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KERKDIENSTEN Hervormde gemeente Diever en Dwingeloo
alle diensten in Diever
Zondag 2 oktober

10.00 uur

Drentse dienst met medewerking
van gemeenteleden

Zondag 9 oktober

10.00 uur

Ds. D. Bargerbos

Zondag 16 oktober

10.00 uur

Ds. D. Bargerbos
Viering Heilig Avondmaal

Zondag 23 oktober

10.00 uur

Ds. T. Braam uit Wittelte

Zondag 30 oktober

10.00 uur

Ds. D. Bargerbos
Gedachtenis van de overledenen

Alle diensten zijn, zoals altijd, te volgen via www.kerkdienstgemist.nl
IN DE OMGANG
En hij leerde in hun synagoge
‘En hij leerde in hun synagoge’. Het is een simpel zinnetje, dat we regelmatig
tegenkomen in de diverse evangeliën (o.a. Mt 13,54; Mr 1,21; 6,2; Lc 6,6).
Jezus leerde in hun synagogen. In onze taal kan dat nog twee kanten op: hij
volgde onderwijs of hij onderwees. In het Duits is daar het onderscheid tussen
‘Lehren’ en ‘Lernen’. Uit het directe zinsverband is wel duidelijk dat Jezus
onderwees: de mensen zijn verbaasd of enthousiast of raken helemaal van hun
stuk. In de Joodse traditie is het een gelijk opgaan van Lernen en Lehren. Een
leraar is pas een goede leraar als h/zij ook durft af te dalen naar het niveau van
een leerling(e). Ook daarvan zien we voorbeelden in de evangeliën: Jezus
wordt regelmatig aangesproken met rabbi, dat is het Joodse woord voor
meester of leraar. En dat deze leraar een voorbeeld geeft in de zojuist
genoemde omdraaiing, zien we voor ons wanneer Jezus zich ontkleed en als
een slaaf zijn leerlingen de voeten gaat wassen. Het is aanschouwend
onderwijs en voorbeeldgedrag.
In de kerkelijke traditie is het vele kanten opgegaan. Nog altijd zijn er de officiële
benamingen van ‘kerkvaders’ en ‘kerkleraren’. Met kerkvaders wordt gedoeld
op de belangrijke auteurs uit de eerste eeuwen, en met kerkleraren op diverse
mensen uit diverse eeuwen (o.a. Augustinus, Luther, Calvijn, Karl Barth). Dat
zijn voor bijna 100% mannen. In de afgelopen eeuw is ook veel meer aandacht
ontstaan voor vrouwen in de geschiedenis, en gaat het niet alleen meer om ‘his
story’ (de ‘officiële’ geschiedenis vanuit mannelijk gezichtspunt), maar is er ook
aandacht voor de ‘kleine’ geschiedenis. Dat zijn vaak persoonlijke verhalen die

zijn opgetekend uit mondelinge overlevering en ooggetuigenverslagen van
mensen zonder ‘naam’.
Waar wij ons christenen noemen, zeggen wij Jezus Christus te volgen. Daarbij
denken we dan vooral in ethische termen: wat doe je, wat laat je na? Simpelweg
zou je kunnen zeggen: we zoeken een antwoord op de vraag: wat zou Jezus
hebben gedaan?
Het voor de hand liggende antwoord is misschien wel: Jezus leerde in hun
synagogen…
Hij leerde en lernde, door zich in de Schrift te verdiepen, door in gesprek te
gaan met de mensen om zich heen, door te luisteren naar de ander en open te
staan voor wat zich in dat gesprek aandiende.
Als herder en leraar(!) in deze gemeente probeer ik me aan die houding te
spiegelen. En vanuit die verantwoordelijkheid roep ik iedereen op om vol
enthousiasme en in alle openheid tijd vrij te maken voor leren en lernen. Zodat
bezinning en gesprek, ontmoeting en inspiratie ons zal doen groeien in ons
dagelijks leven.

Kom dus ook eens naar een van de vele ontmoetingsplekken in onze
gemeente(n). Denk bijvoorbeeld aan de gesprekskring ‘Onopgeefbaar
verbonden’, waarover elders in dit kerkblad meer informatie te vinden is. Ik durf
te voorspellen: je zult verbaasd staan en enthousiast worden over hoeveel
groeikracht je te beurt kan vallen!
ds. Daan Bargerbos
BIJ DE KOMENDE DIENSTEN
Zondag 2 oktober is er een Drentse dienst
Op 2 oktober, 10.00 uur, wordt er in de Pancratiuskerk te Diever een geheel
Drentstalige dienst gehouden, voorbereid en verzorgd door Ina Lubbers, Greet
Oosterveld en George de Roo.
Een dienst dus met Drentse liederen, gebeden, teksten en gedichten, deze keer
zonder preek. Het thema is ‘de schoonheid van de aarde’ of in het Drents: ‘hoe
mooi de èerde is’. Uit een lied: “Dauw op de èerde, zunlocht van boven vochtige
hof, die rök net als toen. Daank veur ’t gewas, veur grös en veur bomen”.
In het Drents klinkt het vaak zo dichtbij, zo vertrouwd en raakt het je soms
eerder.
Na afloop kunnen we met elkaar (kan ook in het Drents!) napraten onder het
genot van een kop koffie of thee. U bent van harte uitgenodigd!
Gedachtenisdienst zondag 30 oktober 2022
In deze dienst in Diever bidden we als gemeente voor ieder die een geliefd
mens moest missen door de dood. We noemen in de dienst de namen van de
gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn overleden. Wij willen hiermee niet
hun dood gedenken, maar hun leven. Alles wat zij mochten betekenen tijdens

hun leven ligt besloten in hun naam. Wij noemen hun naam in het geloof dat
mensen in leven en sterven geborgen zijn bij God, de Eeuwige, bij wie de bron
van leven is en de gedachtenis van onze namen.
In deze dienst wordt er telkens na het noemen van de naam ook een kaars
aangestoken. Familieleden en gemeenteleden worden uitgenodigd deze kaars
te ontsteken aan de paaskaars. Zo wordt zichtbaar dat Gods licht ook schijnt
over de schaduw van de dood.
De Pancratiuscantorij onder leiding van Esther de Vos verleent medewerking
aan deze viering.
De nabestaanden krijgen een uitnodigingsbrief. Er kan voor kinderopvang
worden gezorgd, dus we horen ook graag of u kinderen meebrengt die daar
gebruik van willen maken.
VAN DE KERKENRAAD
Meditatieavond woensdag 12 oktober om 19.30 uur in het koor van de
Pancratiuskerk in Diever
De werkgroep Bezinning en Inspiratie van de hervormde gemeenten Diever en
Dwingeloo organiseert vanaf september elke maand een meditatiebijeenkomst
in het koor van de Pancratiuskerk in Diever, elke 2de woensdag in de maand. In
het nieuwe jaar misschien ook weer om en om in de Nicolaaskerk in Dwingeloo.
Vanuit de drukte van de dag komen we tot rust. Afgewisseld en ondersteund
met muziek en korte teksten komen we tot innerlijke stilte. Dan kan het
gebeuren dat onze aandacht opengaat naar ons eigen innerlijk, naar iets dat
ons aanraakt en ontroert.
Iedereen die behoefte heeft aan stilte – of een poosje stil wil zijn in het koor van
onze mooie kerk – is van harte welkom.
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.
Om ongeveer te weten hoeveel mensen er komen is het handig dat je je opgeeft
bij Immy Zuidema, tel. 0521-590089, email: immy.zuidema@home.nl of bij
Jacomijn Coumou, tel. 0521-593919.
Gespreksgroep 2022 – 2023
In het komende winterseizoen bespreken we de handreiking van de PKN,
“Onopgeefbaar verbonden” over de verhouding Jodendom en christendom.
Met deze uitdrukking ‘Onopgeefbaar’ verwoordt de Kerkorde (art. I-7) de
bijzondere relatie van de Protestantse Kerk in Nederland met het volk Israël.
De brochure wil mensen met elkaar in gesprek brengen over ‘de weg van God
met Israel’ en over onze onopgeefbare verbondenheid met het volk Israel.
Aan de hand van de volgende 7 thema’s gaan we met elkaar in gesprek; Volk,
Land, Messias/Christus, Schuld en Hoop, Bijbel en verbond, Antisemitisme en
Van zondag tot zondag.

We komen samen in Dwingeloo in Over Entinghe op elke derde woensdag van
de maand en wel op:
19 oktober, 16 november, 18 januari 2023, 15 februari en 15 maart.
Het gesprek is telkens van 14.00 uur – 16.00 uur.
De brochure is gratis en is besteld. Opgeven bij Ds. Daan Bargerbos.
Via mail: daan62@xs4all.nl of via telefoon: 0521-769070.
VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Verwarming
Het college maakt zich grote zorgen over de komende winterperiode voor wat
betreft de stijgende kosten voor het verwarmen van de kerk tijdens de
erediensten en andere bijzondere diensten. Zowel de hete lucht verwarming als
de vloer verwarming en de stralers in het koor worden gestookt doormiddel van
aardgas. Zoals u weet is de gasprijs exorbitant gestegen en het eind van die
stijging is nog niet in zicht. Dat geld ook zeker ook voor ons als groot verbruiker.
Voor ons zijn dit extreme financiële omstandigheden. Weet, dat het college er
serieus mee bezig en we zullen met voorstellen komen om het comfort in de
kerk tijdens de diensten zo aangenaam als mogelijk te maken.
Reanimatie/AED cursus
Heel fijn dat een aantal gemeenteleden zich heeft opgegeven. De eerste
cursusavond vindt plaats op 4 oktober. Mocht u ook alsnog willen deelnemen
aan deze cursus dan kan dat zeker. Graag zelfs. De cursusavond van 4 oktober
is vol maar op 17 en 21 november zou het ook nog kunnen. Dus: Schroom niet.
Meld je aan!
Collecte cvk maanddoel oktober
Het collecte maanddoel van het cvk in de maand oktober is bestemd voor het
kerkbeheer en dan met name voor de kosten die voorvloeien uit het Project
Ontmoeting. Onder andere door de komst van onze kerkelijk werker en het
opstarten van de “groet en ontmoet” bijeenkomsten willen we proberen om iets
te doen aan het begrip eenzaamheid binnen onze gemeente. We willen graag
die dorpskerk zijn door ook hierin heel zichtbaar te zijn. Daarom dat we deze
maand speciale aandacht willen geven aan deze kostenpost van het cvk.
Collecte cvk zondag 30 oktober: Hervormingsdag
Op Hervormingsdag staan we stil bij het begin van het Protestantisme. Want
als Luther zijn stellingen niet op de deur van de kapel in Wittenberg had
gespijkerd, hadden de protestantse gemeenten, die Nederland rijk is, niet
bestaan. Ook onze kerk niet. Daarom geven we vandaag in de collecte voor het
werk dat de PKN doet om de plaatselijke gemeenten te ondersteunen. Ook
onze gemeente maakt gebruik van de adviezen en ondersteuning, die de PKN
biedt. Dat werk ondersteunen we graag. Vandaar dat wij vandaag collecteren
voor het bovenplaatselijk werk van de Kerk, zodat ook in de toekomst deze
ondersteuning mogelijk kan blijven.

Jaap Ruiter
VAN DE DIACONIEEN
Groet & Ontmoet
Al enige maanden groeten en ontmoeten wij elkaar als inwoners van Diever en
Dwingeloo op de eerste en derde woensdag van de maand ’s morgens in de
Pancratiuskerk in Diever. We merken dat ook mensen van buiten onze
kerkelijke gemeente de weg gevonden hebben naar de door Martha of Ina vers
gezette koffie of thee met wat lekkers. Er wordt gepraat, geluisterd en gelachen.
De week van 29 september tot 6 oktober is uitgeroepen tot landelijke week
“tegen eenzaamheid”.
Daarom willen wij aan onze Groet & Ontmoet-morgen van woensdag 5 oktober
een speciaal tintje geven. Wat er gebeurt blijft nog even een verrassing, maar
wees ervan overtuigd dat er meer dan genoeg tijd overblijft voor dat wat we
altijd doen op die woensdagen, met elkaar praten, met elkaar lachen en naar
elkaar luisteren.
We hopen u op 5 oktober, of één van de volgende woensdagen “op de koffie te
krijgen” en neem vooral vriend of vriendin, buurman of buurvrouw, mee!
Verjaorsvesites 80+
In het kader van het project “Ontmoeting”, waar Lieke Versluis ook een deel van
haar schaarse tijd aan besteedt, hebben we als diaconieën besloten in het
voorjaar en in het najaar een “verjaorsvesite” te organiseren voor alle
dorpsbewoners van 80 jaar en ouder. Zij zijn vaak aan huis gebonden en
hebben niet veel gelegenheid contact te hebben met leeftijdsgenoten. Wij willen
immers kerk in het dorp en kerk voor het dorp zijn.
Omdat in Diever de Groet & Ontmoet morgens op twee woensdagen in de
maand al van start zijn gegaan hebben we ervoor gekozen met de
“verjaorsvesite” te beginnen in Dwingeloo in dorpshuis Over Entinghe op
woensdagmorgen 9 november a.s.
In het voorjaar willen we zo’n feestje dan opzetten in Diever.
De Dieverse tachtigplussers zullen dus nog even moeten wachten, maar
verheug u er vast maar op!
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
hoeveel u wilt geven voor welke doel en scan de code.
Als u de diensten volgt via kerkdienstgemist.nl vindt u de
GIVT knop aan de rechterkant onderaan. U kunt u gift
voor de diaconie ook geven door deze over te maken
naar Herv. Gem. Diever Diaconie

NL39 RABO 0313 7513 82 onder vermelding van de collecte Diaconie. Voor
de kerkrentmeesters collecte kunt u uw gift overmaken naar CvK Hervormde
Gemeente Diever NL89 RABO 3137.51.064.
Zondag 2 oktober: PKN, Kerk en Israël
De relatie met het volk Israël is voor de Protestantse Kerk een essentieel
onderdeel van de eigen identiteit. De kerk voelt zich onopgeefbaar verbonden
met Israël vanwege Gods geschiedenis met dit volk en de joodse wortels van
ons christelijk geloof. Kernwoord in de relatie is gesprek en ontmoeting. Daarop
zijn alle activiteiten van Kerk en Israël gericht.
Daarnaast zijn er de jaarlijkse ontmoetingsdagen Kerk en Israël en het
internetproject ‘De Uitdaging’. Met uw bijdrage aan de collecte maakt u deze
activiteiten, gericht op ontmoeting en gesprek en op leren van de dialoog tussen
joden en christenen, mogelijk.
Zondag 9 oktober: Stichting Siloam Curacao
De Stichting Siloam Curacao ook wel bekend onder de naam stichting Klein
Jeruzalem zet zich sinds 1997 in voor de opvang en verzorging kinderen
op Curacao. Het Siloam Curaçao bestaat met name uit het Kinder Zorg
Paviljoen, wat het primaire onderdeel is. Daarnaast wil Siloam ook dienstbaar
zijn in hun omgeving door arme mensen te helpen met voedsel, kleding en
andere benodigdheden. Robert en Durkje de Vries werken samen met
verschillende vrijwilligers om zo de liefde van God te verspreiden op Curaçao.
Wat kan Siloam zoals met uw collecte doen? Een warme maaltijd kost zo'n 5
gulden (2 euro 50), er wordt gekookt voor meer dan 250 mensen (bejaarden,
chronisch zieke mensen en eenoudergezinnen met veel kinderen) per dag!
Zondag 16 oktober: Voedselbank
De Voedselbank wil levensmiddelen die kwalitatief nog goed zijn, maar om één
of andere reden niet verkocht kunnen worden inzamelen en uitdelen aan
particuliere huishoudens die onvoldoende geld overhouden om in hun
levensonderhoud te voorzien.
Voedselpakketten zoals die door de Voedselbank Zuidwest Drenthe ter
beschikking worden gesteld zijn bedoeld als NOODHULP voor mensen die voor
kortere of langere tijd financieel echt niet rond kunnen komen.
Zondag 23 oktober: Nederlands Bijbelgenootschap
Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is een vereniging die zich
bezighoudt met de vertaling van de Bijbel, verspreiding van bijbels en
voorlichting over de Bijbel. De organisatie ontstond in 2021 uit een fusie van het
Nederlands Bijbelgenootschap en het Vlaams Bijbelgenootschap
Zondag 30 oktober: Verjaardagsfonds
Op de vraag om iets aan de kerk te geven wanneer je zelf jarig bent wordt nog
wel eens vreemd gereageerd. Het verband tussen dankbaarheid voor een

nieuw levensjaar en een gift voor de kerk wordt niet meer gelegd. Aan de
andere kant zijn er trouwe kerkleden die er vanzelfsprekend aan meedoen. Ook
de ‘lopers’ - de mensen die de verjaardagskaarten bezorgen - begrijpen precies
waar ze mee bezig zijn.
UIT DE GEMEENTE
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.
AGENDA
Datum

Tijdstip

Activiteit

4 oktober

19.00 - 22.00

Reanimatie/AED, Hart van Diever

5 oktober

10.00 - 11.30

Groet en ontmoet, Pancratiuskerk

7 oktober

19.30

Geloven met een Glimlach,
Pancratiuskerk, Muzikale ontmoeting

12 oktober

19.30

Meditatieavond, in het koor van de
Pancratiuskerk

19 oktober

10.00 - 11.30

Groet en ontmoet, Pancratiuskerk

19 oktober

14.00 - 16.00

1ste bijeenkomst Gespreksgroep
‘Onopgeefbaar verbonden’

28 oktober

19.00

Lichtjesavond, Pancratiuskerk

BIJDRAGEN EN/OF SUGGESTIES
Voor de volgende Samenspraak uiterlijk woensdag 26 oktober 2022 inleveren
bij email: redactie@hervormddiever.nl
De volgende Samenspraak verschijnt op: 4 november en 2 december 2022.

Bijbelleesrooster
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

2 oktober
3 oktober
4 oktober
5 oktober
6 oktober
7 oktober
8 oktober

Lucas 17:11-19
Lucas 17:20-37
Lucas 18:1-8
Lucas 18:9-17
Lucas 18:18-30
1 Koningen 21:1-16
1 Koningen 21:17-29

zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

9 oktober
10 oktober
11 oktober
12 oktober
13 oktober
14 oktober
15 oktober

1 Koningen 22:1-12
1 Koningen 22:13-28
1 Koningen 22:29-40
1 Koningen 22:41-54
Psalm 113
2 Koningen 1:1-18
2 Koningen 2:1-14

zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

16 oktober
17 oktober
18 oktober
19 oktober
20 oktober
21 oktober
22 oktober

2 Koningen 2:15-25
2 Koningen 3:1-19
2 Koningen 3:20-27
2 Koningen 4:1-7
Lucas 18:31-43
Lucas 19:1-10
Lucas 19:11-28

zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

23 oktober
24 oktober
25 oktober
26 oktober
27 oktober
28 oktober
29 oktober

2 Koningen 4:8-24
2 Koningen 4:25-37
2 Koningen 4:38-44
Lucas 19:29-40
Lucas 19:41-48
Lucas 20:1-8
Lucas 20:9-19

zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

30 oktober
31 oktober
1 november
2 november
3 november
4 november

2 Koningen 5:1-19a
2 Koningen 5:19b-27
Psalm 84
2 Koningen 6:1-7
2 Koningen 6:8-23
2 Koningen 6:24–7:2

