
 
SAMENSPRAAK 

 
Mei 2022 

 

     
 

 
 

Gezamenlijk kerkblad Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk Diever 

 
 



KERKDIENSTEN  Hervormde gemeente Diever en Dwingeloo 
        alle diensten in Diever 
 
Zondag 1 mei  10.00 uur Ds. J. Vaessen uit Gasselte  
 
Zondag 8 mei  10.00 uur Ds. D. Bargerbos 
     Bevestiging van ambtsdragers 
 
Zondag 15 mei  10.00 uur Ds. H. Nobel uit Hoogeveen  
 
Zondag 22 mei  10.00 uur Morgengebed 
 
Zondag 29 mei  10.00 uur Ds. D. Bargerbos 
 
Alle diensten zijn, zoals altijd, te volgen via www.kerkdienstgemist.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



In de omgang - Een bevrijdende lach 
In het huis van de hertogin ontmoet Alice een Chinese kat die tegen haar grijnst, 
van het ene oor tot het andere. Als ze later het bos inloopt, zit de kat op een 
boomtak. Ze vraagt hem de weg en hij vertelt hoe ze bij de Maartse Haas en 
de Hoedenmaker kan komen. Na het gesprekje met de kat verdwijnt deze heel 
langzaam, te beginnen met het puntje van zijn staart. Het laatste wat verdween 
was zijn grijns, die nog een poosje bleef hangen toen de rest al weg was. ‘Ik 
heb vaak een kat zónder grijns gezien’, zei Alice. ‘Maar nog nooit een grijns 
zonder kát. Dat is het gekste wat ik ooit in mijn leven gezien heb!’ 
Ik moet aan dit verhaal denken als het wonder van Pasen tot een ‘doorbraak 
van geloof’ wordt gereduceerd en het lege graf als ‘sprookjestaal’. Als ik de 
theologen die niet meer in het ‘wonderland’ kunnen geloven goed begrijp, gaat 
het in de opstandingsverhalen om de betekenis van Jezus’ leven en sterven. 
Maar als Pasen geen handtastelijke werkelijkheid was, dan is het 
Paasevangelie een grijns zonder kat.  
De overpriesters en Farizeeën vragen Pilatus of hij soldaten bij het graf wil 
zetten om te voorkomen dat Jezus’ discipelen het dode lichaam zouden stelen. 
Ze begrepen al te best dat de aanwezigheid van Jezus’ lichaam zijn discipelen 
zou verhinderen het gerucht te verspreiden dat Hij was opgestaan. Maar op de 
Paasmorgen blijven de soldaten nergens met hun dwaze opdracht. Ze worden 
als lijken, terwijl Jezus’ lichaam nergens meer te vinden is. ‘Hij is opgewekt’: de 
dood heeft de genadeslag gekregen. Zijn grafsteen vertelt niet het verhaal van 
een dode, maar van de Levende. ‘Ten derde dage opgewekt naar de Schriften’, 
schrijft de apostel en hij noemt rissen ooggetuigen. Jezus’ opstanding is een 
historisch bevrijdingsoffensief dat de uiterlijke gestalte van deze wereld niet 
ongemoeid laat. De profeten hebben zich niet vergist, maar toekomst voorzien. 
En die is al begonnen! 
God heeft zich achter de machteloze man uit Nazareth geplaatst en zo is Hij de 
‘Eersteling’ geworden die de dood voorgoed achter zich gelaten heeft. In zijn 
leven zet de uittocht uit het angstland van dood en onderdrukking zich 
beslissend voort. Mensen die Hem ontmoet hebben laten dood en graf achter 
zich en vluchten het leven in. Ze blijven niet passief op de ondergang van de 
wereld wachten, zoals een Jona. Ze laten zich ook niet rekruteren bij de legers 
die kerkhoven in stand moeten houden. Ze geloven niet in een overwinning die 
slechts ‘geestelijk’ is. Een opstanding zonder leeg graf, een grijns zonder kat, 
dat is een God zonder geschiedenis. 
Zeker, als het gaat over het ‘hoe’ van de opstanding, dan begin ik net zo te 
stamelen als de eerste getuigen. Dát Jezus lichamelijk is opgestaan klinkt 
echter door op alle bladzijden van het Nieuwe Testament als een bevrijdende 
lach. Alle psalmen met de ‘waaroms’ en het klagen van de verdrukten nam Hij 
mee in zijn graf en bracht ze aan het licht als nieuwe liederen, boordevol 
opstanding!  
Alleen zingend en lofprijzend ademen we opstanding, breken we uit de 
begoocheling van het gesloten wereldbeeld.    
       Ds. Daan Bargerbos 



BIJ DE KOMENDE DIENSTEN 
 
Zondag 8 mei: 4e zondag van Pasen - bevestigingsdienst 
Roel A. Bosch, auteur van het boekje ‘De kleur van God’, schreef onderstaande 
meditatieve regels bij de lezingen voor dezer zondag. 
Bij Numeri 27,12-23, Psalm 100, Johannes 10,22-30 
 
 Hoe kent een schaap haar baas, 
 hoe komt ze aan vertrouwen, zekerheid 
 dat deze stem de goede kant opgaat? 
 Ervaring in haar buik, haar hele lijf; 
 is dat ‘geloof’, leven op goed geluk, 
 een leven uit genade, uit Gods hand? 
 God, u die adem schenkt aan alle leven, 
 wanneer ik ga als herder en als schaap, 
 help me vertrouwen op uw stem, 
 geef me te leven uit uw overvloed. 
 
Helende stilte 
De eerstvolgende meditatiebijeenkomsten zijn op woensdag 11 mei en 8 juni 
in het koor van de Pancratiuskerk in Diever. We beginnen om 19.30 uur en het 
duurt ongeveer een uur. Na afloop is het mogelijk even na te praten onder het 
genot van een kopje koffie of thee. Wij nodigen u van harte uit. Graag opgeven 
bij Immy Zuidema, tel. 0521-590089 of mail: immy.zuidema@home.nl of bij 
Jacomijn Coumou tel. 0521-593919.  
 
Stiltewandeling 
In Nederland is veel lawaai. We leven met veel mensen op een relatief klein 
oppervlak. Gelukkig zijn er veel plekken in ons land waar je rust en stilte kunt 
ervaren. Drenthe is een van de provincies waar dat bij uitstek voor geldt. Veel 
Nederlanders ontdekken dit als zij binnen eigen land op vakantie gaan. Is er 
ook dan nog stilte en rust te vinden? Dat gaan we ontdekken en meemaken. 
Op woensdagavond 1 juni om 19.00 uur organiseert de werkgroep Bezinning 
& Inspiratie van de hervormde gemeenten Diever en Dwingeloo een 
stiltewandeling. Deze begint en eindigt bij de ingang van het Shakespeare 
theater in Diever. We zullen een mooie route wandelen in de natuur, eerst 
alleen, daarna in tweetallen, waarbij een enkele gedachte, een vraag of een 
opdracht ons zal begeleiden. De duur van de wandeling is ongeveer 45 
minuten.  
We wandelen in een rustig tempo, met aandacht en in verbondenheid met de 
natuur om ons heen. Na de wandeling drinken we een kopje koffie of thee In 
Villa Blauw Hemel tegenover het Shakespeare theater.  
Bent u nieuwsgierig geworden of al direct enthousiast om mee te doen?  
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Dan kunt u zich opgeven bij Immy Zuidema: tel. 0521-590089 en mail: 
immy.zuidema@home.nl of    
Daan Bargerbos tel. 0521-769070 en mail:  
dominee@nicolaaskerk-dwingeloo.nl 
Datum en tijd: woensdagavond 1 juni om 19.00 uur 
Plaats vertrek: Ingang Shakespeare theater Diever, Hezenes 3, Diever. 
U kunt de auto of fiets parkeren op de parkeerplaats. 
 
Melding van ziekte en overlijden 
We zijn niet altijd op de hoogte van ziekte en/of overlijden van gemeenteleden 
of mensen die de kerk een warm hart toedragen. We vragen u daarom dit door 
te geven aan ds. Daan Bargerbos, of aan iemand van de kerkenraad, zodat we 
er aandacht aan kunnen besteden. 
 
VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS  
 
Opening Lichtkunstwerk 13 mei  
Naar aanleiding van zeventig jaar ‘Shakespeare Diever’ hebben de gemeente 
Westerveld en de provincie Drenthe de wens geuit de aantrekkingskracht van 
het Shakespeare theater beter te benutten voor het dorp en de toeristen die 
daar jaarlijks verblijven.  Met PODIUM Diever is in het dorp een unieke licht 
kunstroute, lopend van de Pancratiuskerk tot het Shakespearetheater 
gecreëerd.  Middels een grote lichtprojectie op onze kerk (toren en beuken), als 
het grote centrale monument in het dorp, wordt onze kerk betrokken bij deze 
bijzondere verlichting. De officiële opening van dit Lichtkunstwerk is op 
vrijdagavond 13 mei aanvang 19.30 in de Pancratiuskerk.  
We nodigen u uit de opening en de feestelijke avond - met muziek en theater 
op drie locaties - bij te wonen. De lichtkunstwerken vragen uiteraard om de 
avondschemering.  
 
Collecte cvk maanddoel mei 
Het collecte maanddoel van het cvk in de maand mei is bestemd voor het 
kerkbeheer en dan  met name voor de kosten voor het verzorgen van de online 
kerkdiensten via het ondertussen bij u wel bekende  www.kerkdienstgemist.nl.  
Vanaf oktober 2020 zijn, zowel de Pancratiuskerk als de Nicolaaskerk 
aangesloten op het internet. Het abonnement voor internet komt maandelijks 
terug. Ook de kosten van www.kerkdienstgemist.nl variëren naargelang het 
aantal kijkers/luisteraars. Om u een idee te geven kijken gemiddeld 20 
personen live iedere zondag naar de kerkdiensten.  
Later in de week zijn er altijd nog zeker 40 kijkers/luisteraars die de dienst ook 
bekijken. Dus voor ons doen worden de online diensten heel goed bekeken.  
Behalve het abonnement voor www.kerkdienstgemist.nl  betalen beide kerken 
ook voor het gebruik van internet, ieder totaal ca. € 75,00 per maand. Voor ons 
zijn dit forse bedragen die maandelijks terugkeren.  
Wij willen u daarom deze collecte deze maand van harte aanbevelen. 
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Zondag 29 mei is de cvk collecte bestemd voor PKN - Eredienst en 
kerkmuziek  
Wereldwijd zingen christenen om God te eren. Veel mensen zingen het liefst in 
hun eigen taal, woorden en teksten die vertolken wat zij denken of voelen. Wat 
zou de eredienst zijn zonder muziek. Met muziek en liederen staan we stil bij 
God en kunnen we onze gevoelens uiten van zorg en verdriet, maar ook van 
blijdschap, hoop en vertrouwen. De Protestantse Kerk steunt gemeenten met 
toerustingmateriaal en organiseert bijeenkomsten voor predikanten, 
kerkmusici, cantorijen en gemeenteleden. Met de opbrengst van deze collecte 
voor Erediensten en Kerkmuziek kan de PKN  gemeenten blijven ondersteunen 
om de muziek een goed plek te geven in de eredienst. 
         
Solidariteitskas-collecte mei/juni 
In de loop van de maand ontvangt u weer de jaarlijkse Solidariteitskas- collecte. 
Wat fijn dat we elkaar na een lastige periode weer mogen ontmoeten. We 
kunnen weer samen vieren. Verschillende activiteiten zijn weer opgestart om 
zo een plek te kunnen zijn waar mensen worden geïnspireerd door de woorden 
van God en lief en leed delen. Mede door corona is de vereenzaming in 
Nederland en ook in onze dorpen toegenomen. Terwijl we elkaar juist nu zo 
hard nodig hebben.  
Lieke Versluis, sinds februari kerkelijk werker in onze gemeenten Diever en 
Dwingeloo, is samen met u en mededorpsbewoners het project Verbinding 
gestart. De eerste stap is gezet met een inloop koffie-ontmoeting, iedere 1e en 
3e woensdag van de maand vanaf 10.00 uur in de Pancratiuskerk. Ook u 
bent van harte welkom! Een prachtig voorbeeld, dat laat zien wat gemeente-zijn 
betekent. Natuurlijk is er naast liefde en inzet ook geld nodig om dit soort mooie 
activiteiten te organiseren. Daarom vragen we u vrijmoedig om een gift.  
Omdat niet alle gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland financieel 
even sterk zijn, is een deel van uw bijdrage bestemd voor hen. Geef uit 
dankbaarheid voor wat u heeft ontvangen.  
Uit solidariteit voor elkaar!                     
            Jaap Ruiter  
 
Feest van de Geest  
De afgelopen 2 jaren ging het ‘Feest van de Geest’ niet door. Dit jaar kan het 
weer! ‘Feest van de Geest’ verbindt kerk en kunst. Het thema dit jaar is ‘In Vuur 
en Vlam’. In de Pancratiuskerk zullen twee kunstenaars exposeren. 
Ingeborg Sturre uit Steenwijk: zij is edelsmid en het thema ‘In Vuur en Vlam’ 
vormt zoals ze zelf zegt: ‘letterlijk en figuurlijk een wezenlijk onderdeel van m’n 
werk, het solderen en smelten gebeurt op hoge temperatuur (boven de 800 
graden Celsius) en figuurlijk omdat ik met vurige passie en aandacht de 
sieraden maak’. Ze maakte speciaal voor dit thema in onze kerk een hele grote 
installatie - een heel groot doek - met daarop een bijzondere tekst en met o.a. 



allemaal vlammen! Aan het publiek wordt gevraagd om er gezamenlijk de 
laatste hand aan te leggen, om de installatie compleet te maken!  
Harm Echten uit Ruinen: Harm maakt beelden van o.a. stukken afvalhout of 
stenen, vaak in combinatie met zink of lood. Zijn inspiratie haalt hij veel uit de 
nabije natuur! Ook maakt hij ‘schilderijen’ op zink. Harm is een veelzijdig 
kunstenaar, die veel materialen en technieken gebruikt om zijn objecten en 
grafieken vorm te geven. 
Al met al zeer de moeite waard om te komen kijken en u in Vuur en Vlam te 
laten zetten op een van de volgende dagen, steeds van 13.00 tot 17.00 uur: 
op Hemelvaartsdag 26 mei, zaterdag 28 en zondag 29 mei en in het 
Pinksterweekend 4, 5 en 6 juni. 
 
           Met hartelijke groet, Annie Mulder 
 
COLLECTEN 
 
U kunt aan de collectes geven met de GIVT-app. Hierbij 
is de eerste collecte bestemd voor de diaconie en de 
tweede collecte voor de kerkrentmeesters. Kies in de app 
hoeveel u wilt geven voor welke doel en scan de code. 
Als u de diensten volgt via kerkdienstgemist.nl vindt u de 
GIVT knop aan de rechterkant onderaan. U kunt u gift 
voor de diaconie ook geven door deze over te maken 
naar Herv. Gem. Diever Diaconie  
NL39 RABO 0313 7513 82  onder vermelding van de  
collecte Diaconie. Voor de kerkrentmeesters collecte kunt u uw gift overmaken 
naar CvK Hervormde Gemeente Diever NL89 RABO 3137.51.064. 
 
Zondag 1 mei: Stichting Medische Hulp Zuid Soedan 
De stichting probeert de best mogelijke gezondheidszorg te bereiken ineen zeer 
afgelegen gebied in Zuid-Soedan. Het gaat er om zoveel mogelijk hulp 
toegankelijk te maken, dus klinische zorg is het grootste deel van het werk, 
maar training en opleiding zijn ook een wezenlijk deel van de activiteiten. 
 
Vandaag hebben we ook een derde collecte, die we in deze dienst willen 
inzetten voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. De collecte wordt 
overgemaakt op giro 555. 
 
Zondag 8 mei: Roosevelthuis Doorn (Hyde Park) 
Nieuw Hydepark in Doorn; een nieuwe, moderne accommodatie voor 
zorgvakanties, groepsvakanties en conferenties. Op de Utrechtse Heuvelrug bij 
Doorn ligt het prachtige landgoed Hydepark. Op dit landgoed vindt u het nieuw 
gebouwde Nieuw Hydepark, een aangepaste vakantieaccommodatie van de 
Protestantse Kerk in Nederland (PKN).  
 



Zondag 15 mei: Kerk in Actie, binnenlands diaconaat 
Het dorp De Glind is een veilige haven voor kwetsbare, uithuisgeplaatste 
kinderen. Kinderen kunnen in deze hechte dorpsgemeenschap herstellen van 
hun trauma’s, weer gewoon kind zijn en jongeren kunnen er werken aan hun 
toekomst. In De Glind, dat ook wel ‘het Jeugddorp’ wordt genoemd, gelooft men 
sterk in de helende kracht van een stabiel gezinsleven. Ruim 120 kinderen en 
jongeren worden opgevangen in 28 gezinshuizen die verspreid staan over het 
verder gewone dorp. 
 
Zondag 22 mei: PKN Missionair werk 
Kenmerkend voor pioniersplekken van de Protestantse Kerk in Nederland is dat 
zij aansluiting zoeken bij de leefwereld van de bezoekers door het evangelie te 
delen op een manier die bij hen past. Zo hebben kinderen bij pioniersplek Het 
Badhuis in Zwijndrecht hun eigen plek. Bij de kidsclub en Badhuis For Youth is 
er alle ruimte voor gezelligheid, leuke activiteiten en goede gesprekken. De 
Protestantse Kerk ondersteunt het werk van deze nieuwe vormen van kerk zijn 
door heel Nederland. 
 
Zondag 29 mei: Aidsfonds 
Aidsfonds is er voor iedereen die met hiv en aids te maken heeft. Ongeacht van 
wie je houdt of wat je doet, hoe je leeft, welke kleur je huid is, of je man of vrouw 
of kind bent. Om aids te bestrijden is durf en daadkracht nodig. Lef om je te 
richten op de groepen en gebieden waar de problemen het grootst zijn. Dat is 
precies wat Aidsfonds doet. Wij helpen die mensen die het zwaarst getroffen 
worden. Om een einde aan aids te maken werken we samen met lokale 
gemeenschappen, investeren we in wetenschappelijk onderzoek en zorgen we 
ervoor dat aids wereldwijd hoog op de agenda blijft staan. Samen stoppen we 
aids. Uit liefde voor alle liefdes. 
 
Groet & Ontmoet 
Bent u toe aan wat gezelschap? Zit u ook regelmatig alleen en lijkt het u leuk 
om af en toe een kop koffie te drinken met dorps- en buurtgenoten? Of bent u 
juist het luisterend oor en gaat u graag het gesprek aan met iemand die daar 
behoefte aan heeft? Kom dan op de koffie in de kerk! 
Wanneer/waar: iedere 1ste en 3de woensdag van de maand van 10.00 tot 
  11.30 uur in de Hervormde Kerk op de brink te Diever. 
Voor wie: écht iedereen is welkom. 
Aanmelden: niet nodig, we zien u graag verschijnen. Kosten:  gratis. 
Groet & Ontmoet is een initiatief van vrijwilligers en heeft geen evangelisch 
karakter. Het  is gewoon  gezellig,  ongedwongen  en  iedereen is welkom. 
Wilt u opgehaald en weer thuisgebracht worden? Bel ons op en het wordt 
georganiseerd! 
             Ina Lubbers & Martha Pluim (06-65255122) 
 
 



BIJDRAGEN EN/OF SUGGESTIES 
Voor de volgende Samenspraak uiterlijk woensdag 25 mei 2022 inleveren bij   
email: redactie@hervormddiever.nl 
De volgende Samenspraak verschijnt op: 3 juni, 1 juli en 2 september 2022. 
 
Bijbelleesrooster 
Zondag  1 mei  Jeremia 32:26-44 
Maandag 2 mei  Johannes 21:1-14   
Dinsdag 3 mei  Johannes 21:15-25 
Woensdag 4 mei  Psalm 55:1-16 
Donderdag 5 mei  Psalm 55:17-24 
Vrijdag  6 mei  Jeremia 33:1-13 
Zaterdag 7 mei  Jeremia 33:14-26 
 
Zondag  8 mei  Psalm 77 
Maandag 9 mei  Jeremia 34:1-7 
Dinsdag 10 mei  Jeremia 34:8-22 
Woensdag 11 mei  Jeremia 35:1-11 
Donderdag 12 mei  Jeremia 35:12-19 
Vrijdag  13 mei  Jeremia 36:1-13 
Zaterdag 14 mei  Jeremia 36:14-26 
 
Zondag  15 mei  Jeremia 36:27-32 
Maandag 16 mei  Psalm 93 
Dinsdag 17 mei  Jeremia 37:1-10 
Woensdag 18 mei  Jeremia 37:11-21 
Donderdag 19 mei  Jeremia 38:1-13 
Vrijdag  20 mei  Jeremia 38:14-28 
Zaterdag 21 mei  Psalm 129 
  
Zondag  22 mei  Jeremia 39:1-10 
Maandag 23 mei  Jeremia 39:11-18  
Dinsdag 24 mei  Jeremia 40:1-6 
Woensdag 25 mei  Jeremia 40:7-16 
Donderdag 26 mei  Psalm 57 
Vrijdag  27 mei  Jeremia 41:1-10 
Zaterdag 28 mei  Jeremia 41:11-18 
 
Zondag  29 mei  Jeremia 42:1-12 
Maandag 30 mei  Jeremia 42:13-22 
Dinsdag 31 mei  Jeremia 43:1-13 
Woensdag 1 juni  Jeremia 44:1-10 
Donderdag 2 juni  Jeremia 44:11-19 
Vrijdag  3 juni  Jeremia 44:20-30 
Zaterdag 4 juni  Jeremia 45:1-5 


