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TER OVERDENKING 
De scholen zijn weer begonnen. Wij hebben nu in ons gezin voor het eerst een 
tiener op de fiets naar Meppel. Dat is ook weer loslaten – meerdere ouders uit 
de gemeente kunnen daarover meepraten. Ik dacht laatst: “De ouderen zullen 
wel denken... die jeugd van tegenwoordig met hun elektrische fietsen.” Maar 
mijn volgende gedachte was: “Oh, wacht, die hebben er zelf waarschijnlijk zelf 
ook één.” Ik gun het u natuurlijk en voor de jeugd is het een uitkomst. Die 25 
km enkele reis 5x per week is niet niks. Trouwens .. die accu’s voor de fiets 
komen niet uit de lucht vallen. De productie ervan, en het winnen van de ruwe 
grondstoffen drukt (soms zwaar) op mens en milieu... Herkent u die spagaat? 
Je wil zorgen voor het milieu, maar ‘nee’ zeggen tegen zo’n elektrische fiets, 
dat heb ik ook niet gedaan. Ik weet er eerlijk gezegd niet zo snel een antwoord 
op. Consumeren is zò makkelijk voor ons geworden. Ik heb even overwogen 
om hier te stoppen met schrijven, om mijn eigen constatering recht te doen: ‘Ik 
heb hier niet zo snel een antwoord op’.  
De vraag die ik mezelf stel is: “Wanneer komt het moment dat je ‘nee’ zegt? .. 
Bijvoorbeeld als het over consumeren gaat?” Dat kan over een elektrische fiets 
gaan, maar die koop je niet elke dag. Begin gewoon eens bij je boodschappen. 
Hele oerwouden verdwijnen om ruimte te maken voor oliepalmen. Die olie ervan 
(Europa importeert 3 miljard liter per jaar. Bron: milieudefensie.nl) zit in zo 
ongeveer alle producten. En dat terwijl we alternatieven hebben voor een deel 
van de toepassingen: olijfolie, zonnebloemolie of raapzaadolie. De zaak is 
complex. En toch .. uiteindelijk wordt mij niet gevraagd of ik ‘de wereld’ 
verbeterd heb, maar wel welke keuzes ik zèlf gemaakt heb. En de geschiedenis 
bewijst dat goede persoonlijke keuzes van meerdere mensen samen wel 
degelijk wereld verbeterend zijn.  
 
We staan in onze kerken aan het begin van een ‘nieuwe’ periode; nieuw in de 
zin dat we weer na de zomer opstarten. Hervormd Diever en Dwingeloo gaan 
verder in de samenwerking. Gereformeerd Dwingeloo is ook vacant en zoekt 
een nieuwe voorganger. De Kruiskerk staat ook niet stil. We weten allemaal dat 
kerk-zijn niet iets vanzelfsprekends is. We zullen keuzes moeten maken, net als 
in de supermarkt. Waar geven we onze energie wel en niet aan uit? Wat kosten 
de keuzes die we vanuit ons geloof maken eigenlijk? Wij hebben onze mening, 
onze geloofsovertuiging. Maar zouden we ook kunnen aanwijzen wat onze 
overtuiging doet met anderen? Net zoals je dus over het effect van je aankopen 
op het milieu kunt nadenken, kun je ook nadenken over het effect van je mening, 
je overtuiging. En dat nadenken, daar helpt Jesaja je graag bij.   
 
‘Hierheen! Hier is water, voor ieder die dorst heeft. Kom, ook al heb je geen 
geld. Koop hier je voedsel en eet. Kom, koop voedsel zonder geld, koop wijn 
en melk zonder betaling.  
Waarom geld betalen voor iets dat geen brood is, je loon besteden aan wat niet 
verzadigen kan? Luister aandachtig naar mij, en je zult ruimschoots te eten 
hebben en genieten van een overvloedig maal.’  Jesaja 55: 1-2   



 
In een gezamenlijke moderamenvergadering van Hervormd Diever en de 
Kruiskerk kwam de volgende vraag op tafel: “Wat zouden onze dorpen 
(meervoud!) missen als we onze kerk zouden sluiten?” Onze PKN-kerkorde 
heeft bij deze vraag richting, onder andere in Artikel I.8: “Gezonden in de wereld 
en geroepen tot de bediening van de verzoening, getuigt de kerk in verkondiging 
en dienst aan alle mensen en aan alle volken van het heil in Jezus 
                     
Ben van Werven 
 
 
KERKDIENSTEN 
Zondag 8 september 
 Hervormde Kerk Dwingeloo 
 10.00 uur  Ds. W. Andel uit Oudega  
    Viering Heilig Avondmaal 
   
Zondag 15 september 
 Hervormde Kerk Diever 
 10.00 uur  Ds. R. Veenboer uit Leeuwarden 
 
  
Zondag 22 september 
 Hervormde Kerk Dwingeloo 
 10.00 uur  Ds. P. v.d. Peppel uit Assen 
 
  
Zondag 29 september 
 Hervormde Kerk Diever 
 10.00 uur  Ds. W. Andel uit Oudega   
 
  
Zondag 6 oktober   
 Hervormde Kerk Dwingeloo 
 10.00 uur  Ds. W. Andel uit Oudega 

Bevestiging ambtsdragers  
 
  
  



HERVORMDE GEMEENTE 
 
BIJ DE DIENSTEN 
Na een heerlijke zomer, ook al was het soms wat te warm en zeker te droog, 
komt het ‘gewone’ leven weer op gang. Hopelijk hebt u genoten van het mooie 
weer, van vakantie of van vrije dagen en kunt u uitgerust en fris weer aan de 
slag met de dagelijkse bezigheden en verplichtingen. De beide kerken werden 
goed bezocht gedurende de zomermaanden, mede natuurlijk door 
aanwezigheid van gasten.    
 
Op 8 september vieren we het Heilig Avondmaal in Dwingeloo met onze interim 
predikant Wim Andel als voorganger.  
Ook gaat Wim op 15 september voor in Dwingeloo tijdens de gezamenlijke 
startdienst van de kerken in Dwingeloo. In Diever is dan ook dienst met als 
voorganger ds. Veenboer uit Leeuwarden. 
Ds. P. v.d. Peppel uit Assen preekt op 22 september in Dwingeloo en Wim 
Andel komt op 29 september naar Diever en op 6 oktober naar Dwingeloo. 
 
VAN DE INTERIMPREDIKANT 
 
Beroep (dit bericht heeft gedeeltelijk in augustus reeds in kerkblad 
Dwingeloo gestaan) 
Begin juli was ik aanwezig op een gemeenteavond van de drie samenwerkende 
vacante gemeenten Parrega-Hieslum, Exmorra-Allingawier, Tjerkwerd-
Dedgum. Ik was daar aanwezig in een nogal andere positie dan ik de laatste 
jaren gewend ben. De beroepingscommissie van die gemeenten belde mij 
enige tijd geleden of ik in gesprek wilde met hen. En van het één kwam het 
ander. Op de bewuste gemeenteavond hebben de gemeenteleden mij verkozen 
als hun nieuwe gemeentepredikant. Ik heb het beroep eind juli aangenomen en 
dit betekent dat ik voor 65 % weer gemeentepredikant wordt (met als bijzondere 
taak de samenwerking te begeleiden) en voor het overige blijf ik interim-
predikant in landelijke dienst. Vervelend gevolg van zo’n beslissing was dat ik 
òf van Drenthe òf van Marknesse eerder dan bedoeld afscheid moet nemen en 
mijn taken aan een ander zal moeten overdragen. Op grond van o.a. mijn 
rapportages heeft het Mobiliteitsbureau van de Protestantse Kerk in Nederland 
besloten dat ik in Marknesse het meest lastig te vervangen ben. Ergens in 
oktober zal ik daarom afscheid moeten  nemen van Diever en Dwingeloo.  
Het zou mooi zijn als we de profielschets van de te beroepen predikant dan 
klaar hebben (we zijn hard bezig als Profielcommissie), zodat de 
beroepingsprocedure opgestart kan worden.  
Wie mijn taken overneemt is op dit moment een belangrijk punt van bespreking 
in de kerkenraden.  
 
 
  



Voorgaan in september 
Wel drie zondagen in september ga ik voor in de kerkdiensten. Eerst een 
avondmaaldienst, vervolgens de Startzondag in Dwingeloo. Diever heeft dan 
een eigen kerkdienst, omdat het in Dwingeloo de samenwerking is met de kapel 
en de gereformeerde kerk. In de Kerkbode (van Dwingeloo) is een flyer bij dit 
kerkblad gevoegd. De laatste zondag van september ga ik weer voor in een 
gezamenlijke dienst. Dan hebben we een jaar achter de rug van “samen 
kerken”. Van verschillende mensen hoor ik hoe positief dit is verlopen. Wat mooi 
dat we om en om de brug overgaan en zo een nieuwe impuls geven aan ons 
samenkomen op zondagmorgen. 
 
Bevestiging ambtsdragers 
Met Pinksteren hadden we in Diever een bevestigingsdienst van ambtsdragers, 
in Dwingeloo is dat op zondag 6 oktober. Dit is een gezamenlijke dienst, maar 
het zijn twee gemeenteleden die toetreden tot de kerkenraad van Dwingeloo. 
Deze kerkenraad maakt met vreugde bekend dat bereid zijn om ambtsdrager 
te worden: Hans Tenkink, Tolweg 6 te Geeuwenbrug (ouderling-
kerkrentmeester) en Hélène de Muij-Fleurke, De Stouwe 3 te Wittelte (diaken). 
De kerkordelijke verplichte afkondiging zal klinken in de kerkdiensten en dan 
hopen we een inspirerende dienst voor te bereiden met elkaar. In deze dienst 
zal tevens aan de gemeenten worden voorgesteld: ds. Tia Braam, die als 
emeritus-predikant pastoraal werk verricht nu Janni Doeven haar 
werkzaamheden heeft beëindigd.  
 
Bereikbaarheid: 
Het meest trefzeker is een mailtje naar w.andel@pkn.nl. Vermeld eventueel uw 
telefoonnummer en u ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie.  
 

Met vriendelijke groeten, ds. Wim Andel 
 
VAN DE KERKENRAAD 
 
Kerkenraadsverslag 
De kerkenraad vergaderde op 15 augustus. 
Ds. Wim Andel opende de vergadering en las voor uit de beleidsnota van de 
landelijke kerk “Hartslag van het Leven”, de mooie woorden: Het is een 
voorrecht om te geloven en bij de kerk te horen. Geloof opent de ogen voor wat 
we zelf niet bedenken en zelf niet maken. Het opent ons voor wat ons begrip te 
boven gaat en God ons in Zijn goedheid wil geven. We leren erdoor te leven 
onder de open hemel van Gods liefde. In de kerk worden we ingewijd in het 
leven met God. De kerk is meer dan alleen maar een menselijke vereniging. De 
kerk bestaat bij de gratie van Jezus. Hij leeft en Hij geeft leven. Hij is geen idee 
van vroeger, maar een werkelijkheid hier en nu. Waar twee of drie in Zijn naam 
samenkomen, is Hij zelf in hun midden. Daar is kerk! 



We konden kennismaken met ds. Tia Braam. Zij zal in de komende tijd het 
pastoraat verzorgen voor de hervormde gemeenten Diever-Dwingeloo en is 
aangesteld voor 16 uur. In Samenspraak zak ze zichzelf voorstellen. We zijn 
heel blij dat we zo snel weer iemand konden vinden voor het pastoraat. Het is 
heel belangrijk dat dit door kan gaan. 
Omdat ds. Wim Andel een beroep aangenomen heeft moeten we helaas ook 
afscheid nemen van Wim als interim-predikant. Dit is een tegenvaller. We waren 
net zo goed op weg in het samenwerkingsproces en de voorbereiding van het 
beroepingswerk. We beraden ons nog hoe we hiermee verder gaan. 
We hebben het beleidsplan van de classis Groningen-Drenthe besproken. De 
classis is  onderverdeeld in ringen. De ontmoeting van gemeenten in de ring is 
belangrijk, zo kun je samen bouwen aan de basis van de kerk. We kunnen delen 
met elkaar wat wel en niet goed gaat en kunnen veel van elkaar leren. De 
classis wil deze onderlinge ontmoeting dan ook stimuleren. 
De kerkenraad heeft besloten dat vanaf eerste advent 2019 alle 
gemeenteleden, die ingeschreven staan, bij overlijden afgekondigd worden in 
de eredienst. Ook bij de herdenking worden deze namen genoemd. Tot nu toe 
werden alleen gemeenteleden bij overlijden in de eredienst afgekondigd bij 
kerkelijke begrafenis of crematie. 
Op Open Monumentendag op 14 september zal de kerk weer open zijn van 
10.00 – 17.00 uur.  
De volgende kerkenraadsvergadering is op 19 september. 
 
Als afsluiting van de vergadering las Jeannet ten Hoor het volgende gedicht 
voor van Matthijn Buwalda: 

 
Wij delen geloof, wij delen de hoop, 
die wij ontvangen van God. 
Vijf broden, twee vissen, de Heer die het brak 
en niemand kwam iets tekort. 
Zo willen wij delen van wat Hij ons gaf, 
totdat het een overvloed wordt. 
 
Wij delen met jou, en met iedereen 
de hoop en liefde van God. 
Vijf broden, twee vissen, de Heer die het brak 
en niemand kwam iets te kort. 
Zo mogen wij delen met handen en hart 
totdat het een overvloed wordt. 
 

Immy Zuidema 
 
  



Vervanging van Janni Doeven. 
Zoals al was aangegeven in het vorige kerkblad, is Janni Doeven tot ons aller 
spijt gestopt met haar pastoraal werk. We bedanken Janni heel erg voor haar 
grote inzet, voor al haar bezoekjes en haar inbreng bij o.a. het ouderlingoverleg, 
de werkgroep pastoraat en de werkgroep vorming en toerusting. Dit zo 
opschrijvend besef ik des te meer hoeveel Janni deed in 16 uur per week! Janni: 
dank!!! Janni heeft aangeven nog wel beschikbaar te zijn voor uitvaarten.  
In onze zoektocht naar een vervanger(ster) vonden we mw. ds. Tia Braam uit 
Dwingeloo bereid om dit werk over te nemen. Wellicht is ze al bekend bij een 
aantal gemeenteleden, want Tia woont inmiddels 4 jaar in Dwingeloo. Ze zat 
af en toe in de kerk en ze was op een gemeenteavond in Dwingeloo. Elders in 
dit blad stelt Tia zich aan u voor. We zijn erg blij dat het pastorale werk zo door 
kan gaan. Of Tia ook zitting neemt in bovengenoemde werkgroepen, zullen we 
nog bespreken. Voortzetting van het pastorale werk heeft de prioriteit. Tia is 
inmiddels begonnen met haar werkzaamheden, zelfs een begrafenis kwam al 
op haar pad.  We wensen haar veel succes en voldoening in dit werk! 

     
Annie Mulder 

 
 

Mw. ds. Tia Braam stelt zich voor: 
Zou je het pastoraat de komende tijd kunnen en willen verzorgen in de Ned. 
Herv. Kerk van Diever en Dwingeloo? Een onverwachte-, maar geen 
onaangename vraag! Mijn naam is Tia Braam en ik woon, samen met mijn 
pleegdochter Emely van bijna 15 jaar, sinds 4 jaar in Dwingeloo. Ik ben niet de 
eerste en vast ook niet de laatste dominee die na zijn/haar emeritaat de rust in 
Drenthe opzoekt. Ik kan u zeggen, naar mate ik hier langer woon, ik steeds 
meer van de natuur ga genieten en de omgeving nog meer ga waarderen. Wat 
een rust en wat kun je hier heerlijk fietsen! Zo bent u me mogelijk ook al eens 
tegen gekomen! Pastoraat is voor mij: een tijdje met iemand, voor zo lang die 
ander dat wil,  “oplopen” in zijn of haar leven. Luisteren naar het levensverhaal, 
het verdriet en de fijne dingen die een mens bezig houdt en kan overkomen. 
Waar mogelijk wat reflecteren, misschien een spiegel voorhouden. Luisteren 
vanuit het besef dat God met zijn liefde en Licht ons nabij wil zijn. U mag dat 
“oplopen” ruim opvatten. Ik wil naar u luisteren in uw vertrouwde omgeving, 
maar wil ook best een stukje met u wandelen of fietsen, gewoon omdat dat 
soms gemakkelijker praat. Laat maar weten of u een bezoek op prijs stelt. 
U kunt mij bellen, om me te treffen is de tijd van 8.00 tot 8.30 uur en 19.00 tot 
19.30 uur handig. Telefoonnummer: 0521-344375.  Of u stuurt een mailtje, dan 
neem ik contact met u op: mailadres: tj.braam@kpnmail.nl 
Op maandag en vrijdagmorgen ben ik niet beschikbaar. 

 
Met een hartelijke groet, ds. Tia Braam 

 
 



DIACONIE 
 

Collecten  

 Diaconie Kerkbeheer (Uitgangs)collecte 

7 juli 47,10 42,95 100,45 Kerk in Actie 
21 juli 59,90 105,80 30,91 Stichting Zonnebloem 
4 augustus 135,93 71,81 102,35 St. Nabestaan na Zelfd. 
11 augustus 14,45 14,45 34,90 Voedselbank 
18 augustus 40,92 41,36 59,17 Kerk in Actie 

 
8 september (Dwingeloo): Stichting Heifer 
In 2017 waren 821 miljoen mensen in de wereld ondervoed. Een groot deel 
hiervan woont op het Afrikaanse platteland en is afhankelijk van de landbouw. 
Juist deze kleinschalige boeren hebben de potentie om met eenvoudige 
middelen meer voedsel te produceren. Daarom werkt de Stichting Heifer met 
hen samen. Zij werken samen met arme Afrikaanse boeren en laten hen op 
eigen kracht – met zorg voor milieu – een beter leven opbouwen, voor zichzelf 
en hun kinderen. Een leven met voldoende voedsel en een stabiel inkomen. 
 
15 september (Diever): St. Hulp aan Joden (Oost-Europa) 
De stichting heeft als doel het verstrekken van hulp aan Joodse 
gemeenschappen in voornamelijk Roemenië en Oekraïne in de vorm van 
levensmiddelen en medicijnen. 
 
22 september (Dwingeloo): Vredeswerk 
Op veel plaatsen in de wereld is vrede ver te zoeken. Vrede is meer dan de 
afwezigheid van oorlog. Het Bijbelse woord voor vrede, sjalom, verwijst naar 
heelheid, voorspoed en gezondheid. Als Protestantse Kerk willen we werken 
aan vrede. In de Vredesweek vragen Kerk in Actie en PAX daar met klem 
aandacht en financiële steun voor. Tijdens de Vredesweek, van 21 t/m 29 
september, worden in het hele land activiteiten georganiseerd: van filmavonden 
tot collegetours en van festivals tot debatten. Het thema van de Vredesweek 
2019 is “Vrede verbindt over grenzen.” Over het belang van elkaar durven leren 
kennen, over (zichtbare en onzichtbare) grenzen heen. 
 
29 september (Diever): Werelddiaconaat 
Op 1 oktober is het Internationale Ouderendag. Daarom staat de zorg voor 
ouderen centraal in deze collecte. In Moldavië, het armste land van Europa, 
staan zieke en kwetsbare ouderen er helemaal alleen voor. De zorg die ze zo 
hard nodig hebben, is niet voorhanden. Met steun van Kerk in Actie biedt de 
organisatie Home Care thuiszorg en ondersteunt mantelzorgers. Ze zorgen 
voor medische hulpmiddelen en komen op voor de rechten van ouderen.  
Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie het werk voor ouderen 
in Moldavië. 



 
6 oktober (Dwingeloo): Kerk en Israël 
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met Israël een essentieel element van 
de eigen identiteit. De Protestantse Kerk onderstreept de verbondenheid met 
het volk Israël en ondersteunt daarom het gesprek met en over onze Joodse 
wortels. In 2019 ondersteunen we samen met het Centraal Joods Overleg het 
werk in Nes Ammim, een internationale christelijke gemeenschap in Israël 
gericht op ontmoeting en dialoog. 
 
UIT DE GEMEENTE 
 
In memoriam Cornelis Offerein 
‘Een Dieverse is uut de tied.’ Sommige mensen zijn misschien wel meer Dievers 
dan anderen, dat geldt zeker voor Cornelis. 30 april 1935 werd hij geboren op 
het Kasteel in het Offereinenhuus. Hij bleef enig kind en in de buurt van zijn 
ouders wonen. Vanwege een erfenis verhuisde hij in 1946 naar Dieverbrug. Na 
de Mulo bezocht hij de landbouwwinterschool, want van meet af aan stond vast 
dat hij boer zou worden. In die hoedanigheid heeft hij tal van ontwikkelingen 
meegemaakt maar vooral ook zelf vorm gegeven en altijd was er bij hem de 
drang om buiten de deur maatschappelijk actief te zijn. Hij was ondermeer lid, 
voorzitter of hoofd van tal van organisaties, zoals de CLM, het DLG, de 
ruilverkavelingcommissie, de gemeenteraad, de ANBO, de historische 
vereniging. Samen met deze laatsten heeft hij gewerkt aan het boek ‘An de 
Brögge’ over de geschiedenis van Dieverbrug. Zijn royale bijdrage aan de 
gemeenschap, die werd beloond met een lintje, had hij mede aan zijn vrouw 
Griet te danken. Cornelis kon met een gerust hart de deur achter zich dicht 
trekken. Griet zorgde niet enkel voor hun vier kinderen maar hield ook de 
boerderij draaiende. Cornelis was ook van betekenis voor de kerk. Hij heeft zich 
er 28 jaar lang voor ingezet maar de kerk was ook voor hem van betekenis. 
Dinsdag 6 augustus namen we aldaar afscheid van deze vrolijke, 
belangstellende maar soms ook eigenwijze en dwingende man. Dochter Jannie 
las uit Prediker 11: ‘Je kent de wegen van de wind niet, je kent het kind dat in 
de moederschoot groeit niet, zo ken je ook de daden niet van God, die alles 
maakt.’ Cornelis was geen man die over zijn geloof sprak. Geloven was voor 
hem vertrouwen, een gehecht zijn aan. Als boer zal ook het weidse groene 
landschap hem hebben geïnspireerd, de koeien, de stilte, alles wat ademt en 
leeft. 

Janni Doeven 
 
In memoriam Jan Zanting  
Enkele maanden na het overlijden van zijn vrouw Aaltje, kwam het bericht dat 
Jan ziek was. Jan kreeg niet de kans de draad van zijn leven weer op te pakken, 
voor zover dat soms nog mogelijk is. Tussen het Westeinde en de Heuvelenweg 
speelde Jans leven zich af, die wereld was hem dierbaar. Als enige zoon en 
middelste kind was hij voorbestemd om boer te worden. Als jongen was hij ‘een 



baanderekel’, een deugniet, en iets van dat ondeugende behield hij tot kort voor 
zijn sterven. December 1967 trouwt hij met Aaltje Tabak en worden Erik, 
Jolanda, Janneke en Arjan geboren, vier paar extra handen om mee te helpen 
als het nodig was. Een gemoedelijk gezin, waar de deur openstond. Jan hield 
van dieren en was bovenal een peerdeman. Na het wonen aan het Westeinde 
hebben Jan en Aaltje zestien jaar met veel plezier aan de Heuvelenweg 
gewoond, in een hechte buurt. Jan mocht, buiten de georganiseerde 
contactmomenten om, ontzettend graag een praatje maken met de buren. Zijn 
leven lang had hij iets met ‘ophemmelen’, alles was altijd keurig aan kant. Bij 
tijden kon hij dwars zijn, eigenwijs en soms ook mensen tegen zich in het harnas 
jagen. Hij was gek met zijn kinderen en kleinkinderen maar toen Aaltje overleed, 
was voor hem de glans eraf. De laatste dagen van zijn ziek zijn was hij weer 
thuis, een bijzondere week voor hem en de (klein-)kinderen. Het afscheid was 
goed maar de leegte na het zo kort achter elkaar verliezen van beide   (groot-
)ouders kan niet anders dan groot zijn. Jan en Aaltje blijven (her-)kenbaar in 
hun kinderen en kleinkinderen. En verder? Verborgen. Verborgen blijft het, 
zoals de woorden klonken uit gezang 232. Er is veel dat wij niet weten. In 
diezelfde tekst staat ook: Gij voert mij tot de morgen ook door de nacht, waarna 
een mens rust mag vinden. Wij wensen zijn kinderen, kleinkinderen en andere 
familie veel sterkte toe en de nabijheid van de eeuwige.  

Janni Doeven 
 
Op vrijdagmiddag 11 oktober, om 14.30 uur ga ik voor in de Weyert, 
Zorgcentrum te Dwingeloo, in een middagdienst. Organist is Lenie Brinksma.  
We bedachten hoe fijn het toch zou zijn, als er mensen van buiten de Weyert 
komen meezingen in deze dienst! Samen, met en voor de bewoners zingen, 
om zo de kerkdienst voor de bewoners tot een feestelijke dienst te maken.  
Mogen we op u rekenen?  
Het inzingen begint onder leiding van Lenie, om 14.00 uur. 
Graag tot dan, hartelijke groet, ds. Tia Braam 
 
Vervoer Diever – Dwingeloo 
Voor diegenen die geen vervoer hebben en toch graag naar de dienst in 
Dwingeloo zouden willen gaan, is een autodienst georganiseerd: om 9.40 uur 
kunt u bij onze Pancratiuskerk instappen. Wanneer u graag van huis gehaald 
wilt worden (vanwege bv. slecht ter been zijn), wilt u dan tijdig, liefs al uiterlijk 
vrijdagavond, bellen naar Tom Griffioen: 593904 of 06-50270804 of Jaap 
Ruiter: 591639. 
 
Melding van ziekte en overlijden 
Door het ontbreken van een vaste predikant zijn we 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 iemand van de 
Kerkenraad of het verjaardagsfonds, zodat we er aandacht aan kunnen 
besteden. 



 
Bezinningsdag Nijkleaster: stilte, bezinning, verbinding. 
De werkgroep Vorming en Toerusting Dwingeloo-Diever organiseert op 
zaterdag 5 oktober een bezinningsdag in Nijkleaster in de kerk van Jorwert, 
waar we op een creatieve manier bezig gaan met het thema ‘Op adem komen’. 
De kosten zijn € 30,- inclusief lunch. Greet Oosterveld en Immy Zuidema 
hebben op een woensdagochtend meegedaan met de Kleasterkuier en zijn 
daar zeer warm en gastvrij ontvangen. Het is een zeer bijzondere locatie en de 
moeite waard om dit mee te maken.  
Meer informatie vind je op de website www.nijkleaster.frl. Je kunt je opgeven 
vóór 16 september bij  
Immy Zuidema, telefoon 0521-590089 en mail: immy.zuidema@home.nl, 
eventueel met vermelding of je kunt rijden. We hebben een aantal chauffeurs 
nodig. Er hebben zich al 10 personen opgegeven. 
Het programma bestaat uit: 
*  9.30 uur ochtendviering in de kerk 
* 10.00 uur koffie en kennismaken met Nijkleaster 
* 11.00 – 12.00 uur Thema ‘Op adem komen’ deel 1 
* 12.15 – 13.00 uur vegetarische lunch in het café 
* 13.00 – 14.30 uur Kleasterkuier, een meditatieve wandeling (wandeling is niet 
verplicht, je kunt ook achterblijven in en om de kerk). De wandelingen zijn altijd 
volgens de drieslag stilte, bezinning en verbinding. In het eerste deel van de 
wandeling zijn we stil. Aan het begin van het tweede deel krijgen we een vraag 
ter bezinning mee die te maken heeft met het thema. In het derde deel gaan we 
in verbinding met een ander en vragen elkaar naar onze gedachten bij de 
bezinning. 
* 14.30 – 15.45 uur Thema ‘Op adem komen’ deel 2 
* 15.45 – 16.00 uur Afsluitende viering. 
Nijkleaster is een plek waar iedereen die daar behoefte aan heeft, in alle rust 
tot bezinning kan komen. Een plek waar je je verhaal kwijt kunt en ‘op verhaal’ 
kunt komen. Om vervolgens, met nieuwe energie en inspiratie, weer naar huis 
te gaan. De karakteristieke kerk van Jorwert, op een mooie terp in Friesland, 
is de uitvalsbasis.  
In de kerk vind je onderstaand gedicht van Eppie Dam: 
 

Huis om stil te zijn  
Uit straten ronkend en rumoerig  
heb ik een weg, een plek gezocht;  
ik vond, het hart beklemd en roerig,  
een huis gebouwd uit ademtocht.  
 
Uit woordenvloed ben ik gekomen,  
genaderd tot de bron van rust;  
niet om er zomaar weg te dromen  
maar stil te zijn naar hartelust.  



 
Hier klinkt de taal niet angstaanjagend  
en daal ik tot mijn wezen in,  
in stilte die bevrijdt, ontwapent:  
een stem die spreekt van dieper zin.  
 
Het veilig masker mag doormidden,  
ik toon mezelf een waar gezicht;  
terwijl – geopend – handen bidden:  
ontvangend, weerloos, vederlicht.  
 
Ik voel me als herdacht, herboren –  
het eelt, de ziel opnieuw doorbloed;  
ik ga, weer mens als ooit tevoren,  
de wereld anders tegemoet.  

Immy Zuidema 
 
 

Training christelijke meditatie: Evenwichtig leven. Het kan. 
Data : 17 - 24 september, 1-8-15 oktober 2019 
Tijd: 19.30 – 21.30 uur 
Plaats: Clemenskerk Havelte 
Meer informatie kunt u vinden op onze website.  
 
BIJDRAGE EN/OF SUGGESTIES 
Voor de volgende Samenspraak uiterlijk 25 september 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 11 oktober,  8 november en 13 december 2019. 
 
BIJBELLEESROOSTER 
 
zondag  8 september  1 Samuel 16:1-13 
maandag 9 september  1 Samuel 16:14-23 
dinsdag  10 september  1 Samuel 17:1-11 
woensdag 11 september  1 Samuel 17:12-30 
donderdag 12 september  1 Samuel 17:31-40 
vrijdag  13 september  1 Samuel 17:41-54 
zaterdag 14 september  1 Samuel 17:55-18:5 
zondag  15 september  1 Samuel 18:6-16 
maandag 16 september  1 Samuel 18:17-30 
dinsdag  17 september  Lucas 14:25-35 
woensdag 18 september  Lucas 15:1-10 
donderdag 19 september  Lucas 15:11-32 
vrijdag  20 september  Lucas 16:1-9 



zaterdag 21 september  Lucas 16:10-18 
zondag  22 september  1 Samuel 19:1-17 
maandag 23 september  1 Samuel 19:18-24 
dinsdag  24 september  1 Samuel 20:1-11a 
woensdag 25 september  1 Samuel 20:11b-23 
donderdag 26 september  1 Samuel 20:24-21:1 
vrijdag  27 september  Lucas 16:19-31 
zaterdag 28 september  Lucas 17:1-10 
zondag  29 september  1 Samuel 21:2-10 
maandag 30 september  1 Samuel 21:11-22:5 
dinsdag  1 oktober  1 Samuel 22:6-23 
woensdag 2 oktober  1 Samuel 23:1-13 
donderdag 3 oktober  1 Samuel 23:14-28 
vrijdag  4 oktober  1 Samuel 24:1-8a 
zaterdag 5 oktober  1 Samuel 24:8b-23 
zondag  6 oktober  1 Samuel 25:1-19 
maandag 7 oktober  1 Samuel 25:20-35 
dinsdag  8 oktober  1 Samuel 25:36-44 
woensdag 9 oktober  1 Samuel 26:1-12 
donderdag 10 oktober  1 Samuel 26:13-25 
vrijdag  11 oktober  1 Samuel 27:1-28:2 
zaterdag 12 oktober  1 Samuel 28:3-14  
 

 


