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NIET ZO VOOR DE HAND LIGGEND
In de vakantie laat je je gedachten gaan. Zou
God wel eens vakantie hebben. Uiteraard ligt
het eraan hoe je God ziet. Maar goed, even terug
naar: gedachten laten gaan. Vaak is het zo dat je
als mens op creatieve ideeën komt als alle druk wegvalt. Als je niet hoeft te
organiseren hoe je je tijd indeelt, als je niet persé ergens op tijd hoeft te
zijn. Dan gaat die stroom van gedachten alle kanten op. En maakt
verbindingen die niet voor de hand liggen.
Als je het hebt over het visioen van God: het koninkrijk der hemelen zie je
op zo’n beeld van niet voor de hand liggende verbindingen. Een paradijs
waarin ‘vrede en gerechtigheid’ heersen. De werkelijkheid is immers
anders: harder, gewelddadiger, wreder. Die werkelijkheid van ons allemaal
heeft Gods visioenen nodig om dat te kunnen weerstaan en te kunnen
doorstaan. Om te kunnen blijven geloven in een wereld waar vrede is en
harmonie. Waar geen rouw en tranen meer zijn. Waar God, als een arend,
je omhoog gooit en weer opvangt als je krijsend neerstort. God heeft altijd
visioenen, God heeft altijd vakantie, God laat gedachten komen en gaan als
de zee: eb en vloed. In een allesomvattende, liefdevolle zee van gedachten.
En daarom is God voor ons steeds zichtbaar, tastbaar, voelbaar; ook in
tijden van leegte en gemis. Als je vakantie hebt kun je je even als God in
Frankrijk wanen. Laat je gedachten gaan en verbind ze met die van God.
Niet zo voor de hand liggend misschien, maar wel helend.
Ds. Marianne Gaastra
KERKDIENSTEN

3 juli
10.00 uur

Dorpskerk Vledder

Streekkerk Nijensleek

Geen dienst

Ds. G. v.d. Dool (Vledder)
Avondmaal
1e collecte: Katja en Jurgen
2e collecte: kerk
Uitgang: bloemengroet

10 juli
10.00 uur

Drs. B. v.d. Brink (De Wijk)
1e collecte: Roemenië
2e collecte: kerk
Uitgang: De Gerf
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Geen dienst

Dorpskerk Vledder

Streekkerk Nijensleek

17 juli
10.00 uur

Mevr. D. Rietveld (Bleiswijk)

Mevr. E. Pierik (Steenwijk)

1e collecte: plaatselijk werk
2e collecte: kerk
Uitgang: orgelfonds

1e collecte: plaatselijk werk
2e collecte: kerk
Uitgang: bloemengroet

24 juli
10.00 uur

Ds. B. Metselaar (Beilen)

Geen dienst

31 juli
10.00 uur

Geen dienst

7 aug.
10.00 uur

Ds. H. Procee (Vledder)

Ds. M. Gaastra

1e collecte: Roemenië
2e collecte: kerk
Uitgang: De Gerf

1e collecte: Roemenië
2e collecte: kerk
Uitgang: bloemengroet

19.30 uur

L. Groen / D. Simonides
Drents-Friese dienst

Geen dienst

14 aug.
10.00 uur

Ds. P.K. Pit (Drachten)

Ds. V. Top (Sneek)

1e collecte: KIA zomerzending
2e collecte: kerk
Uitgang: orgelfonds

1e collecte: KIA zomerzending
2e collecte: kerk
Uitgang: bloemengroet

21 aug.
10.00 uur

Ds. M. Gaastra

Ds. J. v.d. Mark (Wolvega)

1e collecte: plaatselijk werk
2e collecte: kerk
Uitgang: kerkgebouw

1e collecte: plaatselijk werk
2e collecte: kerk
Uitgang: bloemengroet

28 aug.
10.00 uur

ICC openluchtdienst bij de
RK Kerk in Wilhelminaoord
(bij slecht weer in de RK kerk)

Voorgangers:
Ds. M. Gaastra en
mevr. L. Hoeijmakers

4 sept.
10.00 uur

Geen dienst

Ds. M. Gaastra

1e collecte: Rudolphstichting
2e collecte: kerk
Uitgang: kerkgebouw

Mevr. J. Molenaar (Steenwijk)
1e collecte: KIA werelddiaconaat
2e collecte: kerk
Uitgang: bloemengroet

1e collecte: KIA werelddiaconaat
2e collecte: kerk
Uitgang: bloemengroet

-4-

PASTORAAT
We hebben de afgelopen weken weer veel vlaggen
en tassen zien hangen aan de huizen in onze
dorpen. Een zucht van opluchting: GESLAAGD.
Vanaf deze plaats willen we iedereen die geslaagd
is van harte feliciteren met dit belangrijke moment en we wensen jullie
allemaal veel succes en geluk toe met de volgende stappen in jullie levens.
Misschien gaan jullie een baan zoeken, of verder studeren. Allebei
belangrijke zaken.
En we willen degenen die nog moeten wachten op de uitslag van een her
net zoveel succes wensen. En we hopen dat het resultaat goed mag zijn.
Ook verlaten binnenkort een aantal achtstegroepers hun school en gaan
naar Steenwijk, Diever of Meppel of nog andere plaatsen naar een
vervolgopleiding. Ook voor jullie een mijlpaal.
We wensen jullie een mooie tijd op jullie nieuwe school.
En dan begint voor velen een welverdiende vakantie. We hopen dat
iedereen weer bij kan komen na een paar hectische jaren. Maar laten we
ook omkijken naar degenen die niet de mogelijkheid hebben om op
vakantie kunnen. Voor ouderen is het vaak een minder fijne periode.
Kinderen en kennissen zijn gedurende een aantal weken op pad en de
eenzaamheid wil dan nog wel eens de kop opsteken. Even een bezoekje of
een telefoontje kan zo goed doen. Let op elkaar als kerkelijke gemeente.
Vanaf deze plaats wenst de kerkenraad iedereen een goede zomer.
Gré Kerssies
VAN DE PREDIKANT
28 augustus. 10.00 uur. Openluchtdienst.
Achter de Rooms Katholieke Kerk. Adres:
Kon. Wilhelminalaan 48, Wilhelminaoord.
Wat gaat het worden? Liszy en ik hebben in haar paradijselijke tuin in
Noordwolde de eerste aanzetten gemaakt voor de Openluchtdienst. Een
goede traditie in het kader van de oecumene. De ICC (Interkerkelijke
Contact Commissie) heeft dit jaar niet de ruimte achter het Koloniekerkje
kunnen reserveren. Gelukkig is er een geweldig open veld met bosrand
achter de RK kerk. Daar gaan we dit jaar de dienst houden. Zoals gezegd
zijn de eerste verkennende stappen ter voorbereiding door ons gemaakt.
We hebben allemaal te maken in ons leven met overgangsfases. Het
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verhaal van Jakob en de Jabbok biedt veel aanknopingspunten om eigen
levensmomenten van oversteek te overdenken. Dat gaat betekenisvol
worden. Namens ICC en Liszy, Marianne.
Vakantie Marianne in juli.
Reminder. In juli ben ik op vakantie. Mijn collega’s uit de
werkgemeenschap, ds. Janni Doeven en ds. Daan Bargerbos springen bij
indien nodig. U kunt contact opnemen met de scriba van de kerkenraad Gré
Kerssies, mocht het nodig zijn.
Ds. M. Gaastra
VAN DE DIACONIE
Diaconale collectes juli/augustus 2022
3 juli

De opbrengst van de Heilig Avondmaal collecte is bestemd voor
het werk van Katja en Jurgen Hofmann in Madagaskar.
10 juli De collecte is bestemd voor het diaconale werk en het
medicijnfonds van Gerda Dijkhuizen in Roemenië.
17 juli Collecte voor het werk in de eigen gemeente.
24 juli De collecte is bestemd voor de Rudolphstichting.
In het dorp De Glind worden kwetsbare kinderen en jongeren
opgevangen, soms ook met een complex gedrag. Er wordt hen
structuur en geborgenheid aangeboden. Ze groeien dan op in
gezinshuizen en kunnen zo tot ontplooiing komen.
31 juli Collecte voor het werk van Kerk in Actie werelddiaconaat;
onderwijs in India.
In India worden duizenden kasteloze Dalit-kinderen achtergesteld
en uitgesloten. Schooluitval is bij hen erg hoog hierdoor. Samen
met een Indiase partnerorganisatie wil Kerk in Actie via deze
kinderen het onderdrukkende kastensysteem doorbreken. De
organisatie biedt de kinderen huiswerkbegeleiding, muziek-,
dans- en sportlessen aan. Zo krijgen ze zelfvertrouwen en
verbeteren de schoolprestaties.
7 aug. Collecte nogmaals voor het werk van Gerda Dijkhuizen in
Roemenië.
14 aug. Kerk in Actie zomerzending; Egypte.
Op het platteland is veel armoede. De Koptisch-Orthodoxe Kerk
biedt een ontwikkelingsprogramma aan, aan de dorpelingen om
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zelf de armoede te lijf te gaan. In elk dorp werkt de kerk drie tot
vijf jaar samen met de inwoners aan betere gezondheidszorg,
onderwijs en werkgelegenheid. Er worden
alfabetiseringscursussen georganiseerd, ondernemers kunnen
kleine kredieten afsluiten en huizen worden gerepareerd.
21 aug. Collecte voor het werk in eigen gemeente.
28 aug. Openluchtdienst ICC, doel van de collecte wordt nog bekend
gemaakt.
Koffiedrinken
Woensdag 6 juli en 3 augustus om
10.00 uur wordt u uitgenodigd voor
een kopje koffie in de Gerf. Ook op
deze ochtenden kunnen degenen die
dat willen de handen weer uit de mouwen steken om kleine (maar wel
noodzakelijke) karweitjes te helpen doen.
Dinsdag 12 juli en 9 augustus, ook om 10.00 uur, wordt u uitgenodigd
voor een kopje koffie in de Streekkerk.
Namens de diaconie, Tonnie Bolte
TER INFORMATIE voor de trouwe lezers
Wegens vakantie is er geen bijdrage van mij in deze
uitgave van het Kerkblad.
Gijs van Raalten
BLOEMENGROET
De afgelopen maanden zijn de bloemen als felicitatie of
als groet en bemoediging gegaan naar:
Dhr. en mevr. Woudenberg
Dhr. J. Siderius
Fam. J. Dijkstra
Dhr. de Ridder
Mevr. R. Fledderus-de Jonge

Mevr. Nobel
Dhr. G. v. Raalten
Mevr. G. Kerssies-de Boer
Dhr. v. Dijk

Luuk Groen en Roely Dijkstra
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BEDANKJES
Bedankt voor de mooie bos bloemen die ik
zondagmorgen mocht ontvangen.
Adrie van Vliet.
We waren blij verrast toen Tiny van Twillert
zondag 5 juni na de tentkerkdienst de bloemen bij ons kwam brengen en
een uurtje gezellig bleef hangen. Soms voel je je op ons stekkie aan de Jan
Wapstraweg wat eenzaam, vooral als je allebei lichamelijke ongemakken
hebt die je bewegingsruimte beperken. En dan doet zoiets erg goed.
Gijs en Nel van Raalten.
CURSUS THEOLOGISCHE VORMING
Al jarenlang wordt in Assen de driejarige
cursus Theologische Vorming Gemeenteleden
en Geïnteresseerden (kortom TVG) gegeven op
dinsdagmorgen van 09.00-12.15 uur. Vrijwel alle
cursisten die deze cursus volgen en hebben
gevolgd, zijn daar erg enthousiast over. De
groepsgesprekken, het samen op zoek zijn, de
enthousiaste docenten, het brede aanbod van allerlei aspecten van geloof en
theologie maken dat mensen deze cursus als zeer verdiepend voor hun kijk
op het leven ervaren.
Een cursus van drie jaar, waarin alle theologische vakken aan bod komen
die een voltijdsopleiding ook biedt. Dat varieert van Bijbelse vakken tot
vakken als ethiek en filosofie en praktische vakken als pastoraat en
gemeenteopbouw. Ook is er aandacht voor het beleven van het geloof en
voor andere godsdiensten.
De cursus is bestemd voor iedereen die meer wil weten van geloof, kerk en
theologie. Iedereen van elke leeftijd en elke achtergrond is welkom. Er zijn
geen toelatingsvoorwaarden op het gebied van kerklidmaatschap of
vooropleiding.
Elk cursusjaar loopt van september t/m mei uitgezonderd de
schoolvakanties. De wekelijkse bijeenkomst omvat twee lessen, elke les
duurt 90 minuten met een pauze van 15 minuten.
Gezamenlijke start: Dinsdagmorgen 20 september 2022. Onderwerp
lezing: Onopgeefbaar verbonden met het volk Israël. Tijdstip: 10.00-12.15
uur (zaal open vanaf 09.30 uur).
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Informatieavond: Donderdagavond 6 oktober 2022. Cursusinformatie met
voorbeeldles TVG uit het Johannesevangelie. Tijdstip: 19.30-21.30 uur.
Start cursus nieuwe cursisten: Dinsdagmorgen 25 oktober 2022.
Kennismaking en introductie van de cursus. Tijdstip: 09.00 uur. Het 2e uur,
vanaf 10.45-12.15 uur, les volgens het rooster.
Cursuslocatie: Wijkcentrum het Markehuus, Scharmbarg 35, 9407 EA
Assen.
Secretariaat voor meer informatie en aanmelden: Bert van Maanen, tel.
(0599) 653202. E-mailadres: vanmaanen.albert@gmail.com.
Zie ook op onze vernieuwde website onder: www.tvgassen.nl.
KOSTERROOSTER

3 juli
10 juli
17 juli
24 juli
31 juli
7 aug.
14 aug.
21 aug.
4 sept.

Dorpskerk

Streekkerk

H. Wind
H. v.d. Rotte
M. Tadema
J. Tadema
I. Groen/A. v. Vliet
H. Wind
-

G. Kerssies
R. Fledderus
L. Middelbrink
M. Boevee
G. Kerssies
R. Fledderus
L. Middelbrink

BLOEMENROOSTER
3 juli
10 juli
17 juli
24 juli
31 juli
7 aug.
14 aug.
21 aug.
4 sept.

R. Dijkstra / F. Walpot
W. de Beus / J. Rozeboom
G. Kerssies / T. v. Twillert
I. Boersma / W. Hooijer
K. Los / D. Reuvekamp
R. Dijkstra / F. Walpot
T. Bolte / J. Rozeboom
W. Hooijer / G. Kerssies
I. Boersma / D. Reuvekamp
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PROTESTANTSE GEMEENTE van VLEDDER
en NIJENSLEEK en omstreken
Postadres

De Hoek 8, 8381BL Vledder
e-mail: kerkenraadpknvleddernijensleek@gmail.com

Scriba

mevr. G. Kerssies-de Boer, tel. 0521-382185
e-mail: kerkenraadpknvleddernijensleek@gmail.com

Ledenadministratie mevr. J. Stuiver, tel. 0521-381132
e-mail: pjstuiver@ziggo.nl
Penningmeester

dhr. G. van den Ham, tel. 0521-382601
e-mail: cvkpknvleddernijensleek@gmail.com

Rekeningnummers
NL50 RABO 0365 8003 17
NL57 RABO 0361 2623 37

CvK Prot. Gem. Vleddernijensleekeo
Diaconie Prot. Gem. Vleddernijensleekeo

Actie Kerkbalans
NL79 RABO 0373 7310 00

CvK Prot. Gem. Vleddernijensleekeo

Collectebonnen (€ 16,00 per vel van 20 bonnen)
NL50 RABO 0365 8003 17
CvK Prot. Gem. Vleddernijensleekeo
Kerkblad/solidariteitskas
NL51 RABO 0373 7310 19

CvK Prot. Gem. Vleddernijensleekeo

Op de website van de kerk www.pknvleddernijensleek.nl vindt u de
gegevens over de collectebonnen onder ‘organisatie > geldzaken’.
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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

Bouwbedrijf
VAN DIJK bv

VAN DIJK’S
karweiman
- onderhoudswerk
- bouwkundige klussen

- woningbouw
- utiliteitsbouw
- renovatie
- restauratie

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

Met ‘n erkend Schilders- en
Afwerkingsbedrijf
bent u gegarandeerd beter af

Kapsalon
SCHILDERSBEDRIJF

Bisschop v.o.f.
Solweg 13, Vledder
tel: 0521 381669

Dorpsstraat 21
8381 AM Vledder
Tel. 0521-382130

Schilder
glaszetter
behanger
ERKEND SCHILDERSEN AFWERKINGSBEDRIJF
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