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Overweging – spraakverwarring

In Genesis 11 horen we het intrigerende verhaal van de torenbouw van Babel.
In dat verhaal klimmen de mensen op naar de hemel, grijpen ze naar de
macht, omdat ze willen zijn als God. Ze doen maar wat en denken: God
zegene de greep… Maar de Heer verhindert die machtsovername en brengt
een spraakverwarring teweeg. De bouw wordt gestaakt en de mensen
verspreiden zich over heel de aarde.
De psalmdichter heeft het verhaal van Babel in gedachten als hij zegt: “De
hemel is de hemel van de HEER, de aarde heeft Hij aan de mensen gegeven.”
(Ps. 115:16). Het zijn vanuit bijbels perspectief gezien twee gescheiden
domeinen.
Het verbond tussen de Ene en zijn mensen komt tot stand door een
verbinding tussen deze twee gescheiden domeinen.
Het gaat er niet om dat de mens goddelijk moet worden. Het gaat er om dat
mensen eindelijk mensen mogen zijn. Dus niet een toren bouwen om zo op te
klimmen naar de hemel en te willen zijn als een god. De beweging is juist
telkens opnieuw omgekeerd: vanuit de hemel komt heil op aarde (dat is wat
we Kerst al te horen hebben gekregen).
Het is prachtig om in dit perspectief het verhaal in Handelingen 2 te lezen.
Plotseling klinkt uit de hemel (!) een geluid als een geweldige windvlaag. En
wat er dan gebeurd is een spiegelverhaal van wat in Babel gebeurde: de
leerlingen begonnen op luide toon in vreemde talen te spreken, en alle
verschillende nationaliteiten aanwezig in Jeruzalem horen in hun eigen taal
Gods grote daden verhaald.
De beweging is er één van hemel naar aarde, en dan is er juist verbinding,
dan is er juist verstaanbaarheid, dan is er zegen.
De Babylonische spraakverwarring zullen we eens en voorgoed achter ons
laten, wanneer wij in de Geest van de opgestane Heer naar verbinding durven
zoeken.
Ik liep eens door een winkelstraat in Zutphen en ving een flard van een
gesprek op tussen drie mensen: ‘Meid, ik deed maar wat! Ik zei nog bij mezelf:
God zegene de Geest!’.
Dat rijmt - onbedoeld - op Pinksteren.

ds. Daan Bargerbos

KERKDIENSTEN HERVORMDE GEMEENDE DIEVER EN DWINGELOO
alle diensten in Diever

Zondag 5 juni

10.00 uur

Ds. D. Bargerbos
Pinksteren

Zondag 12 juni

10.00 uur

Ds. J. Vaessen uit Gasselte

Zondag 19 juni

10.00 uur

Ds. T Braam uit Wittelte

Zondag 26 juni

10.00 uur

Dhr. J. Klop uit Zeewolde

Alle diensten zijn, zoals altijd, te volgen via www.kerkdienstgemist.nl.

HERVORMDE GEMEENTE

BIJ DE DIENSTEN
Bij de komende diensten
50e Paasdag, Pinksteren – kleur: rood (vuur van de heilige Geest)
Roel A. Bosch, auteur van het boekje ‘De kleur van God’, schreef
onderstaande meditatieve regels bij de lezingen voor deze zondag.
Joël 2, 28-32, Psalm 104,25-35; Handelingen 2,1-11, Johannes 20,19-23
…blies hij over hen heen. Johannes 20,22
Hun angst snoert hen de adem,
verkrampt, gesloten zijn ze bij elkaar,
ieder voor zich alleen.
Totdat die ene die ze allen kennen,
maar ook weer niet, die vreemdeling,
hen zijn beweging schenkt, zijn levensadem.
Totdat die ene die de angst voorbij is
hun leven openvouwt, een bloem die zich ontsluit,
een vlam die oplaait in de nacht,
een lied dat leeft, dat leven laat,
dat leven schenkt, Gods Geest.
Daan Bargerbos

Bevestigingsdienst 8 mei
Op 8 mei namen we afscheid van Nico Schonewille, ouderling in Dwingeloo, en
van Jeannet ten Hoor, diaken in Diever. Gert Jan van Muijen sprak Nico toe en
Riemie Godeschalk bedankte Jeannet; in beide gevallen voor hun jàrenlange
inzet voor de kerk.
Er werden 3 nieuwe ambtsdragers bevestigd: Peter Huisman als ouderling in
Dwingeloo, Enge de Jonge als ouderling in Diever, Corrie Timmer als ouderling
in Diever met als taak het scribaat en Martha Pluim verruilde het ambt van
kerkrentmeester voor dat van diaken in Diever. Na afloop van de dienst kon
men de afgetreden en de nieuwe ambtsdragers de hand schudden en daarna
was er koffie en thee.
Annie Mulder
VAN DE KERKENRAAD
Korte samenvatting van de gezamenlijke kerkenraadsvergadering van
Hervormd Dwingeloo en Diever, d.d. 10 mei 2022.
* Gert Jan van Muijen heet ieder welkom, in het bijzonder de nieuwe
kerkenraadsleden Enge de Jonge, Corrie Timmer en Peter Huisman èn onze
kerkelijk werker Lieke Versluis. Vervolgens leest hij Psalm 120, door Huub
Oosterhuis bewerkt: ‘ben jij daar roep ik’.
* Het verslag van de bijeenkomst van alle kerken in Westerveld wordt
besproken: het was goed bij elkaar te zijn, want bij ieder speelt vergelijkbare
problematiek. Het wordt belangrijk bevonden dit met enige regelmaat
gezamenlijk te bespreken, zodat men ervaringen en oplossingen kan
uitwisselen. Het voornemen is dit 1 x per jaar in breed verband te herhalen; in
klein verband - de verschillende colleges – zullen daarnaast ook 1 x per jaar bij
elkaar komen.
* Voor de thema-avond ‘Kerk in het Dorp’ was weinig belangstelling. Vanuit de
Pancratiuskerk worden al veel dorpsactiviteiten georganiseerd.
* De groothuisbezoeken, die in eerste instantie in april/mei gehouden zouden
worden, zullen nu na de zomervakantie gepland worden. In het najaar zal dan
een gemeenteavond gehouden worden.
* De jaarrekeningen van de kerkrentmeesters en van de diaconieën worden
besproken.
* De diakenen werken aan het project Schuldhulpmaatje, het wordt Westerveld
breed opgepakt, ook in samenwerking met de burgerlijke gemeente.
* Er is aandacht voor de situatie van de vluchtelingen uit de Oekraïne in onze
gemeente.
* Er is goede belangstelling voor ‘groet & ontmoet’ in Diever, iedere 1 e en 3e
woensdag v.d. maand koffiedrinken, van 10.00 – 11.30 u. in de Pancratiuskerk.
* De kerkrentmeesters vertellen het een en ander over hun taken: de
stormschade van de Pancratiuskerk is hersteld en er is subsidie ontvangen voor
het vervangen van de leien, dit zal een grote klus worden. De verbouw van de
Nicolaaskerk ligt op schema: de bouwput buiten is dicht, dus er kan opgebouwd

worden; binnen staat de preekstoel op zijn nieuwe plaats en er wordt gewerkt
aan de vloer van het koor.
* De organisatie van ‘Feest van de Geest’ wordt doorgenomen.
* Er zal op 31 juli een ‘kerkpicknick’ zijn, afhankelijk van het weer in, of op het
plein voor de Pancratiuskerk.
* Peter Sminia sluit de vergadering met lezen van ook een lied van Huub
Oosterhuis: ‘lied tegen de derde wereldoorlog’.
Annie Mulder

VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Collecte maanddoel juni: Kindernevendienst
Het collecte maanddoel van het cvk in de maand juni is bestemd voor het
kerkbeheer en dan met name deze keer voor de Kindernevendienst. De
kindernevendienst laat kinderen spelenderwijs groeien in hun geloof en maakt
dat kinderen zich thuis voelen in de kerk. Het lichtje wat in de kerk wordt
aangestoken wordt hier naar toe meegenomen. De leiding van de
kindernevendienst vertelt een verhaal uit de Bijbel, aangepast aan de
belevingswereld van de kinderen. Daarna wordt er samen gepraat over het
verhaal. Afsluitend spelen de kinderen een spel of wordt er gekleurd, geknipt of
geplakt. Na de collecte in de kerk komen de kinderen terug in de kerk en laten
soms zij zien wat ze hebben gemaakt. Daarna gaan zij terug bij hun ouders of
verzorgers zitten.
Veelal in de zomer/vakantie perioden worden kinderen opgevangen door
enkele begeleiders om in de consistorie kindernevendiensten te houden.
Derde of uitgangscollecte 5 juni: Feest van de Geest
Voor de negende keer is het Feest van de Geest de ontmoeting tussen
Beeldende Kunst, Pinksteren en Architectuur van Kerkgebouwen. In de periode
tussen Hemelvaart en Pinksteren is ook onze kerk open voor het publiek. Twee
kunstenaars presenteren en exposeren (nieuw) gemaakte kunst, geïnspireerd
op het Pinksterfeest en de architectuur van kerkgebouwen. De open kerk is een
speelse en beeldende inspiratiebron voor mensen die op zoek zijn naar
hedendaagse kunst, cultuurhistorie, vormen van spiritualiteit, geloof, zingeving
en recreatieve ontspanning. Dit prachtige evenement maakt, vanuit het
Pinksterfeest, als feest van inspiratie, een verbinding met die hedendaagse
kunst. Deze collecte is ter bestrijding van de onkosten voor het faciliteren van
het Feest van de Geest.
Wij willen u daarom deze collecten deze maand van harte aanbevelen.

Informatiebord
Vorig jaar is door het recreatieschap Drenthe het informatiebord aan de toren
van onze kerk vervangen. Helaas was er in de tekst van het bord een foutje
geslopen. De naam van onze kerk is Pancratiuskerk, en niet zoals op het bord
stond geschreven Sint Pancratiuskerk. Onze kerk was in de Rooms-Katholieke
tijd, voor 1598, gewijd aan Sint Pancratius. Na deze datum deed de reformatie
zijn intrede. De naam van onze kerk is toen overgegaan naar
“Pancratiuskerk”. Het bord is afgelopen week vervangen.
Jaap Ruiter
Jaarrekening
De jaarrekening over het boekjaar 2021 is gereed. Deze sluit met een nadelig
saldo van € 1.301. Begroot was een nadelig resultaat van € 8.486. Ingevolge
ordinantie 7 ligt de jaarrekening vanaf 6 juni a.s. gedurende een week ter inzage
bij de administrateur van ons college, Mindert Veenstra, Hoofdstraat 16, 7981
AA Diever.
Indien u de jaarrekening wilt inzien kunt u contact met hem opnemen via
telefoonnummer 0521-593184 of via de mail mindert.veenstra@gmail.com.
Graag van tevoren een afspraak maken.
Mindert Veenstra
VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN
Jaarrekening
De jaarrekening over het boekjaar 2021 is gereed. Deze sluit met een voordelig
saldo van € 1.100. Begroot was een voordelig resultaat van € 1.175. Ingevolge
ordinantie 7 ligt de jaarrekening vanaf 6 juni a.s. gedurende een week ter inzage
bij de administrateur van ons college, Mindert Veenstra, Hoofdstraat 16, 7981
AA Diever.
Indien u de jaarrekening wilt inzien kunt u contact met hem opnemen via
telefoonnummer 0521-593184 of via de mail mindert.veenstra@gmail.com.
Graag van tevoren een afspraak maken
Mindert Veenstra
COLLECTEN
U kunt aan de collectes geven met de GIVT-app. Hierbij
is de eerste collecte bestemd voor de diaconie en de
tweede collecte voor de kerkrentmeesters. Kies in de app
bij hoe u wilt geven voor QR-code en scan de code.
U kunt u gift ook geven door deze over te maken naar
Hervormde Gemeente Diever Diaconie NL39 RABO
0313 7513 82 onder vermelding van de collecte
Diaconie.

5 juni: Pinksterzending
Veel arme boeren in de Zuid-Afrikaanse provincie KwaZulu-Natal leven al
generaties lang in armoede. Ze geloven niet dat hun leven ooit zal verbeteren.
Een christelijke ontwikkelingsorganisatie doorbreekt deze mentaliteit door
boerenfamilies te laten samenwerken. De organisatie inspireert hen met
Bijbelverhalen en leert hun hoe ze met betere landbouwmethoden de
voedselopbrengst kunnen verhogen. In het kader van ‘jong geleerd, oud
gedaan’ investeert de organisatie juist ook in kinderen zodat er een structurele
verbetering van de leefomstandigheden optreedt.
12 juni: Sichting Effatha
De doelstelling van de Stichting Vrienden van Effatha is: het financieel
ondersteunen van niet-subsidiabele kosten ten behoeve van christelijk
onderwijs en zorg voor doven en communicatief gehandicapten, waaronder
begrepen wetenschappelijk onderzoek, hulp in individuele noodgevallen, ,
ontwikkeling en aanschaf van programma`s en hulpmiddelen;
19 juni: Stichting De Herberg
Stichting De Herberg helpt en zorgt voor de mensen aan de onderkant van de
samenleving. Contact en wederzijdse ontmoeting staan hierbij centraal. Wij
geloven dat ieder mens er toe doet en dat er voor ieder mens hoop en
perspectief is. In samenwerking met andere instanties en organisaties willen wij
de mogelijkheden verkennen voor gewenste en gepaste vervolgtrajecten.
26 juni: Stichting Heifer
Heifer Nederland is een zelfstandige ontwikkelingsorganisatie. We maken deel
uit van het internationale Heifer netwerk, dat in 1944 is gestart met de bestrijding
van honger en armoede door het stimuleren van duurzame veehouderij. Samen
met onze partners en de boerengezinnen ontwikkelen wij duurzame
landbouwprojecten die gericht zijn op het bereiken van een leefbaar inkomen
en het verbeteren van de regionale voedselvoorziening.
Verjaardagsfonds
De wijkhoofden van het verjaardagsfonds houden 1 x per jaar hun
jaarvergadering, in principe in het najaar. Door corona kon dit een paar keer
niet doorgaan en daarom werd de jaarvergadering nu gepland op 9 mei, ’s
middags, met, voor deze keer, aansluitend een gezellig samenzijn met een
leuke activiteit! Froukje Damman, onze vorige predikant, was jarenlang
voorzitter en na haar vertrek nam coördinatrice Anneke van Engen-Scholten
deze taak over.
Sinds het vertrek van Froukje zijn de ouderlingen meer betrokken bij het
verjaardagsfonds en zodoende waren we ook aanwezig bij deze middag. En
tijdens deze vergadering werd de (nieuwe!) voorzittershamer overgedragen aan
onze huidige predikant Daan Bargerbos! Die er direct een keer mee op tafel
sloeg om vervolgens een mooi gedicht voor te lezen van Karel Eykman (‘met

zijn allen gelijk, dat is pas sterk’). Daarmee was de vergadering gesloten en
werden we aan het werk gezet! Er werd daarbij een beroep gedaan op onze
creativiteit en zo werd het een vrolijke middag!
Het verjaardagsfonds is een belangrijk onderdeel van onze kerkelijke
gemeente, het is een mooie structuur voor bezoekwerk en contact. De
wijkhoofden vormen de verbinding tussen de gemeenteleden en de
ouderlingen. Ieder die heeft aangegeven bij het verjaardagsfonds aangesloten
te willen zijn, krijgt op zijn/haar verjaardag een kaart met daarbij een klein
envelopje. Hierin kan men eventueel een bijdrage doen. Deze bijdragen worden
besteed aan attenties voor o.a. mensen die uit het ziekenhuis komen, een
bloementje bij verjaardagen voor ouderen, bij een jubileum of anderszins waar
het nodig is èn aan de kerstattentie voor ouderen.
Wanneer u er niet bij aangesloten bent, maar dat wel zou willen, kunt u bellen
met Anneke van Engen, 0521-551428.
Annie Mulder
Meditatie
De eerstvolgende meditatiebijeenkomst is op woensdag 8 juni in het koor van
de Pancratiuskerk in Diever. We beginnen om 19.30 uur en het duurt ongeveer
een uur. Na afloop is het mogelijk even na te praten onder het genot van een
kopje koffie of thee. Wij nodigen u van harte uit. Graag opgeven bij Immy
Zuidema, tel. 0521-590089 of mail: immy.zuidema@home.nl of bij Jacomijn
Coumou tel. 0521-593919
Immy Zuidema

‘Met zijn allen gelijk, dat is pas sterk’ gedicht van Karel Eykman
Zullen we voor je piano spelen
dachten mijn vingers, is dat geen goed idee?
Jullie doen maar, zeiden mij oren
maar wij doen mooi niet mee.
Dat is dus niets geworden, daar kwam niets van terecht.
Vingers zonder oren, dat lukt niet echt.
Zullen we naar je toekomen
dachten mijn voeten, is dat geen goed idee?
Jullie doen maar, zeiden mijn benen
maar wij doen mooi niet mee.
Dat is dus niets geworden, ik kwam niet bij je terecht.
Voeten zonder benen, dat lukt niet echt.
Zullen we je aaien
dachten mijn handen, is dat geen goed idee?
Jullie doen maar, zeiden mijn armen
maar wij doen mooi niet mee.
Dat is dus niets geworden, ik bracht er niets van terecht.
Handen zonder armen, dat lukt niet echt.
Je ziet er lief uit, dat moet gezegd
dachten mijn ogen, is zoenen geen idee?
Dat zal wel, zei mijn mond toen
maar ik doe mooi niet mee.
Dat is dus niets geworden, ik heb het je niet gezegd.
Ogen zonder mond, dat lukt niet echt.
Dit wil ik niet meer, voor geen prijs.
Zo komt mijn lijf nooit in orde.
Elk lichaamsdeel eigenwijs
dat is om gek van te worden.
Alle lichaamsdelen samen één
dat zou mooi zijn, dat zou ik wel willen.
Mijn grote mond geen baas over mijn kleine teen
mijn hoofd niet hoger dan mijn billen.
Zo moet het ook gaan in de kerk:
het werkt niet goed, één alleen boven.
Met zijn allen gelijk, dat is pas sterk
daar moeten we allemaal aan geloven.

Melding van ziekte en overlijden.
We zijn niet altijd op de hoogte van ziekte en/of overlijden van gemeenteleden
of mensen die de kerk een warm hart toedragen. We vragen u daarom dit door
te geven aan ds. Daan Bargerbos, of aan iemand van de kerkenraad, zodat we
er aandacht aan kunnen besteden.
Vervoer Diever - Dwingeloo
Nu we weer naar de kerk kunnen, zijn er misschien mensen die vanuit Diever
graag mee zouden willen rijden naar Dwingeloo. U kunt zich dan opgeven bij
Immy Zuidema, 0521-590089, of Annie Mulder, 0521-551430
BIJDRAGEN EN/OF SUGGESTIES
Voor de volgende Samenspraak uiterlijk 22 juni 2022 inleveren bij:
mw. J.C. Griffioen-Schouten, Iemenkampen 10, Diever of mw. I.H. RuiterHerd, Iemenkampen 3, Diever. Email: redactie@hervormddiever.nl.
De volgende Samenspraak verschijnt op: 1 juli, 2 sept. en 30 sept. 2022
AGENDA

Datum

Tijdstip

Activiteit

31 mei

15.00 – 16.00

1 juni

19.00 - 20.00

1 juni

10.00 – 11.30

4,5 en 6 juni

13.00 – 17.00

6 juni

10.00 – 17.00

7 juni

15.00 – 16.00
Inloop vanaf
14.45 uur
19.30 - 20.30

Bijbellezing met Ds. Bargerbos, consistorie
Pancratiuskerk
Bezinning & Inspiratie Stilte wandeling,
start ingang Shakespeare theater Diever
Groet en Ontmoet, in koor van de
Pancratiuskerk
Feest van de Geest
Pancratiuskerk
Boekenmarkt Pancratiuskerk
Verkoop 2e hands boeken
Bijbellezing. Samen lezen van
Bijbelteksten voor de komende zondag.
Ds. Bargerbos Consistorie Pancratiuskerk
Meditatie bijeenkomst
koor Pancratiuskerk
Bijbellezing. Samen lezen van
Bijbelteksten voor de komende zondag.
Ds. Bargerbos Consistorie Pancratiuskerk
Groet en Ontmoet, in koor van de
Pancratiuskerk
Bijbellezing. Samen lezen van
Bijbelteksten voor de komende zondag.
Ds. Bargerbos Consistorie Pancratiuskerk

8 juni
14 juni

15 juni
21 juni

15.00 – 16.00
Inloop vanaf
14.45 uur
10.00 – 11.30
15.00 – 16.00
Inloop vanaf
14.45 uur

BIJBELLEESROOSTER
juni
zondag 5 juni
maandag 6 juni
dinsdag 7 juni
woensdag 8 juni
donderdag 9 juni
vrijdag 10 juni
zaterdag 11 juni
zondag 12 juni
maandag 13 juni
dinsdag 14 juni
woensdag 15 juni
donderdag 16 juni
vrijdag 17 juni
zaterdag 18 juni
zondag19 juni
maandag 20 juni
dinsdag 21 juni
woensdag 22 juni
donderdag 23 juni
vrijdag 24 juni
zaterdag 25 juni
zondag 26 juni
maandag 27 juni
dinsdag 28 juni
woensdag 29 juni
donderdag 30 juni

Psalm 147
Lucas 7:18-35
Lucas 7:36-50
Psalm 105:1-22
Psalm 105:23-45
Lucas 8:1-8
Lucas 8:9-21
Psalm 135
Lucas 8:22-39
Lucas 8:40-56
Lucas 9:1-9
Lucas 9:10-17
Lucas 9:18-27
Lucas 9:28-36
Lucas 9:37-45
Lucas 9:46-50
2 Korintiërs 8:1-9
2 Korintiërs 8:10-15
2 Korintiërs 8:16-24
2 Korintiërs 9:1-15
2 Korintiërs 10:1-11
2 Korintiërs 10:12-18
2 Korintiërs 11:1-15
2 Korintiërs 11:16-29
2 Korintiërs 11:30-12:10
2 Korintiërs 12:11-21

Juli
vrijdag 1 juli
zaterdag 2 juli

2 Korintiërs 13:1-13
Lucas 9:51-62

