 rekenen we weer op u! 
 
COLLECTEN 
   Diaconie  Kerkbeheer  Uitgangscollecten 
Zondag 27 oktober 38,50     37,41 59,25    Ned. Bijbelfonds 
Zondag 3 november      126,95      94,60 116,95  Verjaardagsfonds 
Zondag 17 november    32,65        32,75      62,70    Lilianefonds 
 
Uitgangs Collecten 
Tijdens de diensten in Dwingeloo wordt twee maal gecollecteerd en is er geen 
uitgangscollecte. De genoemde collecten worden daar dus in de dienst 
gehouden 
 
Zondag 15 december (Diever): Voedselbank 
De Stichting Voedselbank Zuidwest-Drenthe wil de gevolgen van armoede in 
deze regio helpen bestrijden. Verspilling van voedsel wordt tegengegaan door 
dit in te zamelen en gratis te verstrekken aan mensen die onder de 
armoedegrens leven. 
 
Zondag 22 december (Dwingeloo): Rudolphstichting 
De Rudolphstichting zet zich in om elk uithuisgeplaatst kind de kans geven om 
op te groeien tot een zelfredzame en evenwichtige volwassene. De stichting 
ontwikkelt vernieuwende projecten in de jeugdzorg, ondersteunt gezinshuizen 
in heel Nederland en ze zet zich in voor Jeugddorp De Glind door (duurzame) 
voorzieningen te subsidiëren. 
 
Dinsdag 24 en woensdag 25 december (Diever): Kinderen in de knel 
Geef licht aan kinderen in Moldavië. Voor miljoenen kinderen op deze wereld is 
het elke dag donker. Ze moeten leven met oorlog, armoede of ziekte. Ook in 
Moldavië, het armste land van Europa. Kinderen in Moldavië zijn daarom vaak 
al op jonge leeftijd op zichzelf aangewezen. De organisatie Bethania komt op 
voor deze kinderen. In twee opvangcentra krijgen kinderen naschoolse opvang, 
huiswerkbegeleiding en een goede maaltijd. Bethania wil de kinderen een 
veilige plek bieden, zorgen dat zij naar school blijven gaan en hun school 
succesvol kunnen afmaken. Met de opbrengst van deze collecte wil Kerk in 
Actie kinderen in Moldavië een lichtpuntje bieden in hun donkere bestaan.  
 
Zondag 29 december (Diever): Edukans 
Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wereldwijd gaan 264 
miljoen kinderen en jongeren niet naar school of ze stoppen voortijdig. 
Onderwijs geeft kinderen vaardigheden waarmee ze aan een goede toekomst 
kunnen bouwen. Een kind dat leert, is een kind met kansen. Want op school 



leer je veel meer dan lezen, schrijven en rekenen. Je leert er voor jezelf 
opkomen. Vriendschappen aangaan en relaties ontwikkelen. Wat je op school 
leert, is voor altijd. Edukans werkt in ontwikkelingslanden aan het best mogelijke 
onderwijs voor kinderen en jongeren. Onderwijs op veilige scholen met goede 
docenten en vakopleidingen met zicht op werk. 
 
Zondag 5 januari (Dwingeloo): Artsen zonder Grenzen 
Artsen zonder Grenzen biedt medische noodhulp in conflictgebieden, bij 
natuurrampen en uitbraken van dodelijke ziektes. Als AzG onrecht ziet, zal de 
wereld het weten. Niemand wordt uitgesloten en AzG laat zich niet 
tegenhouden.  
De zorg die wordt verleend varieert van basiszorg, vaccinatieprogramma’s, tot 
specialistische chirurgie in een ziekenhuis. We begeleiden zwangere vrouwen, 
brengen baby’s ter wereld of bieden psychosociale hulp in mentaal zware 
situaties. 
 
Kerklezing op donderdag 12 december  
De commissie Vorming en Toerusting van de Hervormde gemeentes Dwingeloo 
en Diever heeft het plan opgevat om jaarlijks een lezing te organiseren die voor 
alle inwoners van de dorpen interessant kan zijn. De eerste lezing vindt plaats 
op 12 december a.s.in de Sint Nicolaaskerk in Dwingeloo,  om 19.30 uur. 
Voor deze lezing is dr.  Marco de Vos van de ASTRON gevraagd om over het 
onderwerp : de verhouding tussen wetenschap en geloof zijn licht te laten 
schijnen. Dhr. De Vos is naast wetenschapper bij de radiosterrenwacht ook 
voorganger bij de Baptistengemeente in Emmen. Het zal interessant zijn om 
van hem te horen hoe hij zijn beide werkkringen met elkaar kan combineren en 
hoe hij de verbinding tussen beide kan maken, terwijl het in onze ogen 
misschien tegenstrijdig lijkt. Vragen die  mogelijk aan de orde komen zijn: hoe 
is alles begonnen,  wat is de discrepantie tussen wetenschap en religie, als die 
er al is. Zijn er raakvlakken? Is er intelligent leven in het heelal? Is er iets te 
zeggen over het zwarte gat? Hoe moeten we dit alles zien in het licht van het 
geloof. Belangstellende inwoners van Dwingeloo en Diever worden van harte 
uitgenodigd om deze lezing bij te wonen. Er wordt een bijdrage gevraagd van 
€5,-  voor de onkosten (incl koffie/thee), 
 
Gespreksgroep: 
De werkgroep Vorming en Toerusting Dwingeloo-Diever organiseert vanaf 
donderdag 9 januari 2020 een gespreksgroep over het boek “Leegte achter 
de dingen” van Claartje Kruijff. Je kunt je nu nog opgeven bij Immy 
Zuidema: immy.zuidema@home.nl of 0521590089 vóór 20 december 
Klaartje Kruijff (1971) was organisatiepsycholoog in de Londense City, en is nu 
predikant in de vrijzinnige oecumenische Domicuskerk te Amsterdam. Zij was 
in 2017 theoloog des Vaderlands. Claartje laat de lezer via verhalen ervaren 
wat delen kan betekenen en neemt de lezer mee om na te denken over wat je 
nu echt belangrijk vindt in je leven. Hoe past jouw leven in het grote geheel en 
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hoe ga je om met tegenslag en verdriet zijn vragen die o.a. aan de orde komen. 
Graag willen wij in een groep van maximaal 15 personen dit boek bespreken.  
De avonden zijn gepland op donderdagavond 9 januari, 13 februari, 12 maart 
en 16 april 19.30–21.30 uur in Diever, locatie wordt nog bekend gemaakt.  
Het boek dient men zelf aan te schaffen. (Paperback € 12,99) 
 
De Voedselbank in Westerveld 
Helaas is het ook in onze gemeente nog steeds nodig dat er een voedselbank 
bestaat, gezien het aantal huishoudingen van 35 á 40 dat er gebruik van moet 
maken om redelijk te eten te hebben. 
De voedselbank in Westerveld maakt deel uit van De Stichting Voedselbank 
Zuidwest-Drenthe, waaronder ook de voedselbanken in Hoogeveen en Meppel 
vallen.  
Het doel van de voedselbank is om mensen die onvoldoende geld te besteden 
hebben om genoeg eten te kopen, regelmatig een voedselpakket te geven 
zodat in de ergste nood wordt voorzien. Het  voedsel wordt door donaties 
verkregen; de voedselbank koopt zelf geen voedsel in. Naast de in Westerveld 
gratis gedoneerde producten (o.a. door een inzamelingsactie samen met de 
supermarkten) krijgt de voedselbank van de Vereniging Voedselbanken 
Nederland landelijk ingezamelde levensmiddelen via het distributiecentrum in 
Meppel. 
De  noodhulp wordt  voor een periode van maximaal 3 jaar gegeven. De 
pakketten worden één keer per twee weken uitgedeeld in de loods in Havelte. 
Op dit moment maken ongeveer 35 huishoudingen gebruik van de voedselbank 
in Westerveld. Het gaat jaarlijks om ongeveer 140 mensen, waarvan ongeveer 
60 kinderen. 
De voedselbank werkt uitsluitend met vrijwilligers en heeft geen winstoogmerk. 
Voor het verstrekken van de voedselpakketten moeten er uiteraard kosten 
worden gemaakt. De voedselbank ZW. Drenthe heeft een eigen vrachtauto met 
de voorgeschreven koeling, er zijn vriezers en koelkasten nodig. Soms moeten 
kosten gemaakt worden i.v.m. de eisen van de landelijke voedselbank en de 
VWA (Voedsel en Waren Autoriteit) om te voldoen aan de landelijk geldende 
voedselveiligheidseisen. Ook moet Voedselbank Westerveld een bedrag per 
uitgegeven krat betalen om de kosten van het vervoer te dekken. 
Er zijn geen vaste inkomsten. De voedselbank is volledig afhankelijk van giften, 
die o.a. door vaste donaties kan worden gegeven. Omdat de voedselbank een 
ANBI is, zijn giften aftrekbaar voor de belasting. Voor uitgebreide informatie: 
www.voedselbankzuidwestdrenthe.nl 
 
 
Giften 
Het verjaardagfonds heeft een gift van € 250,00 ontvangen. We zijn daar erg 
blij mee, en bedanken de schenkster voor dit mooie gebaar. 
            Bestuur verjaardagfonds 
 



 
BIJDRAGEN EN/OF SUGGESTIES 
Voor de volgende Samenspraak uiterlijk 2 januari 2020 inleveren bij:           
mw. J.C. Griffioen-Schouten, Iemenkampen 10, Diever of mw. I.H. Ruiter-Herd, 
Iemenkampen 3, Diever. Email: redactie@hervormddiever.nl. 
Samenspraak  verschijnt op: 10 januari 2020, 7 februari en 6 maart. 
 
Bijbelleesrooster 
 
Zondag  15 december  Psalm 146 
Maandag 16 december  Micha 6:1-8 
Dinsdag 17 december  Micha 6:9-16 
Woensdag 18 december  Filippenzen 3:1-11 
Donderdag 19 december  Filippenzen 3:12-21 
Vrijdag   20 december  Filippenzen 4:1-9 
Zaterdag 21 december  Filippenzen 4:10-23 
 
Zondag  22 december  Micha 7:1-7 
Maandag 23 december  Micha 7:8-13 
Dinsdag 24 december  Micha 7:14-20 
Woensdag 25 december  Matteüs 1:18-25 
Donderdag 26 december  Hosea 11:1-11 
Vrijdag   27 december  Hosea 12:1-7 
Zaterdag 28 december  Hosea 12:8-15 
 
Zondag  29 december  Hosea 13:1-11 
Maandag 30 december  Hosea 13:12 -14:1 
Dinsdag 31 december  Hosea 14:2-10 
Woensdag 1  januari 2020  Jesaja 55:1-13 
Donderdag 2  januari  Jesaja 56:1-8 
Vrijdag   3  januari  Matteüs 1:1-17 
Zaterdag 4  januari  Matteüs 1:18-25 
 
Zondag  5  januari  Matteüs 2:1-12  
Maandag 6  januari  Matteüs 2:13-23 
Dinsdag 7  januari  Matteüs 3:1-17  
Woensdag 8  januari  Jesaja 56:9 - 57: 6  
Donderdag 9  januari  Jesaja 57:7-13    
Vrijdag   10 januari  Jesaja 57:14-21 
Zaterdag 11  januari  Jesaja 58:1-5 
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