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TER OVERDENKING 
 
 
 
Lichtbrengers 

In de donkere dagen voor Kerst is het goed te bedenken dat er lichtbrengers 

zijn die ons door het duister heen helpen. Opvallende bijkomstigheid: deze 

lichtbrengers zijn vaak beperkt tot feesten die we met name met de kinderen 

vieren. Ik doel op Sint Maarten, en Sint Nicolaas allereerst, maar denk ook aan 

Advent en Kerst. Met Sint Maarten is het een gebruik dat kinderen de huizen  

afgaan om liedjes te zingen en snoep te verzamelen; met Sint Nicolaas komt 

de goedheiligman naar de kinderen om ze te verwennen.  

Tijdens de adventsweken zijn het de kinderen met wie we de kaarsjes 

aansteken. En met Kerst is er de vertedering om het pasgeboren Kind. Twee 

geboorten die Lucas beschrijft helpen ons op weg: de geboorte van Johannes 

en die van Jezus. Nadat Maria te horen krijgt dat zij zwanger is, spoedt zij zich 

naar haar familielid Elisabeth. Deze is dan al zes maanden zwanger (Lucas 

1,36). Maria blijft ongeveer drie maanden bij haar, en daarna brengt Elisabeth 

haar zoon Johannes ter wereld (Lucas 1,56 en 57). Ongeveer zes maande later 

zal Maria dus haar zoon Jezus baren. Nu is al vroeg in de geschiedenis van het 

christendom de geboorte van Jezus geplaatst in de nacht van 24 december op 

25 december. Het is de tijd waarin de dagen weer gaan lengen. Bekend was 

het Romeinse feest Sol Invictus – het feest van de Onoverwinnelijke Zon.  

Door Kerst op deze datum te plaatsen werd Jezus tot die onoverwinnelijke zon 

gemaakt. Zo is dan ook duidelijk dat op 25 maart het feest van de aankondiging 

van Jezus’ geboorte wordt gevierd: negen  maanden voorafgaand aan 25 

december. En evenzo is 24 juni de feestdag van Sint Jan, op deze dag wordt 

de geboorte van Johannes de Doper gevierd. Dat is namelijk zes maanden 

eerder dan Kerst. De beide borelingen hebben alles met elkaar te maken, ook 

in de tijd. Heel aardig in dit verband is de uitspraak van Johannes over Jezus 

(Johannes 3:30): ‘Hij moet groter worden en ik kleiner’. Wanneer de geboorte 

van Johannes is gevierd worden de dagen korter (Johannes wordt a.h.w. 

kleiner) totdat de geboorte van Jezus wordt gevierd en de dagen weer gaan 

lengen (Jezus wordt a.h.w. groter).  

  



Laten we er voor waken dat we deze feesten gaan beperken tot de kinderen en 

laten we tegelijkertijd oppassen er een kinderachtig feestje van te maken. Dat 

de kinderen voorop gaan mag ons er juist aan herinneren dat zij het zijn die 

onvoorwaardelijk in het licht geloven. Dat zij de kwetsbare mensen zijn op wie 

het duister geen vat mag krijgen. En dat zij niet slechts een stadium zijn dat 

achter ons ligt wanneer we eenmaal volwassen zijn. Johannes wordt de 

wegbereider van Jezus genoemd. We zeggen dat we Jezus volgen op zijn weg. 

Licht brengen ze beide. Dat ook wij zullen volgen en lichtbrengers worden.  

Juist in deze donkere dagen. 

Ds. Daan Bargerbos 

 
KERKDIENSTEN HERVORMDE GEMEENTE DIEVER EN DWINGELOO 
 
 
Zondag 5 december   2e Advent 
 Hervormde Kerk  Dwingeloo 
 10.00 uur   Ds. J. Vaessen uit Gasselte 
 
Zondag 12 december   3e Advent 
 Hervormde Kerk  Diever 
 10.00 uur   Ds. D. Bargerbos 
 
Zondag 19 december    4e Advent 
 Hervormde Kerk  Dwingeloo 
 10.00 uur   Ds. R. Veenboer uit Leeuwarden 
 
Vrijdag 24 december    Kerstnachtdienst 
 Hervormde Kerk  Diever 
 22.00 uur   Ds. D. Bargerbos 
 
Vrijdag 24 december   Kerstnachtdienst 
 Hervormde Kerk  Dwingeloo 
 22.00 uur   Ds. W. Smit 
 
Zaterdag 25 december   1e Kerstdag 
 Hervormde Kerk  Dwingeloo 
 10.00 uur   Ds. D. Bargerbos 
 
Zondag 26 december    geen dienst 
 
Zondag 2 januari     
 Hervormde Kerk   Diever 
 10.00 uur   Ds. D. Bargerbos 



HERVORMDE GEMEENTE 
 
Bij de diensten 
 
Waarschijnlijk wordt u weer geregistreerd bij binnenkomst en we blijven op 
afstand zitten. Hoe de maatregelen aangepast gaan worden, is op dit moment 
nog niet duidelijk. 
Het blijft mogelijk de diensten online te volgen via www.kerkdienstgemist.nl   
 
Op 5 december, 2e zondag van Advent, komt ds. J. Vaessen uit Gasselte naar  
Dwingeloo. 
 
Op 12 december, 3e zondag van Advent, gaat ds. Daan Bargerbos voor in 
Diever; de maaltijd van de Heer wordt dan gevierd (tenzij de coronamaatregelen 
dit onmogelijk maken). 
 
Op 19 december, 4e zondag van Advent, komt ds. R. Veenboer uit 
Leeuwarden naar Dwingeloo. 
 
Kerstnacht in Diever: om 22.00 uur. is de Kerstnachtdienst in de 
Pancratiuskerk, geleid door ds. Daan Bargerbos, m.m.v. van muziekvereniging 
VCE Westerveld.  
Kerstnacht in Dwingeloo: om 22.00 uur., een gezamenlijke dienst van alle 
kerken in Dwingeloo. Voorganger is ds. W. Smit. Verdere gegevens zijn nog 
onduidelijk, dit zal dus later bekend gemaakt worden. 
 
1e Kerstdag, 25 december, wordt gevierd in Dwingeloo, ds. Daan Bargerbos 
gaat voor in de dienst en de PancratiusCantorij, o.l.v. Esther de Vos, verleent 
haar medewerking. 
 
Op 26 december : geen dienst 
 
Op 2 januari luiden we het nieuwe jaar in met ds. Daan Bargerbos in Diever. 
 

Annie Mulder 
 

Kinderkerstfeest in de Sint Nicolaaskerk 
 
Met de kinderen van de zondagsschool werken we op de Adventszondagen toe 
naar het Kinderkerstfeest in de Sint Nicolaaskerk op vrijdag 24 december om 
17.00 uur. Vanwege de coronamaatregelen doen we dit in kleine kring waarbij 
de kinderen de gasten zullen uitnodigen. Hopelijk kunnen we volgend jaar weer 
een openbare kinderkerstdienst houden. 

 
 

http://www.kerkdienstgemist.nl/


 
 
VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
 
 
Begroting 2022 
Onlangs is de begroting 2022 besproken en vastgesteld. Vervolgens is deze 
aangeboden aan de kerkenraad.   
Voor 2022 wordt er een tekort verwacht van € 8.486. 
Samenvatting van de begroting: 
 
 

 
Vanaf 6 december tot 11 december 2021 ligt de begroting ter inzage bij Jaap 
Ruiter, Iemenkampen 3 in Diever, telefoon 0521-591639; emailadres: ruiter-
herd@hetnet.nl, voorzitter van ons college. Als u de begroting wenst in te zien 
gelieve u een afspraak met hem te maken.  

Jaap Ruiter 
 

 

Baten

opbrengsten onroerende zaken 6.000        

opbrengsten uit rente dividenden en beleggingen 20.000     

opbrengsten levend geld 35.300     

opbrengsten uit subsidies en bijdragen 19.424     

Totaal opbrengsten 80.724     

Lasten

kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen 16.060     

kosten inventarissen 875           

afschrijvingen 8.500        

pastoraat 45.600     

kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 1.000        

verplichtingen/bijdragen andere organen 3.675        

salarissen en vergoedingen 3.200        

kosten beheer en administratie 9.900        

bankkosten 400           

89.210     



 
 
Kerkbalans 2022 
In januari 2022 komend jaar doen we ook weer mee met de Actie Kerkbalans. 
Wij vragen u dan om een financiële bijdrage, zodat we ook in 2022 kunnen doen 
waar we als kerk voor staan. Het thema van de Actie is volgends jaar  “Geef 
vandaag voor de kerk van morgen”. Want ook in de toekomst willen we als 
kerk van betekenis zijn voor u als gemeente en voor alle mensen die verdieping 
en ontmoeting zoeken.  
 
De voorbereidingen voor de actie Kerkbalans zijn al weer in volle gang. We 
hebben op een plezierige manier met velen van u gesproken op de onlangs 
gehouden “lopers” avond.  Enkele looproutes zijn enigszins aangepast zoals we 
besproken hebben. Ook uw wensen hebben we erin verwerkt.   
Van 15 januari tot zaterdag 29 januari wordt de Actie gehouden. 
 
Verbouwing Nicolaaskerk 
Hoe gaat het met de plannen voor de verbouwing van de kerk? Deze week is 
er een belangrijke stap gezet: de aanbesteding is afgerond  en de 
werkzaamheden zullen door de navolgende bedrijven worden uitgevoerd:  de 
aannemer is geworden Bouwbedrijf Poortman uit Veeningen, de 
installatiewerkzaamheden zullen door Dick Sjabbens BV uit Diever worden 
uitgevoerd en de schilderwerkzaamheden worden door Schilderwerken de 
Kruyf  uit Dwingeloo gedaan.  De eerste bouwvergadering is gepland in 
december. Wanneer precies de werkzaamheden kunnen beginnen is nog niet 
bekend, wel is duidelijk dat de kerk ongeveer een jaar gesloten zal zijn en alle 
kerkdiensten dus zullen worden gehouden in de Pancratiuskerk. We houden u 
op de hoogte. 

De bouwcommissie 
DIACONIE 
 
 
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 
hoe u wilt geven voor de QR-code en scan de code. (Als 
u de diensten volgt via kerkdienstgemist.nl vindt u de 
GIVT- knop rechtsonder op uw beeldscherm.) U kunt uw 
gift voor de diaconie ook zelf overmaken naar Herv. 
Gem. Diever Diaconie NL39 RABO 03137 51.382 onder vermelding van 
“collecte Diaconie”. Voor de kerkrentmeesters collecte kunt u uw gift 
overmaken naar CvK Hervormde Gemeente Diever NL89 RABO 3137.51.064 
 
  



Collecten 
 
5 december: Stichting Timon 
Timon kiest positie dichtbij jongeren, dichtbij school, in de wijk. Hulp verloopt 
via reguliere routes, maar ook via buurt- en wijkteams en onderwijs-
zorgprogramma’s. We zoeken samenwerking met ketenpartners zoals 
gemeentelijke welzijnsvoorzieningen, GGD, verslavingszorg, onderwijs, GGZ, 
politie en justitie.  
 
12 december: Rudolph Stichting  
De Rudolphstichting is een vereniging van ruim 900 diaconieën van de 
Protestantse Kerk in Nederland. We zijn een maatschappelijke organisatie, een 
CBF-erkend goed doel en we zetten ons in voor uithuisgeplaatste kinderen. Met 
een klein, professioneel team werken we aan het realiseren van de 
doelstellingen van de vereniging. We houden kantoor in De Glind, in 
dorpscentrum Glindster. 
 
19 december: Bloemenfonds Dwingeloo 
Het bloemenfonds is te beschouwen als het lief-en-leed-potje dat wordt gebruikt 
om de leden van de gemeente bij ziekte of bijzondere gebeurtenissen in de 
bloemen te zetten 
 
24 december: Voedselbank 
De Stichting Voedselbank Zuidwest-Drenthe wil de gevolgen van armoede in 
deze regio helpen bestrijden. Er leeft een (nog steeds) toenemend aantal 
mensen in armoede. Dit komt door werkloosheid, gezondheidsproblemen, 
scheiding, schulden of door andere oorzaken. De problemen stapelen zich op 
waardoor het steeds moeilijker wordt om de eindjes aan elkaar te knopen. Het 
kan iedereen treffen: ouderen, jongeren, alleenstaanden of gezinnen met 
kinderen. Het overkomt hoogopgeleiden net zo goed als kansarme mensen.  
 
25 december: Kerk in Actie, kinderen in de knel 
Gammele tenten. Extreme kou of juist ondraaglijke hitte. Onveiligheid, gebrek 
aan schoon drinkwater, medicijnen, sanitaire voorzieningen. En misschien wel 
het ergst van alles: de uitzichtloosheid, het jarenlange, onzekere wachten. Dat 
is de realiteit waarin duizenden kinderen in Griekse vluchtelingenkampen 
opgroeien. Via 3 partnerorganisaties helpt Kerk in Actie vluchtelingen in 
Griekenland met voedsel, kleding, zorg en onderwijs. 

 
2 januari 2022 : geen opgave 

 
  



 
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 
 
Vervoer Diever - Dwingeloo 
Nu we weer naar de kerk kunnen, zijn er misschien mensen die vanuit Diever 
graag mee zouden willen rijden naar Dwingeloo. U kunt zich dan opgeven bij 
de Immy Zuidema, 0521-590089, of Annie Mulder, 0521-551430 
 
Liturgisch bloemschikken 
De werkgroep liturgisch bloemschikken zal op de Adventszondagen in Diever 
zorgen voor bloemschikkingen. Het thema deze keer is : ‘In een ander licht’.   
De bloemschikkingen zijn gebaseerd op de Bijbellezingen uit het evangelie van 
Lucas. ‘Licht’ staat centraal in de lezingen, het begint met de aankondiging van 
de geboorte van Johannes de Doper. Bij de aankondiging wordt door de engel 
aangegeven dat Johannes een bijzonder leven zal hebben, een wegbereider 
zal zijn voor Jezus. Alles komt in de toekomst van dit kind in een ander licht te 
staan. In de bloemschiksuggestie maken we gebruik van het beeld van de zon. 
De zon die iedere morgen opkomt en alles weer in een nieuw licht zet. In het 
begin van de adventstijd is de zon bescheiden, met Kerst zal de zon in volle 
glorie stralen. Bij de zon worden enkele symbolische voorwerpen of kleuren 
geplaatst om aan te sluiten bij de lezing van de zondag.  
Regelmatig vragen schikkers welke symbolische betekenis een specifiek detail 
in de bloemschiksuggestie heeft. De symboliek die we verbeelden gaat over de 
grote lijn in het verhaal of een verhalenreeks. De verbeelding zorgt voor een 
zintuiglijke ervaring bij de kijker (roept een emotie op: mooi-lelijk, verwondering, 
vragen etc.). Niet alles wat wordt gebruikt in een schikking vraagt om een 
verklaring.  
 

Kom tot ons de wereld wacht, 
Heiland, kom in onze nacht, 
licht dat in de nacht begint, 
kind van God, Maria’s kind. 
Lied 433:1 

Joke Griffioen 
 
Bijdragen en/of suggesties 
Voor de volgende Samenspraak uiterlijk  29 december 2021 inleveren bij:           
mw. J.C. Griffioen-Schouten, Iemenkampen 10, Diever of mw. I.H. Ruiter-
Herd, Iemenkampen 3, Diever. Email: redactie@hervormddiever.nl. 
De volgende Samenspraak verschijnt op: 7 januari, 4 februari en 4 maart 2022 
 

mailto:redactie@hervormddiever.nl


Lied. 
 

 
Een ster laat mensen weten: 
de nacht gaat snel voorbij. 
God zal ons niet vergeten.  
Hij houdt van jou en mij 
 
Eerste Advent: 
Ver boven alle tranen, 
de ruzies en de strijdt, 
brengt Hij de mensen samen. 
Er komt een nieuwe tijd. 
 
Tweede Advent: 
Uit diepte, kou en donker 
Brengt Hij je naar het licht. 
Een nieuw begin, een wonder. 
Dat is een vergezicht. 
 
Derde Advent: 
Wie hoopt kan blijven wachten, 
Al weet hij niet hoe lang. 
Want buiten zijn gedachten 
komt nu al iets op gang. 
 
Vierde Advent: 
De hemel helpt je hopen 
Met woorden in de nacht. 
Houd dan je oren open. 
Want God wekt nieuwe kracht. 
 
Kerst 
Nu wordt het licht geboren. 
Zo kwetsbaar als een kind 
laat God hier van zich horen. 
De vrede overwint 
 

 
Erik Idema 

( melodie “Nu daagt het in het Oosten”.  



BIJBELLEESROOSTER 
 
December 2021 

maandag 6 december Maleachi 3:13-18 

dinsdag 7 december Maleachi 3:19-24 

woensdag 8 december Psalm 28 

donderdag 9 december Zefanja 3:1-13 

vrijdag 10 december Zefanja 3:14-20 

zaterdag 11 december Psalm 72 

maandag 13 december Jesaja 5:8-19 

dinsdag 14 december Jesaja 5:20-30 

woensdag 15 december Jesaja 6:1-12 

donderdag 16 december Jesaja 7:1-9 

vrijdag 17 december Jesaja 7:10-17 

zaterdag 18 december Jesaja 7:18-25 
zondag 19 december Lucas 1: 57-66 

maandag 20 december Lucas 1:67-80 

dinsdag 21 december Jesaja 8:1-10 

woensdag 22 december Jesaja 8:11-23 

donderdag 23 december Jesaja 9:1-6 

zondag 26 december Psalm 98 

maandag 27 december Romeinen 15:14-21 

dinsdag 28 december Romeinen 15:22-33 

woensdag 29 december Romeinen 16:1-16 

donderdag 30 december Romeinen 16:17-27 

vrijdag 31 december Psalm 121 
 
Januari 2022 
zaterdag  1 januari Lucas 2:21-32 
zondag 2 januari Lucas 2:33-40 
maandag 3 januari Lucas 2:41-52 
dinsdag 4 januari Jesaja 41:1-7 
woensdag 5 januari Jesaja 41:8-13 
donderdag 6 januari Jesaja 41:14-20 
vrijdag 7 januari Jesaja 41:21-29 
zaterdag 8 januari Jesaja 42:1-13 

 

  

 


