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VAN DE REDACTIE 
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Inleverdatum kopij voor het maartnummer:  

uiterlijk op maandag 18 februari 2019 12.00 uur  
 

Het Kerkblad wordt uiterlijk zaterdag 2 maart bij u bezorgd.  
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ONGESTRAFT MAG LIEFDE BLOEIEN 
 

Ongestraft mag liefde bloeien, 

vrijuit zoeken naar de zon. 

Liefdes loop verdraagt geen boeien: 

laat haar stromen als een bron! 

Laat de liefde maar gebeuren 

als een wonder van het licht, 

als een regenboog vol kleuren 

door de hemel zelf gesticht. 
 

Niemand houdt de liefde tegen 

waar zij langs de straten gaat. 

Wie met liefde is gezegend, 

koestert wie om liefde gaat. 

God verhoede dat er iemand 

in de liefde wordt gekrenkt. 

Ware liefde oordeelt niemand, 

maar aanvaardt haar als geschenk. 
 

Liefde vraagt ons om ontferming 

tegen wie haar vlammen dooft. 

Wie haar rechten wil beschermen 

vindt in liefde zelf geloof. 

Wie voor liefde is geschapen 

vreest ook niet bij tegenwind. 

Liefde is het hemels wapen 

dat de angsten overwint. 
 

Leg de liefde niet aan banden, 

gun haar gang de vrije loop. 

Geef haar bloemen nooit uit handen, 

want haar vrucht is onze hoop! 

Ongestraft mag liefde bloeien, 

vrijuit zoeken naar de zon. 

liefdes loop verdraagt geen boeien, 

laat haar stromen als een bron! 
 

Sytze de Vries 

 

Begin januari 2019 werd dit lied van Sytze de Vries onder de aandacht 

gebracht als reactie op de Nederlandse versie van de Nashvilleverklaring. 
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Ondertekenaars, vooral afkomstig uit orthodox en conservatief protestantse 

of evangelicale kringen, wilden een eenduidig conservatief christelijk 

geluid laten horen rond thema’s als homoseksualiteit, genderneutraliteit en 

transgenderisme. Het lied werd op zondag 13 januari 2019 in veel 

Nederlandse kerken gezongen. 

 

KERKDIENSTEN 
 

 Dorpskerk Vledder 
 

Streekkerk Nijensleek 
 

  3 febr. 

10.00 uur 

Geen dienst Ds. M. Gaastra 

School- en gezinsdienst 
1e coll.: project van school 

2e coll.: kerk 

Uitgang: bloemengroet 
   

10 febr. 

10.00 uur 

Mevr. T. Braam 

(Dwingeloo) 
1e coll.: regionaal diacon. fonds 

2e coll.: kerk 

Uitgang: De Gerf 

Geen dienst 

   

17 febr. 

10.00 uur 

Ds. M. Gaastra 
1e coll.: noodhulp Kerk in Actie 

2e coll.: kerk 

Uitgang: kerkgebouw 

Mevr. J. Molenaar 

(Steenwijk) 
1e coll.: diaconie 

2e coll.: kerk 

Uitgang: bloemengroet 
   

24 febr. 

10.00 uur 

Dhr. L. v.d. Ven (Aldeboarn) 
1e coll.: plaatselijk werk 

2e coll.: kerk 

Uitgang: orgelfonds 

Geen dienst 

   

  1 mrt. 

15.00 uur 

Wereldgebedsdag 
collecte: Slovenië 

Geen dienst 

   

  3 mrt. 

10.00 uur 

Geen dienst 
 

Ds. M. Gaastra 

125 jarig bestaan van de 

kerk in Nijensleek 
1e coll.: diaconie 

2e coll.: kerk 

Uitgang: bloemengroet 
  



- 5 - 

PASTORAAT 
Protestantse Gemeente in wording Vledder-Nijensleek e.o. 
 

De dagen worden weer wat langer en vandaag heb ik de 

eerste sneeuwklokjes al gezien. De natuur gaat gewoon 

door met leven. Laat dat een troost voor ons zijn. 

Vanaf deze plaats willen we iedereen die het moeilijk heeft en voor wie het 

leven beperkingen heeft, van harte sterkte wensen en de zegen van de 

Almachtige. 
 

Ds. Marianne Gaastra, Luuk Groen, Rianne Schreuder, Gré Kerssies 

 

WIJ GEDENKEN 
 

Jens Enriko Popping 

* 22 juni 1974  –  † 5 december 2018 
 

In de dienst van 13 januari 2019 gedachten wij Jens. Later dan dat we 

gewoon zijn. De eerste zondag na een overlijden gedenken we diegene in 

een moment van stilte. We wisten het niet. Op woensdagmorgen in alle 

vroegte is hij bij Uffelte in het water van de vaart geraakt. Hij woonde nog 

niet zo lang bij ons in de gemeente. Hij was hier vanuit Ruinerwold komen 

wonen om een frisse start te maken. Niet te ver bij zijn familie en vrienden 

vandaan, maar toch ruimte om tot zichzelf te komen. Een bezoek vanuit de 

kerk stelde hij op prijs, maar hij hield het initiatief om zelf naar een dienst 

te komen graag in eigen hand. Vandaar dat wij hem in de gemeente niet zo 

goed kennen. Daarom is het een troostrijke gedachte dat God hem in Zijn 

liefdevolle licht omarmt en draagt. Hij laat ouders, zus en dierbare naasten 

achter in verdrietig gemis en begrijpende berusting. De steen van Jens is 

geplaatst onder het licht van de Paaskaars. Bij het licht dat de opstanding 

van Christus symboliseert. Het licht dat sterker is dan het duister, het leven 

dat sterker is dan de dood. Met Paulus (Romeinen 14:7,8) spraken wij de 

woorden: “Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft 

voor zichzelf. Wij leven en sterven voor God onze 

Heer, aan Hem behoren wij toe.”  
 

Ds. Marianne Gaastra 
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Velen van u zullen het wel gehoord hebben, maar in het Kerkblad willen we 

toch nog even stilstaan bij het overlijden van mevrouw Anneke Visser-van 

Hofwegen. 

Zij en haar man Frits zijn jarenlang heel 

trouwe, betrokken en actieve leden geweest 

van onze kerk. Velen van ons hebben dierbare 

herinneringen aan hen. Anneke is overleden op 

1 januari en op 5 januari begraven op de 

begraafplaats van  Warmond. 

Op de overlijdenskaart stond: 

Diep bedroefd, maar gesteund door onuitwisbare herinneringen, delen wij u 

mee dat in een bijzondere nacht is overleden onze lieve, zorgzame en 

fantastische moeder, schoonmoeder en oma. 

We kunnen ons deze herinnering aan haar goed voorstellen. 

Ze is bijna 90 jaar geworden en we mogen erop vertrouwen dat ze geborgen 

is in Gods hand. 
 

Gré Kerssies 

 

DIACONALE COLLECTES FEBRUARI 2019 
 

Zondag 10 februari: Diaconaal Fonds Groningen – 

Drenthe (gezamenlijke dienst in Vledder) 
 

Dit fonds ondersteunt verschillende projecten in 

Noord-Nederland. Enkele voorbeelden zijn: 

diaconaal/pastoraal werk aan dak- en thuislozen, drugsverslaafden, jongeren 

in achterstandssituaties/randjongeren, opvang en begeleiding aan (ex-) 

gedetineerden. Projecten voor mensen met een lichamelijk of geestelijke 

beperking, het dovenpastoraat en een ontmoetingsplaats voor (ex-) 

kankerpatiënten. 
 

Zondag 17 februari: Collecte Kerk in Actie (noodhulp) (Vledder) 
 

Droogte overleven in Ethiopië. 

Ethiopiërs zijn droogte van oudsher gewend, maar door de veranderingen 

van het klimaat is het steeds vaker en langer extreem droog. Gezinnen 

komen in grote nood: water en voedselvoorraden raken op, vee sterft. De 

strijd om te overleven wordt steeds zwaarder. 

Samen met de Ethiopische kerk helpen we boerengezinnen om ook in 

extreme tijden van droogte te overleven. 
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Dit wordt gedaan door zaden van droogtebestendige gewassen te 

verstrekken, het aanleggen van waterbronnen en te koken op hout 

besparende oventjes. Hierdoor is er minder houtkap nodig en wordt 

voorkomen dat vruchtbare grond weg kan spoelen. 
 

Wij bevelen deze collectes van harte bij u aan. 
 

Namens de gezamenlijke diaconieën, Sjoukje de Wit en Rianne Schreuder 

 

VAN DE PREDIKANT 

 

School- en gezinsdienst 3 februari 10.00 uur Nijensleek 
 

Het thema van de dienst is nog niet bekend, maar 

er wordt over gedacht. Belangrijkste is, dat we 

weer samen met CBS De Bron samenwerken en 

zo de band, die er bestaat tussen kerk en school, 

verstevigen. 

Iedereen van harte welkom in deze dienst die 

uiteraard weer een interactief en ludiek karakter 

zal dragen.   

 

Meditatiegroep 
 

In januari was er geen meditatie-uur, maar in februari gaan we weer van 

start. In principe elke eerste woensdag van de maand. Voor wie alvast een 

lijstje wil: 6 februari, 6 maart, 3 april, 1 mei, 5 juni, juli en augustus 

(vakantieperiode), 4 september, 2 oktober, 6 november en 4 december. 

In de veertigdagentijd (de tijd voor Pasen) is er, in plaats van een reguliere 

meditatie, een vesper. Dat is 3 april. 

We hebben in de adventstijd ook de “gewone” meditatie laten opgaan in 

vier stiltemeditaties. Het is daar een beetje mee te vergelijken. Vespers en 

stiltemeditaties hebben dezelfde essentie: in stilte tot inkeer komen, om zo 

in alle rust Gods aanwezigheid bewust te ervaren.  

Alvast een tekst om voor u-/jezelf te binnen te brengen als u/je gaat 

mediteren:  
 

Luister in stilte 
 

Luister in stilte naar de boodschappen van je ziel. 

Luister in stilte naar je lichaam... 

Voel je er in verbinding mee. 
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Luister naar je eigen hartslag. 

Luister naar de aardse en kosmische hartslag... 

Voel je er in verbinding mee. 

Accepteer wat is. 

Voel je de kracht van de stilte. 

Voel je de kracht van in stilte zijn. 

Innerlijk luisteren naar wat je lichaam je vertelt, 

Innerlijk luisteren wat er buiten je gebeurt..... 

Voel je er in verbinding mee... 

Luister naar de fluisteringen van je Ziel 

Voel je compleet 

Voel je één met het Grote Geheel. 
 

Vrij naar, Joke van Melsen 

 

KERKKEET  Back to Basic 
 

Jeugdhonk in de Gerf 
 

Vanuit de Frisse Wind groep hebben we opnieuw gekeken naar 

mogelijkheden voor het jeugdhonk. Handig om van alles op te slaan, maar 

daarvoor is het natuurlijk niet in het leven geroepen. Natuurlijk zijn we er 

het afgelopen jaar ook enkele keren geweest om na te praten over het 

opbouwen en later weer opruimen van de Kerstboom. We hebben besloten 

om een vorm van kerk-zijn voor de jeugd te ontwikkelen. Ik schreef 

daarover al eerder in de kerkbladen van vorig jaar. We hebben even tijd 

nodig gehad om alles goed door te spreken en in de steigers te zetten. 

Onderwerpen als maaltijd, generaties, het kwaad, schepping, doop, 

wonderen komen letterlijk ter tafel, want we beginnen elke bijeenkomst met 

een eenvoudige maaltijd. Daarna onderzoeken we het onderwerp voor die 

avond op de betekenis die het voor je kan hebben in het dagelijks leven. 

We hebben de naam Kerkkeet gekozen in navolging van het Kerkcafé. We 

mikken op de groep van 18- tot 25+. Niet echt degenen die nog naar de keet 

gaan, maar die er misschien nog niet zo lang geleden heen gingen. De 

benaming benadrukt de sfeer die er in een keet is. Ontmoeting staat op de 

eerste plaats, daarnaast praten over alles wat je in het leven bezighoudt. 

Degenen die lid zijn van onze gemeente krijgen een persoonlijke 

uitnodiging. Mensen kunnen zich aanmelden bij Coby Dijkhuizen, Jeroen 

Los, Doede Simonides. Ook voor meer info kun je hen benaderen, of je 

stuurt mij even een mailtje: mariannegaastra@gmail.com. 
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Eerste avond: 17 februari 17.30 – 19.30 uur. Deze avond gaan we het 

hebben over generaties. Welke invloed hebben jouw ouders, grootouders op 

de keuzes die je in het leven maakt. We doen dit aan de hand van het 

verhaal van Jacob en Ezau en hun 

(groot)ouders. Beiden hadden een 

idee over de toekomst van hun 

leven, maar het liep uiteindelijk 

anders. Hun ouders, God, zijzelf, 

de gebeurtenissen in het leven, 

lieten alles anders lopen dan dat 

zijzelf hadden gedacht. Hoe reageer 

je daarop, wat doe je? Denk je 

daarbij alleen aan jezelf, of betrek 

je anderen er ook bij? Je ziet, 

lekker eten (linzensoep stel ik me voor; het rode waar Ezau zijn grote zegen 

voor opgaf) en een goed gesprek, op gang gebracht met filmpjes en 

natuurlijk jullie aanwezigheid. Op een plaats waar over die dingen 

nagedacht moet worden in de kerk.  
 

Kerstboom, jeugdkerstfeest, kerstwandeling 
 

Met veel verve is de kerstboom opgetuigd door de jeugdgroep. De boom, 

die uit de tuin van Bram en Rianne kwam, heeft tot en met de Kerst staan 

stralen in een kerk die weer als nieuw was. Daarna lekker met elkaar om de 

tafel in het jeugdhonk en gezellig iets eten met elkaar.  

Het jeugdkerstfeest was, als vanouds, gezellig en vooral sfeervol. Een 

warm welkom voor iedereen, laagdrempelig, zoals we graag willen zijn. 

José en Jan Siderius hadden hun kerststal met de wijzen uit het oosten in de 

kerk van Vledder geplaatst. Het verhaal van kerst werd in lego uitgebeeld 

via de schermen. Marjolein Tissingh vertelde het verhaal en iedereen die er 

was, mocht herder of engel zijn. Wat een heilige chaos was het. Met 

muziek, liederen en een hemel die midden in de winternacht openging.  

Laagdrempelig was ook de kerstwandeling. Veel mensen hebben de route 

van de ster gelopen. Deze keer was het begin in de kerk. Jolien Damsma 

zong hemels, de koffie, thee en chocolademelk waren subliem met dank aan 

Coby en Hendrika. En natuurlijk met dank ook aan al die mensen die de 

hele wandeling mogelijk hebben gemaakt. De organisatie onder 

“aanvoering” van Annie Koopman en Lammie Roffelsen kan met 

voldoening terugkijken op een geslaagde kerstbelevenis. Volgend jaar weer 

als het aan ons ligt. Kerk en dorp komen steeds meer samen.  
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Column. Nashville.  
 

De naam van deze stad associeerde ik tot voor kort met Country- en 

Westernmuziek en niet met de verklaring van de orthodoxe vleugel van 

christelijk Nederland. Een paar weken geleden is veel ophef ontstaan over 

de Nashvilleverklaring, waarin honderden protestantse dominees zich 

uitspreken tegen de levensstijl van lhbt’ers*. Door middel van het 

omstreden pamflet willen zij betogen dat het huwelijk alleen bedoeld is als 

verbond tussen één man en één vrouw. Inderhaast werden als reactie op 

deze verklaring, op verschillende plaatsen, regenboogvlaggen gehesen op 

kerken en andere gebouwen waar men de lhbt’ers en de rest van de wereld 

wilde laten weten dat iedereen, ongeacht zijn of haar seksuele levensstijl, 

welkom is. Mits men daarbij de vrijheid van ieder die betrokken is in die 

relatie respecteert. In de dienst van zondag 13 januari besteedde ik aandacht 

aan de commotie die is ontstaan naar aanleiding van dit pamflet. Allereerst 

mag duidelijk zijn dat wij als kerkgemeenschap vorig jaar met het invoeren 

de plaatselijke kerkordelijke regeling, waarbij wij hebben gezegd dat in 

onze kerk alle huwelijken kunnen worden gezegend of ingezegend, grote 

moeite hebben met deze verklaring. Ik ben het eens met René de Reuver, 

scriba van de synode van de PKN, die op de website van de PKN stelt dat 

deze Nashvilleverklaring “pastoraal onverantwoord” en “theologisch 

eenzijdig” is. De Nashvilleverklaring vraagt om meer dan alleen maar je 

mening te geven door als kerk de regenboogvlag te hijsen en een lied over 

de liefde te zingen. Dat kan een begin zijn. Waar ik voor pleit is om het 

gesprek met elkaar werkelijk aan te gaan. Elkaar te zien, niet als 

vertegenwoordig(st)er van een bepaalde groep, maar als persoon. Dan 

kunnen er dingen gebeuren die je niet voor mogelijk houdt. Een orthodox 

gelovige moeder uit Elspeet die het moeilijk had met haar zoon die 

getrouwd is met een vriend. Zij ging het gesprek aan, met de kerk, met God, 

met haar zoon en met zichzelf. Zij kwam uit de theologische eenzijdigheid 

en werd pastoraal verantwoord. Niet omdat zij haar overtuiging liet varen, 

zoals velen misschien graag zouden zien, maar door de trouwfoto van haar 

zoon met zijn vriend tussen de andere trouwfoto’s van haar kinderen te 

hangen. Het verhaal van de moeder en haar zoon is genomen uit een 

interview in een krant die trouw bij mij in de bus wordt gedaan. Stellingen 

betrekken in een discussie die in de media op een harde manier gevoerd 

worden, is één ding. Het genuanceerde theologische en pastorale gesprek 

aangaan is een tweede. Beide zijn naar mening onlosmakelijk met elkaar 

verbonden. Ik pleit voor een voortgang van het gesprek, waarbij 

vooroordelen, die er op voorhand zijn, uitgesproken worden, zodat ze geen 
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belemmering zijn in wat er verder ter tafel komt. De kerk heeft nu als eerste 

de taak om zich te bezinnen op de theologische en pastorale consequenties 

van het Nashvilledebat. Goed en terdege. 
 

* lhbt staat voor: lesbische vrouwen, 

homoseksuele mannen, biseksuelen, 

transgenders en intersekse personen. 
 

Ds. Marianne Gaastra 

 

VAN DE KERKENRAAD 
 

In het vorige Kerkblad hebben we u uitgebreid geïnformeerd over het 

voornemen om als één kerkelijke gemeente Vledder – Nijensleek door te 

gaan. Inmiddels is de werkgroep, die de 

kerkenraad op weg helpt bij dit proces, 

twee keer bij elkaar geweest en worden de 

eerste stappen genomen om nieuwe 

beleidsplannen te schrijven. Daar merkt u 

nog weinig van, maar achter de schermen 

zijn we als kerkenraad druk bezig. 

We hopen u op de komende 

gemeenteavonden hier over te horen en te spreken. 

Deze gemeenteavonden zullen worden gehouden op 3 april in Nijensleek 

en op 10 april in Vledder. 

Wilt u deze datums vast noteren in uw agenda, want het is van groot belang 

dat zoveel mogelijk gemeenteleden dan aanwezig zijn. 
 

Namens de kerkenraad, Bram Schreuder en Gré Kerssies 

 

WERELDGEBEDSDAG vrijdag 1 maart 2019 
 

De viering van de jaarlijkse gebedsdag vindt 

plaats in de Dorpskerk te Vledder om 15.00 uur. 

De liturgie is voorbereid door vrouwen uit 

Slovenië en heeft als thema: 

Welkom, God nodigt je uit! 

In Amerika wordt al sinds 1887 door vrouwen 

deze gebedsdag gevierd en sindsdien wordt er 

internationaal in 183 landen aan deelgenomen.  

In Nederland wordt sinds 1929 deze internationale dag gevierd. Dus nu al 

voor de 90ste keer. 
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Elk jaar wordt de liturgie door een deelnemend land verzorgd. 
 

U wordt van harte uitgenodigd deze viering bij te wonen.  

Het Parochiekoor uit Frederiksoord verleent medewerking aan deze viering. 

Er wordt een collecte voor diverse doelen in Slovenië gehouden, onder 

andere voor een ‘blijf van mijn lijf huis’, voor autistische jongeren met het 

syndroom van Asperger en voor Roma-burgers, die nog altijd als 

tweederangsburgers worden behandeld. 
 

Na afloop is er gelegenheid na te praten onder genot van een kopje koffie of 

thee. 
 

Namens de werkgroep Wereldgebedsdag, Tonnie Bolte 

 

 

AGENDA 
 

  6 febr. 10.00 uur Koffieochtend (De Gerf) 

  6 febr. 19.00 uur Meditatiegroep (De Gerf) 

  7 febr. 10.00 uur Gespreksgroep ‘teksten van mijn leven’ (De Gerf) 

13 febr. 10.00 uur Koffieochtend (consistorie Streekkerk) 

17 febr. 14.30 uur Kerkcafé (Dorpskerk) 

17 febr. 17.30 uur Kerkkeet (De Gerf) 

19 febr. 19.30 uur Redactievergadering Kerkblad 

27 febr. 19.30 uur Leerhuis (De Gerf) 

 

BEDANKJES 
 

Ook namens Ineke, hartelijk dank voor de mooie 

bloemen uit de kerk en de bezoekjes, kaarten en 

telefoontjes die we mochten ontvangen nu er vervelende 

complicaties zijn opgetreden na de heupoperatie. Het 

voelt als een warme deken. 

Luuk Groen 

 

Graag wil ik heel hartelijke bedanken voor het kerstbrood en de bloemen 

die Hans en Bregje Procee mij kwamen brengen. Wat een verrassing en 

heel gezellig. Het gaat goed met mij en ik ga dan ook vol vertrouwen het 

nieuwe jaar tegemoet. 

Elly Pronk 

 

 



- 13 - 

Hierbij hartelijk dank voor de prachtige bloemen die wij met onze 

verjaardagen mochten ontvangen. In één woord geweldig. 

Hartelijk groetend, Reinder en Itske Boersma 

 

LEERHUIS 
 

Op 23 januari was Jolanda Molenaar de inleidster. Over Geloof, 

Transgender en Kerk. Wie het programma ´het vermoeden´ heeft gezien op 

TV, heeft geweten waarover het zou gaan. Afgelopen weken is daar de hele  

kwestie bij gekomen over Nashville. Ik heb daar contact over gehad met 

Jolanda. Het heeft haar heel veel verdriet gedaan. Op de leerhuisavond is ze 

daarop ingegaan. 

Heel fijn om samen te ontdekken, dat je de bijbel ook anders kunt 

gebruiken dan elkaar er draaien mee om de oren te geven.  
 

Woensdag 27 februari is de volgende avond. 

Dan pakken we de draad weer op over 

vrouwen, die in de bijbel en theologie een 

belangrijke rol hebben gespeeld. 

We gaan samen kijken, na een korte inleiding, 

naar een film over Esther. Zij zag kans, als 

Koningin van Perzië, het Joodse volk te 

redden van genocide. 

Als u ook wilt komen kijken, dan bent u uiteraard van harte welkom.  

De Gerf, aanvang 19.30 uur. Leiding: Gijs van Raalten. 
 

Gijs van Raalten 

 

DE PRIVACYWETGEVING 
 

Zoals u allemaal wel hebt gehoord heeft de overheid nieuwe 

privacywetgeving in het leven geroepen. Ook kerken moeten hieraan 

voldoen. Als kerk moeten we uiterst zorgvuldig omgaan met de gegevens 

van onze gemeenteleden, b.v. via de ledenadministratie, de website, de 

eredienst en het Kerkblad. We zullen een balans moeten zoeken tussen de 

privacy van onze gemeenteleden en het delen van wel en wee, zodat we 

naar elkaar kunnen omzien. 

De kerkenraad heeft inmiddels een privacyreglement opgesteld, dat u kunt 

vinden op onze website www.kerknetvledder.nl. Mocht u nog opmerkingen 

of toevoegingen hebben ten aanzien van het privacyreglement, horen we dat 
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graag van u. Als u een schriftelijk exemplaar wilt hebben kunt u dat 

aanvragen bij de kerkenraad. 
 

In juni 2018 hebt u als gemeenteleden schriftelijk door kunnen geven aan 

de ledenadministratie van onze kerken dat informatie over u niet gedeeld 

mag worden in de kerkdienst, de eredienst, de website of in het Kerkblad of 

ergens anders via kanalen van de kerk. 

Hier is door niemand gebruik van gemaakt. Maar het blijft natuurlijk 

mogelijk om dat alsnog te doen. 

Ook wanneer u zich zou willen uitschrijven als lid van de kerk zou u dit 

schriftelijk door moeten geven aan de ledenadministratie. U hebt het recht 

om, zoals dat heet, “vergeten te worden”. 

Uw gegevens zullen dan verwijderd worden, uitgezonderd bepaalde 

gegevens waarvoor een wettelijke bewaartermijn geldt, zoals financiële 

gegevens waar de belastingdienst naar kan vragen. 

Als u wilt weten wat er staat in het privacyreglement van onze kerken kunt 

u dat vinden op de website, maar als kerkenraad vinden we het ontzettend 

belangrijk samen gemeente te kunnen zijn en met elkaar kunnen meeleven 

en naar elkaar kunnen omzien in vreugde en verdriet. 

Het privacyreglement moet daar geen belemmering in zijn. We zullen 

echter zorgvuldig moeten zijn in het delen van persoonlijke gegevens. 

Daarvoor hebben ook alle ambtsdragers bij hun bevestiging geheimhouding 

beloofd over wat hun in vertrouwen worden toevertrouwd. 

Hieronder staan de adressen waar u eventuele schriftelijke meldingen t.a.v. 

de privacyregels aan door kunt geven. 
 

Voor de Dorpskerk: 

Ledenadministratie Johannes de Doperkerk 

Janet Stuiver, pjstuiver@ziggo.nl 

Postadres: De Hoek 8 

8381 BL Vledder 
 

Voor de Streekkerk: 

Ledenadministratie Streekkerk “Eben Haëzer” 

Gré Kerssies, grekerssies@gmail.com 

Postadres: Hoofdweg 59 

8383 ED Nijensleek   
 

Namens de kerkenraden, Bram Schreuder en Gré Kerssies 

  

 

mailto:pjstuiver@ziggo.nl
mailto:grekerssies@gmail.com
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DOORGEVER 
 

Het is stil geworden in Bethlehem. En op de velden van Efrata. De engelen 

- de mobiele eenheid van God - zijn weer terug naar de hemel. De herders 

zijn ook weer naar hun werkterrein gegaan, het hoeden van hun 

schaapskudde. De Koningen hebben het Kind in de kribbe gevonden, Hem 

hun cadeau’s gegeven en ze zijn weer teruggegaan naar hun eigen land. 

Maria en Jozef en hun kleine baby’tje Jezus zijn ook allang het stadje uit. 

Gevlucht voor de wrede Herodes. Ze zijn een poosje in Egypte 

ondergedoken geweest. En, toen het weer veilig was in Palestina, zijn 

vader, moeder en Kind naar Nazareth gegaan en pakte Jozef zijn beroep als 

timmerman weer op. 

En zo hoort het ook! Je aanschouwt het wonder van God. Daarna keer je 

terug naar je eigen werkplek en gaat aan de slag. Want je hebt geleerd van 

wat er is gebeurd en nu ga je het uitdragen.  

Maar dat was de kiem en wat moet je dan 

daarmee? Dat is duidelijk geworden in al die 

jaren daarna. Jezus heeft ons in zijn wandel 

en in zijn wonderen en uitspraken en 

gelijkenissen het voorbeeld gegeven. Hoe wij 

in het leven moeten staan, gehoorzaam aan 

zijn wil. Volgende maand gaan we de 

40dagentijd in, op weg, eerst naar Goede 

Vrijdag en daarna volgt de overwinning op Paasmorgen. Zo lopen onze 

wegen vanuit het stille Bethlehem, vanuit die aanbidding, naar het opvolgen 

van onze taak op de plek waar we leven. 

Doorgever 
 

SOOS NIJENSLEEK 
 

Onze bijeenkomst is deze keer op 13 februari a.s. Veilig Verkeer Nederland 

zal deze middag verzorgen. 

Wij beginnen om 14.30 uur in het 

’t Werkt, Hoofdweg 22, Nijensleek. 

Lijkt het u leuk, komt gerust, van 

harte welkom. 
 

Namens de soos Nijensleek, 

Roely Dijkstra 
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KERKCAFÉ:  de passie van Sietske Metz 
 

Op zondagmiddag 17 februari wordt er in het koor van de Dorpskerk te 

Vledder voor de vierde keer een Kerkcafé georganiseerd.  

In een informele setting willen we mensen uitnodigen met elkaar te delen 

wat voor hen belangrijk is in het leven. Tijdens het Kerkcafé zal iemand ons 

vertellen over het (vrijwilligers)werk dat hij of zij doet. Waarom doe je dat 

en waarom word je hier enthousiast van? Afgelopen keer was Sako Kiers te 

gast, die vertelde over zijn leven als uitvaartverzorger. 

Deze keer zal Sietske Metz van kwekerij Arborealis uit Wilhelminaoord 

onze gast zijn. Zij zal vertellen over haar passie voor bijzondere, sterke en 

waar mogelijk eetbare bomen en planten. Hoe is het zo gekomen? Wat was 

haar motivatie om bomen en planten te gaan kweken? Wat zijn haar 

ervaringen om samen met een compagnon een eigen zaak te beginnen? Wat 

heeft het haar persoonlijk tot nu toe gebracht? 

Iedereen is van harte welkom in dit Kerkcafé, vanaf 14.30 uur in het koor 

van de Dorpskerk te Vledder. Na afloop staat er een drankje klaar en bij de 

uitgang een schaal voor een vrijwillige bijdrage.  
 

Namens Frisse Wind, Jeroen Los 

 

125 JARIG JUBILEUM VAN DE STREEKKERK “EBEN HAËZER” 
 

Op 25 december 1893 is in Nijensleek een Christelijk Gereformeerde Kerk 

opgericht. Dat was op 25 december 2018 dus 125 jaar geleden. 

Een jubileum. 
 

Dat willen we graag herdenken in een 

gezamenlijke feestelijke dienst op 

zondag 3 maart aanstaande. 

Onze eigen predikant, Marianne 

Gaastra, zal voorgaan. Het thema wordt: 

“Een reis door de tijd”. 

We zouden in deze dienst ook graag een 

aantal liederen zingen die u graag zingt 

of waar u een dierbare herinnering aan hebt. De meest genoemde liederen 

gebruiken we in deze dienst. Geef u liederen dus door aan onderstaande 

namen. 
 

Ronald Knol, die als kerkorganist in onze kerk in Nijensleek z’n loopbaan 

is gestart, vond het erg leuk toen we hem vroegen de samenzang in deze 

dienst te begeleiden, dus hij komt ook. 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiq68meg4fgAhXK1qQKHULtBiEQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fansichtkaartenbeurs.nl%2Fkaart%2Fd_3861&psig=AOvVaw2M8Fk3wgKn9Gq2Ea6_wkYt&ust=1548440121653666
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Na de dienst is er een feestelijk bijeenzijn en we willen afsluiten met een 

buffet van restaurant “China Garden” uit Vledder. 
 

Mocht u nog oude foto’s of krantenknipsels, mooie verhalen of anekdotes 

hebben, dan horen we dat graag en willen we die graag gebruiken op deze 

zondag. Wij maken een mooie “muurkrant” en gebruiken de beamer om uw 

herinnering te presenteren. Heerlijk om met elkaar zo terug te gaan in de 

tijd. U kunt ze ook inleveren bij onderstaande adressen. Wij zorgen dat u ze 

weer terugkrijgt. 

Een kopie van uw foto/verhaal/artikel maken kan natuurlijk ook. 
 

U wordt van harte uitgenodigd dit jubileum met ons mee te vieren. 

Als u als gemeentelid van de Streekkerk of de Dorpskerk wilt deelnemen 

aan het buffet moet u zich wel van te voren opgeven bij één van 

onderstaande personen. 
 

Reina Fledderus, tel. 0521-381884; e-mail: dejongereina@hotmail.com 

Sjoukje de Wit, tel. 0521-382663; e-mail: sjoukjew@hetnet.nl 

Gré Kerssies, tel. 0521-382185; e-mail: grekerssies@gmail.com 

 

VEERTIGDAGENTIJDKALENDER 
 

Gratis 40dagentijdkalender. 

Op www.protestantsekerk.nl/40dagentijdkalender 

is nu de gratis 40dagentijdkalender te bestellen. 

Een dagelijkse Bijbeltekst en quote, recept, 

verhaal of gedicht brengen u steeds een stapje 

dichter bij Pasen.  

Meerdere exemplaren bestellen? Dat kan! 

Voor 1 euro per stuk in de webwinkel. 
   

Hartelijke groet, Janny Leppers 

 

KOSTERROOSTER 
 

 Dorpskerk Streekkerk 
 

  3 febr. - L. Middelbrink 

10 febr. ?? - 

17 febr. ?? J. Siderius 

24 febr. ?? - 

  3 mrt. - T. Bierman 
  

 

 

mailto:dejongereina@hotmail.com
mailto:sjoukjew@hetnet.nl
mailto:grekerssies@gmail.com
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BLOEMENROOSTER 
 

 Dorpskerk Streekkerk 
 

  3 febr. R. Schreuder J. Rozeboom 

10 febr. A. Herkemij G. Kerssies 

17 febr. T. Bolte J. Siderius 

24 febr. F. Walpot K. Los 

  3 mrt. E. v.d. Kamp R. Dijkstra 

 

OPHAALDIENST 
 

 Dorpskerk Streekkerk 
 

  3 febr. J. Leppers, tel. 06-10492370 T. Huurdeman, tel. 381263 

10 febr. D. Reuvekamp, tel. 382850 L. Middelbrink, tel. 381708 

17 febr. G. Herkemij, tel. 383018 J. Siderius, tel. 387933 

24 febr. J. Leppers, tel. 06-10492370 T. Huurdeman, tel. 381263 

  1 mrt. D. Reuvekamp, tel. 382850 H. Hagg, tel. 382431 

  3 mrt. G. Herkemij, tel. 383018 L. Middelbrink, tel. 381708 

 

 

 

 

UIT DE DORPSKERK 
 

Van de kerkrentmeesters 
 

De verbouwing van de kerk is klaar, ik hoef er dus niet meer uitgebreid 

over te schrijven. Op 6 januari hebben we in een sfeervolle dienst de kerk 

officieel weer in gebruik genomen.  

Helemaal klaar is de kerk natuurlijk nog niet. De kerkrentmeesters hebben 

een lijstje met punten die nog afgewerkt moeten worden. Dat zal in de 

komende weken gaan gebeuren. Nieuwe apparatuur moet nog worden 

afgesteld, zoals de geluidsapparatuur, sommige zaken moeten nog worden 

opgehangen, zoals het rekje voor de liedbundels en andere dingen moeten 

nog worden aangeschaft. Ook moeten de subsidieverstrekkers worden 

ingelicht over de resultaten van de verbouwing. 

Wat voorts moet gebeuren is dat de Gerf en de garage worden opgeruimd. 

Toen de kerk eind september werd ontruimd is vrijwel alles wat in laatjes 

en op planken lag naar de Gerf en de garage gebracht en daar ligt het nog 

steeds. Sommige dingen moeten terug naar de kerk, maar veel andere 
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dingen kunnen waarschijnlijk gewoon weg. Ons kerkelijk centrum en de 

garage zijn opslagplaatsen geworden, opslagplaatsen van dingen die we al 

lang niet meer gebruiken, maar nooit weggegooid hebben. Wij zullen daar 

als kerkrentmeesters het voortouw in moeten nemen: het kantoortje in de 

grote zaal staat vol met mappen die naar de zolder kunnen. Maar ook die 

zolder zal moeten worden gekuist. We hebben daar stellingen neergezet die 

moeten dienen om het archief van de kerk te bewaren. Maar als ik het goed 

heb staan daar nog dozen met mappen die niet in de stellingen zijn gezet. 

Dan moet ook de garage een beurt krijgen: die staat bijna vol met spullen 

die nergens anders een plekje hebben. En als dat allemaal klaar is gaan we 

praten met de gebruikers van het jeugdhonk, want ook dat staat meer dan 

vol. Schoonmaken van de Gerf is op deze manier dan ook niet te doen. En 

als de Gerf weer op orde is zullen we het beheer zo moeten regelen dat het 

ook netjes blijft.  
 

Nu de verbouwing zijn einde 

nadert is het goed om nog even te 

wijzen op het feit dat er veel 

publiciteit is geweest rond die 

verbouwing. RTV Drenthe is 

twee maal langs geweest voor 

TV- en radio-opnames, het 

Dagblad van het Noorden heeft 

twee artikelen gewijd aan de 

verbouwing, de Steenwijker 

Courant en de Westervelder ieder één, in de Boodschapper stond een artikel 

en binnenkort komt daar nog een artikel bij en op 29 september was er een 

Open Dag. En vergeet ons eigen Kerkblad niet dat breed wordt gelezen. 

Verder was er natuurlijk veel aandacht in het dorp voor de verbouwing 

omdat er weken achtereen bedrijfswagens voor de kerk stonden en het 

korenfestival moest worden verplaatst naar Wilhelminaoord. Met als gevolg 

dat iedereen in Vledder nu wel weet dat de kerk verbouwd is. En degenen 

die het resultaat gezien hebben zijn er positief over. Mooi toch? 

Tot slot is het goed om te vermelden dat diverse burgerlijke en kerkelijke 

instanties bijgedragen hebben aan de financiering van het project. Op 

diverse plekken hebben we de namen van die instanties gepubliceerd. Op 

deze manier is de verbouwing voor ruim 40% betaald uit die bijdragen. 

Ook mooi toch? 
 

Namens de kerkrentmeesters, Hans van de Rotte 
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UIT DE STREEKKERK 

 

Gemeenteavond op 3 april 2019 
 

Op 3 april zal in de Streekkerk de jaarlijkse gemeenteavond worden 

gehouden. In Nijensleek ontvangt men de uitnodiging door middel van “het 

blauwe boekje”, waarin tevens de verslagen staan van de kerkenraad, de 

diaconie, het college van kerkrentmeesters en de diverse commissies. 

Voorgaande jaren werd dit blauwe boekje bij u thuisbezorgd, maar dit is 

logistiek een hele operatie. 

We leggen het dit jaar achter in de kerk. U kunt het dan zelf meenemen. 

Vanaf zondag 17 maart is het beschikbaar. 
 

Gré Kerssies 

 

 

Rooster kindernevendienst / oppas 
 

  3 febr. Heleen 

17 febr. Luberti 

  3 mrt. Dineke 
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DE DORPSKERK (JOH. DE DOPERKERK) 
 

Postadres Hervormde Gemeente PKN 

  De Hoek 8, 8381 BL Vledder 
 

Scriba mevr. J. Leppers (a.i.), tel 0521-345621 

    e-mail: degansleppers@gmail.com 
 

Ledenadministratie  mevr. J. Stuiver, tel. 0521-381132 

    e-mail: pjstuiver@ziggo.nl 
 

Coörd. kosterschap  dhr. H. Wind, tel. 0521-382997 / 06-53333916 
 

Rekeningnummers   

NL50 RABO 0365 8003 17  C.v.K. Hervormde Gem. Vledder 

NL81 RABO 0365 8001 47  Diaconie Herv. Gem. Vledder 

NL21 RABO 0373 7309 77 Dorpskerkkoor 
 

Actie Kerkbalans   

NL79 RABO 0373 7310 00  C.v.K. Hervormde Gem. Vledder 
 

Collectebonnen (€ 16,-- per vel van 20 bonnen)  

NL50 RABO 0365 8003 17  C.v.K. Hervormde Gemeente Vledder 
 

Kerkblad/solidariteitskas 

NL51 RABO 0373 7310 19       C.v.K. Hervormde Gemeente Vledder  

 

DE STREEKKERK 
 

Postadres Gereformeerde Kerk PKN 

  Hoofdweg 59, 8383 ED Nijensleek 
 

Scriba vacant 
 

Ledenadministratie  mevr. G. Kerssies-de Boer, tel. 0521-382185 

    e-mail: grekerssies@gmail.com  
 

Penningmeester  dhr. L. Middelbrink, tel. 0521-381708 

    e-mail: lg.middelbrink@gmail.com 
 

Rekeningnummers   

NL29 RABO 0361 2106 55  Gereformeerde Kerk Nijensleek 

NL57 RABO 0361 2623 37  Diaconie Geref. Kerk Nijensleek 

NL40 RABO 0373 7415 96  Geref. Kerk Nijensleek Werkgr. Kerk in Actie 
 

Collectebonnen  ( € 12,00 per vel van 20 bonnen) 

NL62 RABO 0373 7415 88  C.v.K. Geref. Kerk  Nijensleek 
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Bouwbedrijf

VAN DIJK bv

- woningbouw
- utiliteitsbouw
- renovatie

- restauratie

VAN DIJK’S

karweiman
- onderhoudswerk
- bouwkundige klussen

Dorpsstraat 12, Vledder
tel:  0521-381260
fax: 0521-381727

ALTIJD GROTE KEUZE IN DIVERSE MERKEN OCCASIONS
TEVENS UW ADRES VOOR ALLE REPARATIES, ONDERHOUD
EN A.P.K. VAN ALLE MERKEN
TOTAL BENZINE-STATION          AUTOVERHUUR

DE ROLLE 1, 8381 CR VLEDDER     TEL. 0521 - 381231

Kapsalon

Dorpsstraat 21

8381 AM Vledder
Tel. 0521-382130 

Met ‘n erkend Schilders- en

        Afwerkingsbedrijf
bent u gegarandeerd beter af

SCHILDERSBEDRIJF

Solweg 13, Vledder

tel: 0521 381669

Schilder
glaszetter
behanger

ERKEND SCHILDERS-
EN AFWERKINGSBEDRIJF

Bisschop v.o.f.

 


