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Als God naar ons Zijn hand uitsteekt 
 
 
 
 

Als God naar ons Zijn hand uitsteekt 
is 't vriendschap die Hij nooit verbreekt. 

Die houdt God met Zijn rechterhand 
tot in de eeuwigheid in stand. 

 
Wanneer Hij onze hand omvat 
leidt Hij ons over ’t levenspad. 

Daarmee voert Hij ons naar Zijn huis 
en komen wij voor altijd thuis. 

 
Til uw geliefden naar het licht 

dat het voor eeuwig op hen richt. 
Laat ieder van ons eens omarmd 

met 't glanzend licht dat 't hart verwarmt. 
 

Nodig elk met haar stralenkrans 
tot een spontane vreugdedans. 

Dat met dit licht dat ons omstraalt 
het licht van vrede nederdaalt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(bron: Justus A. van Tricht www.gedichtensite.nl) 
 

http://www.gedichtensite.nl
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Zandsculpturen 
 
Op mijn 80e verjaardag werd ik verrast met het volgende geschenk. 
‘Op zaterdagmiddag om 13:00 uur moet je klaar staan en dan gaan 
we per auto ergens heen’, bij Elburg las ik op een wegwijzer Zand-
sculpturen in zand, die richting uit. 
Ik dacht Zandsculpturen? Maar waarover gaan die dan wel. Daar 
kwam ik al snel achter, over Oud en Nieuwe Testamentische Bijbel-
verhalen in zand uitgebeeld vanaf Adam omringt door zondige  
slangen en het offer van Kaïn en Abel, Abel de eerste vluchteling en 
het Geloven in Staphorst, met de dokter buiten de deur, en hoe  
moeten wij ons gedragen nu allerlei volkeren op onze stranden aan-
spoelen. Jozef staande voor Farao de dromer. Te veel om te bespre-
ken. En dan worden ons ineens de kolossale sluisdeuren geopend en 
lopen we het nieuwe Testament binnen met Jona die het niet kan  
verkroppen dat Ninevé gespaard wordt (hij was nog niet toe aan ver-
gevingsgezind), De Goede Herder en een stad op een berg gebouwd. 
Jezus die op een ezel naar Jeruzalem rijdt (Palmzondag). Het laatste 
avondmaal, het verraad van Judas en de Heilige stad Jeruzalem naast 
Elburg gebouwd waar de winkels op zondag nog gesloten zijn met de 
woorden: Sorry closed on sunday (Waarom dit excuus!!!). 
Elk moment wordt je gedwongen om na te denken over de beeltenis-
sen en of de bijschriften. Overal zijn er zitbanken om even de  
afbeeldingen op je te laten inwerken en foto’s te nemen. Ik keek op 
mijn horloge en het was 16:30 uur, waar was de tijd gebleven. Wat 
een machtig mooi cadeau, ik ben er nog vol van en wil u daarvan 
graag deelgenoot maken.  
 
Voor info: www.zandverhalen.nl 
 

Tonny Bredewolt. 
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De liturgische kleur: groen, bij het Heilig Avondmaal: wit 

8 september   

9:30  Ds. I. Boersma-Prins 
11:00  Ds. I. Boersma-Prins          H.A. in Rehoboth 

19:00  Ds. N. Eygenraam, Zwolle        H.A. aan tafel 

Oud. v. dienst ochtend Mw. A.D. Woning-van Vemde 
 Rehotboth Mw. A.D. Wonink-van Vemde 

 avond Mw. N. Dubois-Bastiaans 

Oppas  Femy Sneller en Lisanne Put 

Collecte  1. Diaconie 2. Kerk 

15 september  Startzondag (zie pag. 17) 

09:30  Ds. I. Boersma-Prins                  Startdienst 

14:00  Ds. I. Boersma-Prins                   Zangdienst 

Oud. v. dienst  ochtend Dhr. R. van Marle 

 avond Dhr. J.R.H. Huisman 

Oppas  Annemieke Klein Tijssink en Chris de Weerdt 

Collecte  1: Jeugd- en jongerenwerk 2: Kerk  

22 september    

9:30  Dhr. B. Greveling, Wezep 

19:00  Ds. J.P. van Ark, Wapenveld 

Oud. v. dienst  ochtend Dhr. W. Westhoff 

 avond Mw. T.G. de Jong-Wijenberg 

Oppas  Gerla Klein Tijssink en Anna Jansonius 

Collecte  1: Diaconie 2: Kerk 
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29 september   

9:30  Ds. I. Boersma-Prins 

19:00  Ds. M.B. Nieuwkoop, Zwolle 

Oud. v. dienst  ochtend Dhr. T. Koetsier 

 avond Dhr. G.A. Jonker 

Oppas  Mia Eilander en Julia de Weerdt 

Collecte  1. Diaconie 2. Kerk 

  Uitgang: beheer en onderhoud 

6 oktober   

9:30  Ds. I. Boersma-Prins               Israëlszondag  

19:00  Ds. J. de Kok, Wilsum                Praisedienst 

Oud. v. dienst  ochtend Dhr. W. Westhoff 

 avond Dhr. R. van Marle 

Oppas  Esther van de Worp en Mayra van Doorn 

Collecte  1. Israëlcollecte 2. Kerk  
Uitgang: Bloemenfonds 

KERKKALENDER  

7 september  Motortoertocht Roemenië 

13 t/m 15 september  Startweekend zie blz. 17 

25 september  Inlevering kopij Wegwijzer 

5 oktober  Oud papier ophalen op de route door het dorp 

13 

 

Moeten kinderen boeten voor de schuld van de ouders? Die vraag 
wordt besproken in bijbelvertaalblad ‘Met Andere Woorden’ van het 
Nederlands Bijbelgenootschap (NBG). In het kader van de revisie van 
de Nieuwe Bijbelvertaling overweegt het NBG een andere vertaling 
van Exodus 20:5, een tekst uit de Tien geboden. Het gaat om de zin: 
'voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten'.  
De gewijzigde vertaling van Exodus 20:5 vloeit voort uit de NBV-
revisie waaraan het NBG momenteel werkt. De sinds 2004 binnen-
gekomen reacties worden gebruikt om de kwaliteit verder te  
verbeteren. Naar verwachting zal de revisie eind 2020 afgerond zijn. 
Link: https://www.bijbelgenootschap.nl/moeten-kinderen-boeten-voor
-de-schuld-van-de-ouders/ 
 
App Mijn Bijbel uitgebreid met audio. 
Bijbellezen op je smartphone wordt steeds gevarieerder. Het is nu ook 
mogelijk om de Bijbel te beluisteren. Het NBG stelt de audio van  
de vijf meest gebruikte bijbelvertalingen beschikbaar via de app  
Mijn Bijbel.  
Link: https://www.debijbel.nl/app 
 
Puzzel: zoek de bijbelnamen. 
In onderstaande zinnen zit een naam uit de Bijbel verborgen. Zoek de 
namen en schrijf de eerste letter op. Wat lees je nu? 
 
1. Daar komt vast iemand op af in de NBG'51. 
2. Je moet hem wel even nabellen. 
3. Er zwemt een orka in de oceaan. 
4. Zet jij jouw lamp daar onder een korenmaat? 
5. Na tante Truus komt ook oom Jan op bezoek. 
6. De stam arriveerde in het Beloofde Land. 
7. Hij gaat in mei zaken doen. 
8. Dit spel is heel leuk. 
9. Alle vissen werden gevangen in het net aan de rechterzijde. 
10. De meester is er! 
11. Eh … u denkt dat dat in de Bijbel staat?  
12. 'Abba' is Aramees voor 'vader'. 
13. Opa, u lust toch wel een glaasje wijn? 
14. Een lam echt goed verzorgen is best lastig. 
15. Dat staat al jaren op de planning 
16. Toen de roeiboot vertrok, bleef de kano achter. 
(bron: Nederlands Bijbelgenootschap) 
 
Contactpersoon: 
Harriët Vroling, 038-4470135 / harrietvk@gmail.com  
Jolanda Liefers 038-4470509 / jjliefers@outlook.com 
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Inzameling oude metalen 
Wanneer u nog oude metalen achter uw huis hebt liggen, kan Tjeerd 
de Kroon die te gelde maken. Hij zorgt ervoor dat de opbrengst naar 
een goed doel gaat. U kunt denken aan oude wasmachines,  
magnetrons, mobieltjes, computers en printplaten, maar ook oude 
elektriciteitskabels, koper, lood en tin zijn nog geld waard. U kunt uw 
oude metalen bezorgen bij de fam. de Kroon aan de Kwartelweg 7, 
tel. 038-4470457. 
 
Let op: vanwege de koelvloeistof kunnen oude koelkasten, diep-
vriezers, beeldbuis TV niet worden ingeleverd bij de fam. de Kroon. 

 
Tjeerd de Kroon 

 
 

BEDANKT 
 

Via deze weg willen we u hartelijk danken voor de vele bezoeken, 
kaarten en bloemen die we hebben mogen ontvangen tijdens haar 
ziekte en na het overlijden van onze zus, schoonzus en tante  
 

Tineke Bruggeman 
 
Het heeft ons goed gedaan zoveel medeleven te mogen ervaren.  
 

Roel & Driesje Bruggeman 
Jan & Lineke Bruggeman 

Mirjam Bruggeman 
Neven en nichten 

 
 

BEDANKT 
 

Bij deze wil ik iedereen bedanken voor de belangstelling en de  
attenties die ik mocht ontvangen tijdens mijn doop en belijdenis op  
11 augustus 
Het was voor mij een emotionele en blijde ervaring die mij heel goed 
gedaan heeft 
 

hartelijke groeten 
Yke Boer en Henk van Dommelen 

 
 
 
 
 
NBG 
NBG overweegt nieuwe vertaling van Exodus 20:5. 
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OM OVER NA TE DENKEN 
 
 

Startsein voor een nieuw 
nieuw seizoen in de kerk!  

 
Met trots en vrolijkheid, want we hebben een goed verhaal!  
“Een goed verhaal”, dat is de paraplu waar alle activiteiten onder 
plaatsvinden. Ontmoeten en vieren, leren en je ontplooien, luisteren 
en aandacht geven/krijgen…. bedenk maar eens wat woorden die alle-
maal bij kerkzijn horen. 
 
Traditiegetrouw beginnen we vrijdagavond, 13 september, op  
Rehoboth! Dat betekent niet dat het een ouderenactiviteit is  
trouwens…… we starten daar want dat is de gemakkelijkste manier 
om ook echt sámen, jong en oud, te kunnen beginnen. Stemmen van 
alle  leeftijden laten klinken tot Gods eer. Zondag 15 september bruist 
het van de bezigheden rondom de Petruskerk en het hart daarvan is: 
het goede verhaal!  
 
Zoals op de site van de PKN staat: in de kerk leven en werken we van-
uit het goede verhaal dat ons in de Bijbel wordt verteld. Gods Woord 
in mensentaal, voor velen een bron van troost, bemoediging en  
inspiratie. Het goede verhaal van God en mensen is een spiegel voor 
ons dagelijkse leven. In de kerkdienst maar ook in gespreksgroepen, 
tijdens catechisatie, bezoekwerk en op allerlei andere plekken zijn we 
bezig met dat goede verhaal. Een goed verhaal laat namelijk niet 
koud, maar brengt in beweging. Een goed verhaal houd je niet voor 
zichzelf, maar deel je graag met anderen. 
 
Onze ontmoetingshal is op startzondag ook een soort marktplein. In 
plaats van met het winterwerkboekje proberen we dit jaar het aanbod 
‘aan de man’ te brengen bij een kraampje waar informatie ligt over 
allerlei activiteiten en interessegebieden. Catechese, club, bijbelstudie, 
leerhuis, zingen, tuinieren, koffieschenken, mensen bezoeken,  
computeren, deel uitmaken van de kerkenraad…. kom zondag even 
langs! 
 
Goedemorgen, welkom allemaal, 
ik met mijn en jij met jouw verhaal, 
lachen, huilen, vrolijkheid en pijn, alles mag er zijn! 
God, ik vraag U, kom in onze kring. 
Wees erbij wanneer ik bid en zing. 
Ik met mijn en U met uw verhaal 
verteld in mensentaal. (lied 288) 
 

Een hartelijke groet,  
ds. Ida Boersma-Prins 
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KERKENRAADSVERSLAG 
De kerkenraad heeft in juli niet vergaderd, het moderamen wel. De 
lopende zaken zijn afgehandeld. Inhoudelijke zaken zijn door gescho-
ven naar de kerkenraad van augustus. 
 
Verslag van de kerkenraadsvergadering van 19 augustus 2019. 
De voorzitter heet ons van allen welkom, in het bijzonder onze gast 
van vanavond Anja Stoffer die ons wat komt vertellen over de dienst 
van afgelopen Hemelvaartsdag.  
Er wordt bij de opening gelezen uit Psalm 113 waarna er wordt  
gezonden uit het liedboek, Psalm 113. De voorzitter gaat ons hierna 
voor in gebed. 
Drie leden hebben zich van te voren afgemeld voor deze vergadering, 
een vierde lid voegt zich wat later toe aan de vergadering.  
We vervolgen de vergadering en stellen gezamenlijk de agenda vast. 
Er zijn geen mededelingen.  
Anja Stoffer krijgt het woord en deelt met ons haar ervaringen die zij 
heeft opgedaan in het mee helpen organiseren van de gezamenlijke 
dienst afgelopen Hemelvaartsdag. Ze kijkt terug op een mooie dienst 
en verwacht nog deel te nemen aan de evaluatie met de VEG rondom 
de organisatie van deze dienst.  
Nadat zij de vergadering heeft verlaten, nemen we de notulen van 
respectievelijk de kerkenraadsvergadering van 19 juni jl. en het mode-
ramen van 15 juli jl. door, tezamen met de actiepunten die hierover 
zijn opgesteld. Hetzelfde geldt voor de ingekomen en uitgaande stuk-
ken die aan ons door de scriba zijn voorgelegd. 
Bij het punt pastoralia is er uitvoerig aandacht voor hetgeen er speelt 
in en rondom onze gemeente. We brengen elkaar op de hoogte zodat 
we allemaal bekend zijn met de vreugdevolle en zorgelijke situaties 
die onze gemeente kent. 
Vanuit het jeugdwerk wordt er aangegeven aan de slag te gaan met 
de resultaten van de belactie die onlangs is gehouden om nieuwe  
leiding voor de jeugdclubs te vinden. Er wordt zorgvuldig bekeken wie 
aan welke jongerenclub gekoppeld kan worden. Daarnaast is het 
jeugdwerk druk bezig met de voorbereidingen voor de startzondag in 
september a.s. De zoektocht naar een nieuwe coördinator voor het 
kinderkerstfeest wordt vooralsnog gecontinueerd, dus wie heeft hier 
oren naar? 
De erediensten worden geëvalueerd. Op de afgelopen doop- en  
belijdenisdienst van 11 augustus jl. wordt met grote tevredenheid  
teruggekeken. Er zijn wat vragen bij ons terechtgekomen over de aan-
wezigheid van de hond die vocaal zo nu en dan van zich liet horen. 
Het bleek hier om een hulphond te gaan die vanwege noodzaak  
aanwezig was. 
De zoektocht naar een nieuwe kerkelijk werker is nog gaande.  
De website zal naar verwachtingen binnenkort onder de loep worden 
genomen.  
Onze kerkrentmeesters melden dat er afgelopen week opnieuw een 

Motorrijders opgelet! 
 
Evenals voorgaande jaren willen we ook dit jaar weer gas geven voor 
Roemenië.  
 
Aanstaande zaterdag 7 september 2019 gaat het los!!!  
 
Het is de bedoeling om deze dag de ‘bergen’ in Salland te beklimmen. 
Iedereen is welkom, dus vrienden en familieleden zijn van harte  
uitgenodigd om mee te rijden. 
 
We beginnen om 9.00 uur in de Rots, Kwartelweg 9 ingang Valkstraat  
met koffie en wat lekkers. Om 9.30 uur gaan we op pad. Onderweg is 
er koffie of thee en later een lunch. We verwachten tussen 16.00 en 
17.00 uur weer terug te zijn bij de kerk. Na een drankje zeggen we 
elkaar weer gedag. 
 
De kosten zijn € 25 per rijder en € 15 voor de passagier. 
 
Opgeven kan via e-mail:  
wave@wxs.nl of huismanjrh@gmail.com 
 

Wietse Venema 
Jeroen Huisman 

 
We hopen op mooi weer en een gezellige dag. 
 
Dus:    7 september 2019, 09:00 uur, 25 euro (of 15). 
Opgeven bij:  Jeroen Huisman, huismanjrh@gmail.com  
                        Wietse Venema, wave@wxs.nl 
    

 
VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE 
 
Oud papier 
Iedere zaterdag van 9.00-12.00 uur kunt  
u oud papier brengen op het kerkplein en alle  
dagen van de week in de container op het  
erf bij de familie Westhoff, Marledijk 2. 
 
 
In verband met veiligheidsvoorschriften en verzekeringsvoorwaarden 
wordt nagedacht of we in de toekomst wel door kunnen gaan met pa
[ier ophalen met trekkers en wagens.  
Natuurlijk blijven we de 1e zaterdag van de even maanden het papier 
op de gebruikelijk routes ophalen.  
 

De activiteitencommissie 
 

mailto:wave@wxs.nl
mailto:huismanjrh@gmail.com
mailto:huismanjrh@gmail.com
mailto:wave@wxs.nl
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 inspectie is geweest op de brandveiligheid van ons kerkgebouw en wij 
hebben hierover een goede beoordeling mogen ontvangen. 
We worden door Jeroen Huisman, die deel uit maakt van de werk-
groep die zich buigt over een nieuw organisatiemodel, meegenomen 
in een uitleg over een voorstel hierover.  
Er wordt ingegaan op de planning van de groothuisbezoeken eind  
oktober/begin november a.s.  
Naar verwachting vinden in de weken 44/45 de groothuisbezoeken 
plaats, houdt u wat ruimte in uw agenda? 
Het overzicht van aflopende ambtstermijnen worden doorgenomen en 
het blijkt dat er erg veel mensen gaan stoppen met het vervullen van 
hun huidige ambt. We delen de zorgen hierover en hopen dat er van-
uit de gemeente mensen zich gaan aanmelden. Vanwege dit gegeven 
neemt de noodzaak toe om de huidige organisatiestructuur, zoals wij 
die nu hanteren, te herzien. 
Na de rondvraag sluit Gerrit Jonker met ons af in gebed. 
 

Vervangend scriba, 
Shweta Bos 

 
Hierboven las u dat de kerkenraad nadenkt over een nieuwe structuur 
rond alle kerkenwerk dat verricht wordt. Aanleiding hiertoe is dat het 
moeilijk blijkt om telkens weer de vacatures in de kerkenraad te ver-
vullen. We hopen dat, door een andere vorm te kiezen, het makkelij-
ker wordt om “ja” te zeggen als we een gemeentelid vragen een ambt 
te vervullen. Minder vergaderen en meer naar een praktische invulling 
van het ambt is de doelstelling. Als alles naar wens verloopt hopen we 
u op de gemeenteavond in maart meer te kunnen vertellen. Na het 
aanhoren van reacties vanuit de gemeente hopen we dan rond mei 
met de nieuwe werkwijze van start te kunnen gaan. 
Het probleem is nijpend, in mei hebben we maar liefst 11 kerkenraad-
sleden die stoppen met het kerkenwerk. De meesten hebben er dan 
inmiddels 12 jaar aaneengesloten kerkenraadslidmaatschap op zitten, 
anderen stoppen na 8 of 10 jaar! Deze lange termijnen geven wel aan 
dat het voor hen geen heel zware belasting is geweest om de ge-
meente te dienen! Ook bij de pastorale medewerkers hebben we een 
paar mensen die afscheid nemen, ook zij hebben al heel lang bezoek-
werk gedaan, geweldig! 
Dit alles maakt wel dat we ons zorgen maken over het invullen van de 
vacatures. Mocht u gevraagd worden, wilt u dan eerst heel goed na-
denken voor u ‘nee” zegt? Hopelijk zegt u “ja”, zingt u mee? 

Hier ben ik, Heer Roept U mij, Heer? 
In de nacht heb ik Uw stem verstaan 

Ik zal gaan als U mij leidt, Heer 
Zendt U mij. Uw liefde spoort mij aan.  

 

Namens de kerkenraad,  
Wim Westhoff 



FINANCIEEL OVERZICHT 
Collecten 
30-6 Diaconie € 140,86 
 Kerk € 134,95 
 Kosten erediensten € 141,61 
7-7 Diaconie € 184,02 
 Kerk € 184,01 
 Jeugd- en jongerenwerk € 163,50 
14-7 Diaconie € 130,35 
 Kerk € 125,40 
 Beheer & onderhoud € 124,50 
21-7 Kosten erediensten € 141,20 
 Kerk € 109,72 
 Doelcollecte diaconie € 126,90 
28-7 Diaconie € 138,40 
 Kerk € 129,02 
 Kosten erediensten € 114,30 
4-8 Diaconie € 116,59 
 Kerk €   97,50 
 Beheer & onderhoud € 141,15 
 
11-8 Diaconie € 224,30 
 Kerk € 188,80 
 Kosten erediensten € 157,10 
 
18-8 Beheer & onderhoud € 174,78 
 Kerk € 170,21 
 Doelcollecte diaconie € 209,55 
 
Giften  
PBD 
Via dhr. A. Jonker        €  20,00 
Via mw. E. Jonker        €    5,00 
Via mw. E. Jonker        €    5,00 
 
Internet kerkdienst 
Via mw. T. de Jong       €  15,00 
Via dhr. G.A. Jonker       €  10,00 
 
Voor diaconie via dhr. G.A. Jonker     €  10,00 
Voor de kerk via mw. H. van Marle     €  10,00 
 
Verjaardagsfonds, 2e kwartaal 2019:     € 311,00 

Ton Eilander 
 
Opbrengst oud papier 

 14 mei 2019:        € 149,02                          

  Dini van Raalte 
WINTERWERK ACTIVITEITEN 
 
Helaas is er nog maar weinig respons gekomen op de oproep in Weg-
wijzer van juli/augustus om het winterwerk onder de aandacht te 
brengen. 
Zoals toen geschreven, we brengen dit jaar niet een compleet boekje 
uit, maar willen op startzondag na de dienst, het winterwerk op een 
tafel in de hal, onder de aandacht te brengen. Natuurlijk zullen we een 
en ander ook op de website plaatsen. 
De inlevertermijn is verlengd tot donderdag 12 september. Aanle-
veren bij Wim Westhoff,  
westwill78@gmail.com 
 
 
 
 
 
KERKRENTMEESTERS 
 
Zoals de meesten van u wel weten, zijn wij al een tijd op zoek naar 
een goede oplossing om de akoestiek in de ontvangstruimte op een 
fraaie manier te verbeteren. Wij gaan binnenkort als proef de  
verlichting aan het plafond vervangen voor lampen met lampenkappen 
van ongeveer 60 cm doorsnede en 30 cm hoog. Let op, dit is een 
proef om te kijken of dit helpt, let dus niet op de kleur. Mocht dit een 
goede oplossing zijn, dan worden de lampenkappen vervangen door 
een passende kleur. 
 
Ook zijn we om het milieu te sparen, begonnen met minder liturgieën 
te drukken. Wij menen als kerkrentmeesters dat we ook door minder 
papier en inktcartridges te gebruiken ons steentje bijdragen aan een 
beter milieu. Wij zullen de komende tijd dan ook nog minder liturgieën 
gaan drukken. We hebben bij ons in de kerk het geluk dat we een 
mooi groot scherm en twee extra schermen in de kerk hebben hangen 
waar voor de meesten de dienst goed op te volgen is. De mensen die 
aan de zijkanten van het liturgisch centrum zitten en de beamer niet 
kunnen zien die kunnen er uiteraard 1 meenemen, of ze worden daar 
op de plekken gelegd. Dat gaan we nog bekijken. Uiteraard zullen er 
ook wat groot letter liturgieën voor de mensen die het niet goed kun-
nen volgen op de beamer blijven liggen. Wij hopen als kerkrentmees-
ters dan ook op uw begrip en het als een positieve verandering te 
zien. 
 

Namens de kerkrentmeesters, 
Wilco Zonnenberg 

 


