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Overdenking 

Dieven
In de vrije tijd zijn mijn vrouw en ik graag in onze moestuin bezig. We hebben
bijvoorbeeld 7 verschillende soorten tomaten. Als u een beetje bekend bent met
het kweken van tomaten, dan weet u dat er verschillende soorten zijn. Je hebt
bijvoorbeeld soorten die graag hoog groeien en je hebt lagere soorten. Die
worden ook wel ‘zelftoppers’ genoemd, omdat de centrale stengel op een
gegeven moment uit zichzelf niet meer hoger groeit. Veel andere soorten
groeien wel door. Als je daar niets aan doet, krijg je vooral een oerwoud van
bladeren en minder tomaten.
Tomaten zijn zo groeikrachtig omdat ze heel veel nieuwe stengels of takken
maken. De oplossing is om de tomatenplant te ‘dieven’ zoals dat heet. Wat je
dan doet is nieuwe zijscheuten aan de hoofdstam weghalen. Toen ik net begon
met tomaten vond ik dat moeilijk. Ik dacht: hoe meer zijscheuten hoe meer
tomaten. Maar zo werkt het dus niet (bij de meeste soorten dan, er zijn
uitzonderingen). Het voelt alsof je jezelf tekortdoet, maar dit ‘dieven’ (weghalen
van de zijscheuten) helpt juist om een grotere oogst te krijgen.
Vaak kun je behalve groenten ook allerlei levenslessen uit je moestuin oogsten.
Ik geloof dat God bewust planten allerlei verschillende eigenschappen heeft
gegeven. Dat houdt ons scherp – als je er tenminste op let. Je kunt er iets van
leren. In het geval van tomaten bijvoorbeeld, dat loslaten en opruimen, ruimte
geeft voor meer oogst. Ben je onzeker over jezelf of de toekomst, dan houd je
graag meerdere opties open. Dan wil je graag alle ijzers in het vuur houden.
Maar al voelt het niet fijn, loslaten kan je helpen om meer vrucht te dragen.
Het kan zijn dat er in je leven ‘zijscheuten’ zijn die je veel energie kosten.
Teleurstellingen uit het verleden. Angsten. Iemand die je nog niet hebt
vergeven. Mensen die je steeds maar tevreden wil stellen, want ja anders...
Een zonde in je leven. Enzovoorts. Als je deze zijscheuten laat zitten, groeien
ze door en kosten ze je alleen maar energie. En net als bij tomaten is jouw
energie niet eindeloos. Daarom is het goed om te gaan kijken of je kunt gaan
‘dieven’ in je leven. De zomerperiode is daar geschikt voor. Even minder drukte
hopelijk. Dat geeft tijd om te kijken naar je leven.
Ik zeg niet dat dit makkelijk is trouwens. We kijken niet graag kritisch naar
onszelf. Dat voelt alsof je jezelf tekortdoet. Wat mij hierin helpt is, om het
verschil tussen aanklagen en overtuigen voor ogen te houden.

Als wij onszelf aanklagen komen we niet verder. De logische stap na aanklagen
is namelijk opsluiten.
Maar als je God uitnodigt om met jou je leven te bekijken dan gaat het anders.
Heeft u al eens ervaren hoe vriendelijk Gods Heilige Geest is? Hij overtuigt je
(Joh. 16:8). Niet met grof geweld en de zweep, maar met een liefdevolle
eerlijkheid. En dat doet Hij niet om je gevangen te zetten. Hij vertelt je de
waarheid die misschien confronterend is, maar die je ook bevrijding geeft. De
vraag is of je dat wilt. Wil je de vrijheid ontvangen die Jezus voor jou heeft? Als
je daar ja op zegt, kun je gaan dieven. Dan kun je met Gods kracht alles wat je
geen beter mens maakt weghalen uit je leven. Opruiming houden, schoon schip
maken. Ik weet uit ervaring hoe heerlijk dat is.
Ik heb ook moeten leren in de praktijk, dat als je tomaten niet dieft, je minder
oogst krijgt en dat de kans op ziekten groter wordt. Tomaten met veel blad
kunnen namelijk vocht minder goed kwijt. Blijven de bladeren te nat, dan is dat
een goede voedingsbodem voor ziektekiemen. Ik had dit niet op deze manier
hoeven leren trouwens. Er zijn boeken en blogs en video’s genoeg die dit al
zeggen. Maar dan moet je die bronnen wel geloven en gehoorzamen.
Gehoorzaamheid is ook noodzakelijk als je Gods vrijheid wilt ontvangen. In Joh.
8: 31 – 32 staat:
‘Jezus zei tegen de Joden die in Hem geloofden: Als u in Mijn woord
blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen, en dan zult u de waarheid kennen,
en de waarheid zal u vrijmaken.’
Willen we de waarheid gaan kennen en in de vrijheid leven die God voor ons
heeft, dan is het nodig dat we Gods woord kennen en gehoorzamen. Neem
daarom ook een bijbel mee op vakantie. Neem er de tijd voor, stel je ervoor
open en u zult merken dat God eerlijk is, én liefdevol. Ik sluit voor nu af met een
gebed voor u die dit leest:
‘Ik bid dat de God van vrede jullie helemaal heilig zal maken. Dan zullen
jullie in geest, ziel en lichaam helemaal zuiver zijn als de Heer Jezus
Christus terugkomt. God die jullie roept, is trouw: Hij zal dat zeker
doen. Ik bid dat de Heer Jezus Christus in alles goed voor jullie zal zijn.’
(1Thess. 5:23,24 en 28)
Met een hartelijke groet,
Ben van Werven,
voorganger Kruiskerk Diever

KERKDIENSTEN Hervormde gemeente Diever en Dwingeloo
alle diensten in Diever
Zondag 3 juli

10.00 uur

Ds. H. Nobel uit Hoogeveen

Zondag 10 juli

10.00 uur

Ds. T. Braam uit Wittelte

Zondag 17 juli

10.00 uur

Morgengebed

Zondag 24 juli

10.00 uur

Ds. D. Bargerbos

Zondag 31 juli

10.00 uur

Ds. D. Bargerbos
Viering Heilig Avondmaal

Zondag 7 augustus

10.00 uur

Dhr. J. Klop uit Zeewolde

Zondag 14 augustus

10.00 uur

Ds. D. Bargerbos

Zondag 21 augustus

10.00 uur

Ds. D. Bargerbos

Zondag 28 augustus

10.00 uur

Ds. B. v.d. Brink-Smit uit De Wijk

Alle diensten zijn ook te volgen via www.kerkdienstgemist.nl

GEZAMENLIJK NIEUWS
De voorbereidingen TVG zijn in volle gang
Al jarenlang wordt in Assen de driejarige cursus Theologische Vorming
Gemeenteleden en Geïnteresseerden (kortom TVG) gegeven op
dinsdagmorgen van 09.00-12.15 u. 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 3 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 Israёl. Tijdstip: 10.00-12.15 u.
(zaal open vanaf 09.30 u.)

Informatieavond: Donderdagavond 6 oktober 2022. Cursusinformatie met
een voorbeeldles TVG uit het Johannesevangelie. Tijdstip: 19.30-21.30 u.

Start

cursus nieuwe cursisten: Dinsdagmorgen 25 oktober 2022:
Kennismaking en introductie van de cursus. Tijdstip: 09.00 u. Het 2 e uur vanaf
10.45-12.15 u. les volgens het rooster.
Cursuslocatie: Wijkcentrum het Markehuus, Scharmbarg 35, 9407 EA Assen.
Secretariaat voor meer informatie en aanmelden:
Bert van Maanen, tel. (0599) 65 32 02.
Mailadres: vanmaanen.albert@gmail.com
Zie ook op onze vernieuwde website onder: www.tvgassen.nl

HERVORMDE GEMEENTE
In de omgang – Op verhaal komen
De zomertijd is voor veel mensen nog altijd hét moment om op vakantie te gaan
en op verhaal te komen: er even tussen uit, ontspannen – soms door je in te
spannen. Afstand nemen van het dagelijks leven om zo met andere ogen weer
fris te kunnen kijken naar datzelfde leven.
Reizen door Europese landen is al lang niet meer weggelegd voor de happy
few, ook al zijn er nog altijd teveel mensen die, om wat voor reden dan ook, niet
op vakantie kunnen.
Maar ook zijn er inmiddels velen, die zonder moeite meerdere keren per jaar er
op uit trekken. Zelfs exotischer oorden buiten Europa zijn binnen handbereik.
Mijn vader was hoofdconducteur bij de NS. Indertijd een baan voor het leven,
waar je maar wat trots op was. Een bijkomend voordeel was, dat we als gezin
eens per jaar twee weken vrij reizen hadden naar een land ergens in Europa.
Zo kwam het dat wij al vrij jong naar het buitenland op vakantie mee konden,
terwijl klasgenootjes gingen kamperen ergens in Nederland. De reis alleen al
was een feest: met z’n zessen in een treincoupé, die ’s nachts omgebouwd kon
worden tot een – zij het niet altijd even comfortabel – nachtverblijf. De banken
kon je uittrekken en omtoveren tot een bed. Nu nog val ik moeiteloos in slaap
in een rijdende trein.
Toen toerisme nog niet voor iedereen vanzelfsprekend was, waren het de
boeken met reisverhalen waarmee je – in gedachten – op reis kon. Dankzij die
verhalen waande je je in andere streken, en kon je ontsnappen aan de vaak
grauwe dagelijkse realiteit. Ook nu nog zijn er ontelbaar veel boeken, die
kansen bieden te ontsnappen aan de dagelijkse realiteit. Reisverhalen hebben
plaats gemaakt voor het genre van literaire thrillers, krimi’s en fantasy-verhalen.
Zelfs nu het velen van ons economisch veel beter gaat in vergelijk met een
generatie terug, hebben we blijkbaar nog altijd de behoefte om te ontsnappen
aan ons dagelijks leven.
In de bibliotheek die wij Bijbel zijn gaan noemen, in die enorme hoeveelheid
gevarieerde literatuur, vormt het reizen ook een belangrijk thema. Het leven van
Abraham, de stamvader van zowel Joden, Christenen als Moslims, wordt ons
getekend als een geroepen zijn om op weg te gaan. Sinds deze oer-gelovige in
de naam van de HEER, is het leven van elke gelovige een pelgrimage.
Wij zijn met het volk Israël mee zandlopers op weg naar Beloofd Land. Of wij
gaan met de karikaturale profeet Jona mee en vluchten voor onze roeping. Of
we dromen met Jozef van een ander leven. Of we worden meegevoerd met
profeten en apostelen op wegen van geloof, die we soms voor onmogelijk
houden. Het is een weg die God niet zonder ons wil gaan. Toen mensen zich

achter Jezus van Nazareth schaarden, werden zij – net als Joden - ‘mensen
van de weg’ genoemd. Niet zelden werd en wordt ons daarbij ook verweten
‘van het padje te zijn geraakt’, omdat we buiten de gebaande paden treden, en
buiten de verwachtingspatronen van alle tijden leven. We leven weliswaar hier
in Nederland in een koninkrijk, maar we verwachten intussen een heel ander
koninkrijk, namelijk dat van ‘onze Vader die in de hemelen’ is, zoals we met
Jezus méébidden.
In de kern beleef ik telkens opnieuw een merkwaardige omkering:
door de verhalen in de Bijbel word ik gelezen, kom ik tot leven.
En daarmee ontsnap ik niet aan de werkelijkheid, maar wordt mijn werkelijkheid
als nieuw aan het licht gebracht. Wie in het licht wordt gesteld van de Eeuwige,
wordt meegenomen in een levensreis, waar het a Dieu, het grüss Gott en het
vaya con Dios niet van de lucht zijn. Waar je je ook bevindt in deze zomertijd,
wat u ook onderneemt of ondergaat de komende maanden, ik hoop dat uw
leven gelezen wordt en dat je op verhaal zult komen. Ga met God: Aju!
Ds. Daan Bargerbos
Bij de diensten
Op 17 juli is er een morgengebed, voorbereid door Ina Lubbers en Annie
Mulder. We lezen over Marta en Maria, Marta is de doener en Maria zit
toegewijd aan Jezus’ voeten …… Helaas zingt de PancratiusCantorij deze keer
niet. Het orgel zal bespeeld worden door mw. Anneke de Wit.
Terugblik op Feest van de Geest
Rond Hemelvaart en Pinksteren exposeerden verschillende kunstenaars in
verschillende kerken in de regio (en ook daarbuiten): ‘Feest van de Geest’
verbindt kerk en kunst!
Het thema was dit jaar ‘in Vuur en Vlam’. In de Pancratiuskerk exposeerden
Ingeborg Sturre en Harm Echten.
Ingeborg werkt als edelsmid letterlijk met vuur en vlam, om te solderen en te
smelten. Ze toonde haar (herinnering)sieraden, meestal gemaakt in opdracht.
En speciaal voor deze expositie had ze een heel groot doek gemaakt, dat
tussen 2 pilaren hing. Ze had de tekst erop geborduurd van één van de klokken,
die de door een blikseminslag verbrandde klokken (1759) verving (deze klok
verdween in 1943).
BLIXEM ONTSTAK HUYS EN TOOREN
IK VERSMOLT MAAR LAAT MYN TOON
WEER IN VREUGD EN DROEFNIS HOOREN

EN LAAT IEDER TOT GODS TROON
Deze tekst was voor haar de inspiratie voor het hele doek, waarop heel veel
koperen speldjes samen het verhaal van de vlammen vertelden en vele
messing klokjes klingelden wanneer het doek bewoog door de fluistering van
de wind of door de Geest die waait waarheen hij wil. Aan de bezoekers werd

gevraagd wat hen in vuur en vlam zette: dit konden ze verwoorden op een
kaartje en dit kaartje mocht op het grote doek gespeld worden. Er ontstond een
grote verscheidenheid aan teksten, een greep eruit: - Pokemon - bijzondere
ontmoetingen, zoals met deze kunstenaar – 60 jaar in liefde verbonden –
wonderlijke natuur – inspirerende lessen tekenen en schilderen – koken – de
geboorte van mijn eerste kleinkind – deze kerk – vakantie – koorzang – God de
eer toezingen – dat ik morgen jarig ben.
Harm Echten is een zeer veelzijdig man, hij wordt geïnspireerd door van
alles wat hij om zich heen ziet. In zijn tekeningen, aquarellen en grafisch werk
zie je steeds de wind in de wolken! En hij maakt van oud materiaal, wat hij tegen
komt op zijn pad, de mooiste dingen. In een stuk hout, gecombineerd met een
wat gedraaide zinken(?) plaat, zag hij Maria! Dit Mariabeeld stond prachtig
opgesteld in het koor. Van oude, gebroken en verbogen gasleidingen
verbeeldde hij de problematiek in Groningen. En van verweerde stukken van
zinken dakgoten maakte hij de mooiste ‘schilderijen’, gebruik makend van de
verweerde plekken. Hij inspireerde zo de bezoekers om anders naar de dingen
te kijken. Harm zat in het koor ook te werken, mensen konden hem dus bezig
zien. En tenslotte schonk hij de kerk een van zijn kunstwerken.
Er kwamen véél bezoekers deze dagen, velen waren geroerd en geraakt, in
vuur en vlam gezet door deze inspirerende kunst in onze mooie kerk.
De dienst op Pinkstermorgen
Deze dienst stond ook in het teken van ‘Feest van de Geest’. De werken van
de kunstenaars werden erbij betrokken en uiteindelijk voelden we in een
inspirerende preek van ds. Daan Bargerbos op een humoristische manier een
zachte wind van achter uit de kerk langs ons ruisen.
Met een hartelijke groet, Annie Mulder
VAN DE KERKENRAAD
Samenvatting van de gezamenlijke kerkenraadsvergadering van
Hervormd Dwingeloo en Diever, d.d. 14 juni 2022
Riemie Godeschalk heet een ieder welkom en ds Daan Bargerbos leest lied
993, “Samen op de Aarde” van Willem Barnard.
• Er is een overleg geweest met het bestuur van vereniging Obadja in
Zorgvlied. Ook heeft er een overleg plaatsgevonden met het
Moderamen van de Kruiskerk.
• Er komt een rubriek in Samenspraak met de activiteiten die
georganiseerd gaan worden.
• Annie Mulder gaat de cursus uitvaartbegeleiding volgen.
• Er zijn een 6 tal personen die als Lector een bijdrage zullen leveren in
de kerkdienst.
• Lieke Versluis zal beginnen met bezoekwerk in Dwingeloo.

•

2 x per jaar zal er een bijeenkomst gehouden worden voor alle 80+ in
Dwingeloo en Diever.
• De verbouwing van de Nicolaaskerk vordert gestaag, de uitbouw komt
uit de grond, voor de zomervakantie zal het dak erop komen. Er wordt
nu nagedacht over de soort stoelen, beeld en geluid, beeldschermen in
de kerk, inrichting keukentje. De entree van de kerk komt nu onder de
toren.
• De lay-out van het kerkblad is niet meer eenduidig, de reden hiervan is
nog niet bekend.
• cvk gaat op zoek naar nieuwe kerkrentmeesters.
• Op 4 oktober 2022 is er een reanimatiecursus gepland voor alle
kerkenraadsleden en gemeenteleden, om bij calamiteiten adequaat te
kunnen reageren. Opgeven via cvk@hervormddieveer.nl.
• elke 2e woensdag van de maand is er een meditatiebijeenkomst. Dit
start weer in september.
• Plannen voor de toekomst: stiltewandeling, bezoek aan de synagoge
van Groningen, gespreksgroep n.a.v. een boek, gespreksbijeenkomst
met thema: 'wat betekent oud zijn', filmavond en zingen met Ester bv.
voor kerst.
• De jaarrekeningen van de kerkrentmeesters en diaconie zijn akkoord
bevonden en ondertekend en komen op de website.
• Het “Feest van de Geest” is goed verlopen, er is veel bezoek geweest.
• De online kerkdiensten zijn tot 1 maand beschikbaar. Over de
beschikbaarheid van uitvaartdiensten wordt nog overleg gepleegd.
Helene de Muij sluit de vergadering af met een gedicht van André Troost
geïnspireerd door het schilderij van Henk Helmantel van de kerk in Loppersum.
Corrie Timmer
VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Collecte cvk maanddoel juli: PKN (o.a. Oecumene, Pastoraat, Jeugdwerk
etc ).
De dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk ondersteunt de kerk, de
gemeenten en allen die daarbinnen werken. In hun betrokkenheid op God, op
elkaar en op de wereld; in het getuigenis van Jezus Christus; in de dienst van
gerechtigheid en barmhartigheid. Daarbij verricht zij haar activiteiten in
verbondenheid met andere kerken en maatschappelijke organisaties in binnenen buitenland. Om haar taken namens de kerk en gemeenten uit te kunnen
voeren:
• Werkt zij dienstverlenend op basis van de vraag om ondersteuning en
toerusting van het kerkelijk kader gericht op het beheer en de opbouw
van de gemeente, de groei en de verdieping van het geloof en de

theologische reflectie, de viering en beleving in de liturgie en de dienst
aan de samenleving;
• Draagt zij mede zorg voor de opleiding en nascholing van predikanten,
kerkelijk werkers en ander (vrijwillig) kader;
• Ondersteunt zij het geloofsgesprek en het spreken en leven van de kerk
door studies en handreikingen, ook op het gebied van de geestelijke,
politieke en economische krachten in de wereld;
Of het nu specifiek gaat om de Oecumene, het Pastoraat of het Jeugdwerk of
andere cvk-doelen alle cvk-PKN collecteopbrengsten ondersteunen het
noodzakelijke werk van de dienstenorganisatie.
31 juli is de cvk collecte bestemd voor PKN – Vredesweek
Van Jemen en Palestina tot Zuid-Soedan en zeker in Oekraïne: oorlog en
geweld raakt mensen overal ter wereld. Gewapend conflict drijft miljoenen
mensen op de vlucht, maakt ongelijkheid groter en werkt de klimaatcrisis in de
hand. De oorlog in Oekraïne laat ons des te meer beseffen dat vrede geen
vanzelfsprekendheid is, maar een gezamenlijk project waar élke dag aan moet
worden gebouwd.
Gelooft u nog in een betere wereld, waar vrede heerst? Deze week staan we
stil bij de vrede en dromen van een wereld waarin plaats is voor iedereen. Op
deze zondag vragen we aandacht voor organisaties die zich met de steun van
de protestantse kerk onvermoeibaar inzetten voor de vrede, zowel in Nederland
als in het buitenland. Zo’n organisatie is PAX die helpt met trainingen en het
opleiden van mensen om geweldloos en met liefde en begrip het gesprek te
leiden tussen groepen mensen die met elkaar op gespannen voet leven. Geef
aan deze collecte en help vrede mogelijk maken.
Jaap Ruiter
Reanimatie/AED
Naar aanleiding van een onwel geworden kerkganger tijdens de eredienst
afgelopen jaar, stelt ons college voor om geïnteresseerde gemeenteleden een
reanimatie / automatische externe defibrillator (AED) opleiding aan te bieden.
Mocht een dergelijke situatie zich nog eens voordoen, dan hopen we dat
meerdere gemeenteleden hulp kunnen bieden. Snelle hulp is tenslotte van
levensbelang! De cursus staat gepland voor dinsdagavond 4 oktober van
19.00 tot 22.00 uur in het Hart van Diever, afdeling Stad en Esch.
De kosten zijn voor de CvK. Wij zien uw aanmelding voor deze opleiding
gaarne uiterlijk 13 augustus tegemoet, per e-mail (cvkhervormddiever.nl) of
per telefoon 0521-591639 (Jaap Ruiter) / 0521-851784 (Peter Sminia).

DIACONIE
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.
Hervormde Gemeente Diever Diaconie NL39 RABO 0313
7513 82 onder vermelding van de collecte Diaconie.
3 juli: Hospice Meppel
Iedereen is welkom in Hospice Eesinge, ongeacht levensovertuiging, afkomst,
cultuur of financiële situatie. Een verblijf in het hospice is bestemd voor alle
mensen die naar het oordeel van de behandelend arts nog slechts korte tijd te
leven hebben. Het gaat om mensen die ongeneeslijk ziek zijn en bij wie de
behandeling nog uitsluitend gericht is op het zo draaglijk mogelijk maken van
de laatste levensfase (palliatieve zorg).
10 juli: Stichting De Zonnebloem
De Zonnebloem is een op-en-top vrijwilligersorganisatie en wordt helemaal door
vrijwilligers bestuurd. Dat geldt voor de plaatselijke en regionale afdelingen van
de Zonnebloem. De lokale en regionale besturen ontwikkelen samen met hun
vrijwilligers activiteiten. De Zonnebloem verrijkt het leven van mensen met een
lichamelijke beperking en dat van haar vrijwilligers door sociale en recreatieve
activiteiten mogelijk te maken.
17 juli: PIT/ Pro Rege
Stichting KPPR (Koninklijke PIT Pro Rege) bevordert het welzijn van mensen
die militair en/of veteraan zijn, stimuleert aandacht, respect en waardering voor
hen uit de samenleving en steunt welzijnsprojecten financieel.
24 juli: Stichting Nabestaan na Zelfdoding
De Stichting wil de opvang van nabestaanden, die een dierbare door zelfdoding
hebben verloren, verbeteren en ‘rouw na zelfdoding’ in de samenleving beter
bespreekbaar maken. De Stichting doet dat door het organiseren van
lotgenotencontact, individueel en/of als groep; De Stichting bestaat uit
vrijwilligers die zelf een dierbare hebben verloren door zelfdoding. Hierin ligt
onze verbondenheid met elkaar en met de Stichting. Het werk van de Stichting
is gebaseerd op ervaringsdeskundigheid en wordt ondersteund door scholing.
31 juli: Sociaal Diaconaal Fonds Westerveld
Het Fonds is opgericht door de diaconieën van de PKN-kerken in de gemeente
Westerveld en is bedoeld om noodhulp te geven aan mensen die buiten de hulp
van de officiële instanties vallen.

7 augustus: Stichting Vluchtelingen
Ruim 100 miljoen mannen, vrouwen en kinderen zijn wereldwijd op de vlucht.
Door oorlog en geweld hebben ze geen andere keuze dan te vluchten, op zoek
naar veiligheid elders. De stichting helpt vluchtelingen in crisisgebieden
wereldwijd. Je draagt zo bij aan o.a. schoon drinkwater, voedsel, medische zorg
en veilig onderdak.
14 augustus: UMCG Pastoraat Groningen
Een groeiende groep patiënten heeft geen kerkelijke binding meer, maar tijdens
hun ziekenhuisopname worstelen zij met geloofsvragen. Ook neemt de
begeleiding van de familie veel tijd in beslag. Er wordt dus een steeds groter
beroep gedaan op de geestelijk verzorgers van het ziekenhuis. De kerken
hebben besloten om een uitbreiding van het aantal uren voor haar rekening te
nemen. Zij hebben een werkgroep opgericht die als taak heeft gelden te
verzamelen om die gedeeltelijke arbeidsplaats te bekostigen. De werkgroep is
een classicale werkgroep van de classis Groningen-Drenthe.
21 augustus: Edukans
Edukans is al tientallen jaren voorvechter van de ontwikkeling van kinderen.
Eerst in Nederland en nu in ontwikkelingslanden. Edukans komt voort uit de
Unie voor Christelijk Onderwijs. Onze droom is een wereld waarin ieder kind
de mogelijkheid krijgt zich te ontwikkelen en uit te groeien naar een
volwassene vol zelfvertrouwen. Een volwassene met de capaciteiten om zijn
eigen toekomst te beïnvloeden. En een volwassene die zijn kinderen dezelfde
kans geeft.
28 augustus: Voedselhulp
Producten zoals die door de Voedselbank Zuidwest-Drenthe ter beschikking
worden gesteld, zijn bedoeld als NOODHULP voor mensen die in een bepaalde
periode te weinig geld overhouden om in hun levensonderhoud te voorzien. Ze
zijn expliciet NIET bedoeld als extraatje voor mensen die het niet breed hebben.
U kunt voedselhulp aanvragen als u aan de toetsingsnormen en criteria voldoet.

UIT DE GEMEENTE
Bedankt
Beste Mensen. Zondagmorgen werden wij aangenaam verrast door de
bezorging van een prachtige bos bloemen. Het doet ons bijzonder goed, dat in
deze minder vrolijke periode aan ons wordt gedacht. Het valt niet altijd mee,
maar we moeten vooruit blijven kijken. We doen daarvoor ons best en aandacht
van de omgeving is daarbij een belangrijke steun.
Onze hartelijke dank, Familie Gomarus.

Bloemendienst
Elke zondag wordt, als blijk van medeleven en bemoediging een bloemengroet
gebracht bij gemeenteleden. Een aantal keer per jaar komen de dames van de
bloemendienst bij elkaar om te overleggen wie de bloemen zullen ontvangen.
De groep uit Diever zoekt mensen, (ook mannen zijn welkom), die deze
bloemengroep willen versterken. Hiervoor kunt u contact opnemen met Marijke
Roos. Tel. 593372
Stiltewandeling
De werkgroep ‘Bezinning en Inspiratie’ organiseert zo nu en dan een
stiltewandeling. De teksten die we gebruiken vinden we zeer waardevol om te
delen. Dit zijn diverse teksten van de eerste stiltewandeling.
Een stiltewandeling aan de hand van delen van het Zonnelied van Franciscus
van Assisi
Franciscus van Assisi (1181-1226) zong “Wees geprezen mijn Heer”.
In dit loflied zijn het alle schepselen, de hemellichamen en de elementen,
die God prijzen, de schepper van hemel en aarde. Hij noemt alles broeder en
zuster. Heel het universum is een broeder- en zusterschap. Daarmee laat hij
zien hoe alle leven met elkaar verwant is. Alles kan alleen bestaan in onderlinge
verbondenheid en in afhankelijkheid van elkaar.
Wandelen brengt ons in contact met onze omgeving, met de natuur. Veel
mensen gaan graag naar buiten voor de rust, om te genieten van al het moois
dat de natuur ons biedt. Het voelt goed om buiten te zijn. Maar we zien de natuur
vaak als een decor en voelen ons er geen deel van. We kijken er als het ware
van buiten tegenaan. Het doel van deze wandeling is: aan de hand van delen
van het Zonnelied van Fransiscus van Assisi - iets van het bewustzijn te laten
ontwaken van onze verbondenheid met de aarde en al wat leeft.
Zo voert de wandeling ons vandaag langs de elementen aarde en lucht. Al
wandelend nemen we de tijd opnieuw na te denken over de vraag ‘Hoe
verhouden God, de mens en de natuur zich met elkaar binnen het grote
geheel?’

Betekent dat iets voor ons persoonlijk? Betekent dat iets voor ons als
maatschappij, hoe we omgaan met elkaar en met de schepping
Onze zuster moeder aarde
Zonnelied: Wees geprezen, mijn Heer, door onze zuster moeder aarde die
ons voedt en leidt, en allerlei vruchten voortbrengt, bonte bloemen en planten.
Kus de aarde
Loop en raak de vrede ieder moment aan.
Loop en raak het geluk ieder moment aan.
Iedere stap veroorzaakt een frisse wind.
Iedere stap doet een bloem bloeien.
Kus de aarde met je voeten.
Geef de aarde je liefde en geluk.
De aarde zal veilig zijn als wij ons veilig voelen in onszelf.
Thich Nhat Hanh Onze broeder wind en de lucht
Zonnelied: Wees geprezen, mijn Heer, door broeder wind en door de lucht,
bewolkt of helder, en ieder jaargetijde, door wie Gij het leven van uw
schepselen onderhoudt.
Meditatie
O, die wind, hij rimpelt het water en ruist in de bomen,
laat zaden verwaaien en beken stromen
vertelt van verre streken van waar hij is gekomen.
Nooit op dezelfde plaats, altijd onderweg,
en toch soms rustend als een vermoeide reiziger
die even de tijd neemt om zijn omgeving in zich op te nemen.
Wind, adem van God, beeld van de Geest.
Hij ademt in mij.
Adem in, adem uit.
Elke teug nieuw leven.
In elke uitademing laat ik los.
Ik neem en ik geef.
Ik ben en ik word geschonken.
Immy Zuidema
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

De kerkpicknick op 31 juli
Op zondag 31 juli wordt na de dienst de jaarlijkse picknick gehouden en de
kerkenraden nodigen u daar van harte voor uit. Hij wordt gehouden aansluitend
aan de dienst in de Pancratiuskerk op het terrein voor en naast de kerk. Valt
het weer tegen, dan hebben we in de kerk de mogelijkheid om het toch door te
laten gaan.
Wat is de bedoeling?
Als u komt mag u iets lekkers meenemen.
Voor u zelf maar met name om het met
anderen te delen. Al de bijdragen vormen
een groot buffet van de meest uiteenlopende
heerlijkheden waar we van mogen snoepen.
U mag een mooie hartige taart maken, een
heerlijke salade, een quiche of een heerlijke
soep. Maar ook een lekker dessert mag er bij. U bedenkt het en verrast de
mede-bezoekers met uw heerlijke creatie. Hoort daar een lekker drankje bij
dan mag dat ook. Maar is iemand niet zo handig in de keuken dan kan hij/zij
ook kiezen voor een mooi glaasje bij al het lekkers.
Het bestek!
Er is niet genoeg bestek voor al dat lekkers. Neem dus ook zelf een bordje ,
vork en mes en een soepkopje mee. En ook een glas voor dat lekkere
drankje. We voorkomen daarmee dat we heel veel plastic bij het afval gooien.
We hopen dat u er bij bent.
Peter Huisman
AGENDA

Datum

Tijdstip

Activiteit

6 juli
20 juli
31 juli
3 augustus
17 augustus

10.00 – 11.30
10.00 – 11.30
Na de dienst
10.00 – 11.30
10.00 – 11.30

Groet en Ontmoet, Pancratiuskerk
Groet en Ontmoet, Pancratiuskerk
Kerkpicknick Pancratiuskerk
Groet en Ontmoet, Pancratiuskerk
Groet en Ontmoet, Pancratiuskerk

BIJDRAGEN EN/OF SUGGESTIES
Voor de volgende Samenspraak uiterlijk 24 augustus 2022 inleveren bij:
mw. J.C. Griffioen-Schouten, Iemenkampen 10, Diever of mw. I.H. Ruiter-Herd,
Iemenkampen 3, Diever. Email: redactie@hervormddiever.nl.
De volgende Samenspraak verschijnt op: 2 september, 30 september en 4
november 2022

BIJBELLEESROOSTER
juli
zo 3 jul
ma 4 jul
di 5 jul
wo 6 jul
do 7 jul
vr 8 jul
za 9 jul
zo 10 jul
ma 11 jul
di 12 jul
wo 13 jul
do 14 jul
vr 15 jul
za 16 jul
zo 17 jul
ma 18 jul
di 19 jul
wo 20 jul
do 21 jul
vr 22 jul
za 23 jul
zo 24 jul
ma 25 jul
di 26 jul
wo 27 jul
do 28 jul
vr 29 jul
za 30 jul
zo 31 jul

augustus
ma 1 aug
di 2 aug
wo 3 aug
do 4 aug
vr 5 aug
za 6 aug
zo 7 aug
ma 8 aug
di 9 aug

Lucas 10:1-16
Lucas 10:17-24
Lucas 10:25-37
Lucas 10:38-42
Psalm 140
1 Koningen 1:1-21
1 Koningen 1:22-40
1 Koningen 1:41-53
1 Koningen 2:1-12
1 Koningen 2:13-25
1 Koningen 2:26-35
1 Koningen 2:36-46
1 Koningen 3:1-15
1 Koningen 3:16-28
Psalm 15
1 Koningen 4:1-20
1 Koningen 5:1-14
1 Koningen 5:15-32
1 Koningen 6:1-18
1 Koningen 6:19-38
Psalm 141
Lucas 11:1-13
Lucas 11:14-28
Lucas 11:29-36
Psalm 70
Lucas 11:37-44
Lucas 11:45-54
Lucas 12:1-12
Lucas 12:13-21

Lucas 12:22-34
Lucas 12:35-48
Lucas 12:49-59
1 Koningen 7:1-12
1 Koningen 7:13-26
1 Koningen 7:27-39
1 Koningen 7:40-51
1 Koningen 8:1-11
1 Koningen 8:12-21

wo 10 aug
do 11 aug
vr 12 aug
za 13 aug
zo 14 aug
ma 15 aug
di 16 aug
wo 17 aug
do 18 aug
vr 19 aug
za 20 aug
zo 21 aug
ma 22 aug
di 23 aug
wo 24 aug
do 25 aug
vr 26 aug
za 27 aug
zo 28 aug
ma 29 aug
di 30 aug
wo 31 aug
september
do 1 sep
vr 2 sep
za 3 sep

1 Koningen 8:22-32
1 Koningen 8:33-43
1 Koningen 8:44-53
1 Koningen 8:54-66
1 Koningen 9:1-9
1 Koningen 9:10-28
1 Koningen 10:1-9
1 Koningen 10:10-20
1 Koningen 10:21-29
Lucas 13:1-9
Lucas 13:10-21
Lucas 13:22-30
Lucas 13:31-35
Psalm 112
1 Koningen 11:1-13
1 Koningen 11:14-25
1 Koningen 11:26-43
1 Koningen 12:1-19
1 Koningen 12:20-32
1 Koningen 12:33–13:10
1 Koningen 13:11-22
1 Koningen 13:23-34

1 Koningen 14:1-20
Lucas 14:1-11
Lucas 14:12-24

