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TER OVERDENKING
Als alles duister is
Opnieuw korten de dagen en lengen de nachten. En ook al is de klok weer naar
de wintertijd gezet en hebben we daardoor een uurtje ‘extra’ gekregen, veel
mensen zien het duister in.
En dat is niet verwonderlijk: de oorlog in Oekraïne heeft voor een schok gezorgd
en blijft dagelijks schokken. Vele duizenden Oekraïners zijn ook bij ons terecht
gekomen op de vlucht voor de duisternis die oorlog met zich mee brengt.
De gasprijzen stijgen, waardoor ongelooflijk veel mensen in de problemen zijn
gekomen en de komende winter nog verder in de problemen raken. Waar de
energiekosten zo drastisch stijgen en de inflatie toeneemt, zullen het met name
de minder bedeelden onder ons zijn die helemaal niet blij zijn met een winter
waarin
het
donker
en
mogelijk
ook
koud
zal
zijn.
We kennen de mensen die hun weg hebben te vinden in een nog onduidelijk
ziekteproces. Zij moeten alle zeilen bij zetten, ook al is er gelukkig hulp van
allerlei kanten. Maar ze durven niet veel verder dan van-dag-tot-dag te leven.
Onlangs was de lichtjestocht in Diever, waarbij de cantorij op de begraafplaats
onder meer het Taizé-lied ‘Als alles duister is’ zong. In het donker van die
vrijdagavond, wetend van zoveel mensen die het duister inzien, heb ik het lied
met hart en ziel gezongen. Als een gebed tegen de klippen op.
Hier raakte het zingen de snaar van geloven: ondanks alles tóch blíjven zingen.
Want als we dat niet meer doen, laten we de hoop varen, leggen we het hoofd
in de schoot, gaan we door de knieën en buigen we voor de duisternis.
Geloven heeft te maken met “en toch!”…
Het lied als een gebed voor al die mensen, veraf en dichtbij, die het soms niet
lukt. Godzijdank zijn er altijd anderen die het lied dan voor jou, voor u en voor
mij dóór blijven zingen.
Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft,
vuur dat nooit meer dooft.
Ds. Daan Bargerbos

KERKDIENSTEN Hervormde gemeente Diever en Dwingeloo
alle diensten in Diever
Zondag 6 november

10.00 uur

Ds. A. van Ligten uit Sneek

Zondag 13 november

10.00 uur

Morgengebed met medewerking van
de PancratiusCantorij

Zondag 20 november

10.00 uur

Ds. D. Bargerbos
Gedachtenisdienst Dwingeloo

Zondag 27 november
1ste Advent Zondag

10.00 uur

Ds. H. Nobel uit Hoogeveen

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

GEZAMENLIJKE NIEUWS
Kerkbalans en abonnementsgeld Samenspraak 2022
Wellicht ten overvloede wil ik u eraan herinneren u toegezegde kerkelijke
bijdrage en abonnementsgeld Samenspraak, voor zover dit nog niet is gebeurd,
nog dit jaar over te maken.
Tevens wordt het op prijs gesteld wanneer kerkleden die tijdens de
kerkbalansactie in januari geen toezeggingsformulier hebben ingeleverd en van
wie wij nog geen bijdrage mochten ontvangen dat alsnog doen.
Bij voorbaat hartelijk dank hiervoor.
Namens de colleges van kerkrentmeesters
Mindert Veenstra
Administrateur

BIJ DE DIENSTEN
Op zondag 13 november is er een morgengebed, voorbereid door Coby van
Muijen en Arie de Muij. De lezing zal gaan over het verhaal van de vrouw die
achtereenvolgens weduwe werd van 7 broers. En de vraag vervolgens aan
Jezus van wie ze nu de vrouw zou zijn na haar dood / opstanding. Het thema
van dit morgengebed is daarom:
“Wat gebeurt er hierna?”. De
PancratiusCantorij, onder leiding van Esther de Vos, zal haar medewerking
verlenen en het orgel zal worden bespeeld door Geert Jan Pottjewijd.
Terugblik op de Drentse dienst
Op 2 oktober werd er in de Pancratiuskerk te Diever een geheel Drentstalige
dienst gehouden, voorbereid en verzorgd door Ina Lubbers, Greet Oosterveld
en George de Roo. Het thema was ‘de schoonheid van de aarde’ of in het
Drents: ‘hoe mooi de èerde is’.
Een dienst in het Drents heeft een extra dimensie. Ds. Hans Katerberg, die ook
een paar keer in Diever voorging in een Drentse dienst, verwoordde het zo: ‘Het
Drèents kröp je under het vessie’. En zo voelden velen en ook ik het. Het warme
dialect, het klonk zo dichtbij en zo vertrouwd. Het orgelspel van Andries
Kamphof deed de rest – na zijn ontroerend mooie orgelspel halverwege de
dienst kreeg hij spontaan applaus.
Hierbij de door Greet in het Drents vertaalde gedichten, die in de dienst gelezen
werden.
Kleine wegwiezerties
(oet een klein boekie ‘Keltische zegenbeden’)
Da’j de kleine wegwiezerties van dizze dag
Niet over ‘t heufd mugt zien,
De mörgendauw in het gres,
De zunnschien op je deur,
De regendruppels in het bloembed
Het behaaglijk spinnen van een kat,
Het herkauwen van de koenen,
De haand van je buurman,
Die je over het tuunhek groet,
Mag dizze dag deur veul kleine dingen groot worden.
Dit wèns ik je toe
(oet een klein boekie ‘Keltische zegenbeden’)
Dit wèns ik je toe:
iene die van je holt,
wark dat je haand vindt,
een toekomst die je wenkt,
en een waakzame engel an je ziede.
Ik wens je
Een mörgen vol verwachting,

Een middag vol verrukking,
Een aovend vol vervulling
En een nacht vol dank.
Gezegend de mèns die wét (vertaling van een gedicht van Hans Stolp)
Gezegend de mèns die wét
Dat de stille liefde van God
Oes altied drag en vast holdt
Wat er ok gebeurt in oes leven
Gezegend de mèns die wét
Dat God oes gien moment
Oet het oog verlös, ok niet
As het leven oes zwaor valt
Gezegend de mèns die wét
Dat de weg oes wezen wordt
Ok al wit wij nog niet hoe dizze giet
en woar hij oes brengt
Gezegend de mèns die wét
Dat al oese wegen oetlopt tot
In de handen van Hum Die oeze
Oorsprong en bestemming is.
Gezegend de mèns die wét
Met warme groet, Annie Mulder
VAN DE KERKENRAAD
Samenvatting van de gezamenlijke kerkenraadsvergadering van
Hervormd Dwingeloo en Diever, d.d. 11 oktober 2022.
George de Roo heet een ieder welkom, hij vervangt de beide voorzitters.
Ds. Daan Bargerbos opent met ons en leest voor 'Priscilla - Brief aan Paulus',
en is geschreven bij Handelingen 18:1-4. Het komt uit het boek van Karel
Eykman 'Als er een God is'.
* Er zijn afgelopen tijd veel verzoeken van Inlia gekomen voor tijdelijke opvang
van vluchtelingen uit Ter Apel. Wat wij als Hervormde gemeente kunnen doen
zal tijdens het diaconaal overleg Westerveld worden besproken, aangezien wij
als kerk geen ruimte hebben om mensen op te vangen.
* Er komt een gezamenlijke gids met informatie van de Hervormde gemeente
Diever en Dwingeloo
*Op 30 oktober is gedachtenis dienst voor Diever en 20 november voor
Dwingeloo beide in Pancratiuskerk. Verder gaan de ouderlingen bepalen welke

bijzondere diensten (Taizé dienst, Drentse dienst, Morgengebed) ze willen
organiseren voor 2024.
*De koffie ochtend van 5 oktober (week tegen eenzaamheid) was gezellig, er
was een grote opkomst (ong. 30 personen). Er werden verhalen van Toon
Tellegen voorgelezen en er was krentewegge bij de koffie.
Op 9 november is er Verjaorsvisite voor 80+ in Dwingeloo. Iedere 80+ er uit
Dwingeloo is dan welkom.
28 oktober is lichtjesavond in Diever, er zijn al 1300 glaasjes binnengekomen.
De ondernemersvereniging van Diever betaald de kosten.
*De bouw van de Nicolaaskerk vordert, binnen moet nog veel gebeuren. Met
Kerstmis zou het volgens de aannemer binnen klaar zijn.
* Het energiecontract in Diever loopt 1 november 2022 af. De kerkrentmeesters
denken na hoe hier mee om te gaan. Kerkdienst houden in het koor? De COVID
besmettingen
lopen
weer
op,
ook
hier
is
aandacht
voor.
* Op 30 september zijn 14 personen uit Dwingloo en Diever naar de Synagoge
in Groningen geweest; 7 oktober was ‘Geloven met een glimlach’, goede
opkomst (ong. 70 personen). Verder start in oktober op de 3e woensdag van de
maand ‘s middags in Over-Entinghe een gespreksgroep over Jodendom/
Christendom; de stiltewandeling wordt verplaatst naar voorjaar 2023; 23
november 2022 is er een filmavond: “Down to Earth”.
Deze wordt in de Pancratiuskerk of in Over Entinghe gedraaid.; Rond Kerstmis
is er ‘zingen met Esther’; in voorjaar 2023 wordt er een gespreksavond over
Oud worden/Oud zijn gehouden.
*Er wordt nagedacht hoe de gezamenlijke diensten met de diverse kerken in
Dwingeloo en Diever vorm te geven, zoals met de Startdienst in Dwingeloo, de
Oogstdienst en Kerstnachtdienst in Dwingeloo en de gezamenlijke dienst in
Diever. De kerstnachtdienst en de Gedachtenisdienst zal men apart in eigen
dorp blijven houden, aangezien dit hoort bij het desbetreffende dorp.
De kerkenraad heeft besloten dat wanneer er een gezamenlijke dienst is met
de Gereformeerden in Diever er niet ook nog een dienst is in de Hervormde
kerk van Dwingeloo. Dit geldt ook voor in Dwingeloo, wanneer daar een
gezamenlijke dienst is, dan is er niet ook een dienst in de Hervormde kerk
Diever.
* Er wordt nagedacht over een toekomstbestendige organisatiestructuur voor
de beide gemeenten. Kerkenraadsleden nemen veel (kleinere) taken op zich,
waardoor hun totale takenpakket steeds groter wordt en het daarnaast steeds
moeilijker wordt om nieuwe kerkenraadsleden te vinden. Op 18 oktober heeft
de kerkenraad hierover vergaderd.
* Er wordt binnen de kerkenraad nog nagedacht over het projectvoorstel van
ds. M. De Jager over missionaire samenwerking in Westerveld.
De vergadering wordt afgesloten door Jacomijn Coumou: zij leest psalm 121 in
de oude vertaling voor.

VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Verwarming
Zoals we vorige maand al aangaven maakt het college zich zorgen over de
oplopende kosten voor de verwarming in onze kerk. Medio november verloopt
ons huidig energiecontract. Een nieuwe zal variabel zijn dus meegaan met de
dan geldende prijzen. Dat betekend een forse verhoging van de met name (gas)
stookkosten in de kerk. Het college heeft het voorstel gedaan om tijdens de
echte koude perioden in het koor te kerken. Dan is verwarming van de vloer niet
nodig evenals de forse hete luchtverwarmingsinstallatie kan dan worden
uitgezet. In oude tijden werd wel vaker gekerkt in het koor. Met de twee
aanwezige gasstralers in het koor is het goed mogelijk om het enigszins
behaaglijk te maken. Natuurlijk hoef ik u niet te adviseren om wanneer we in
het koor kerken uw kleding er op aan te passen. Een warme dikke jas is dan
geen overbodige luxe.
Bloemetje voor Keernpunt
U heeft ze vast opgemerkt; de prachtig bloeiende met geraniums gevulde
piramidebloembakken voor de kerk. Vorig jaar hebben wij die gekregen van de
ondernemersvereniging Diever. Ons aller Mans Nijzingh was zo enthousiast om
deze bloembakken dit jaar in te richten en bij te houden. Natuurlijk moest hij
iedere week, soms wel vaker, de bloemen water geven. Bij het Keernpunt heeft
hij een groot aantal keren water mogen halen en de bloembakken van water
voorzien.
Afgelopen week heeft Mans een bloemetje gebracht naar het Keernpunt als
dank voor hun medewerking.
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 voor het in stand houden van
installaties en meubilair in het kerkgebouw. Zo is enkele maanden geleden de
geluidsinstallatie aangepast. Een nieuwe versterker is geplaatst en zijn nieuwe
betere boxen aangeschaft. Ook is onlangs de ketel van de vloerverwarming
vervangen. Deze was al 21 jaar oud en dus nodig aan vervanging toe. De
nieuwe stoelen in de Nicolaaskerk zijn ook behoorlijk kostbaar. De jaarlijkse
afschrijving van deze nieuwe installaties beloopt een behoorlijk bedrag. We
ontkomen er ook niet aan om geregeld dergelijke apparatuur te vervangen in
de kerk. Vandaar dat we deze maand daarvoor collecteren.

Begroting 2023
Onlangs is de begroting 2023 besproken en vastgesteld. Vervolgens is deze
aangeboden aan de kerkenraad.
Voor 2023 wordt er een tekort verwacht van € 35,000.
Samenvatting van de begroting:

Baten
opbrengsten onroerende zaken
opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen
opbrengst levend geld
opbrengsten uit subsidies

Lasten
kosten kerkelijke gebouwen
kosten niet kerkelijke eigendommen en inventarissen
afschrijvingen
pastoraat
kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten
verplichtingen/bijdragen andere organen
salarissen en vergoedingen
kosten beheer, administratie en archief
bankkosten

16.000
19.700
32.000
19.424
87.124

41.060
3.500
10.000
49.150
1.500
3.650
4.500
8.550
400
122.310

Vanaf 21 tot 27 november 2022 ligt de begroting ter inzage bij Jaap Ruiter,
Iemenkampen 3 in Diever, telefoon 0521-591639; emailadres: ruiterherd@hetnet.nl, voorzitter van ons college. Als u de begroting wenst in te zien
gelieve u een afspraak met hem te maken.
Jaap Ruiter

VAN DE DIACONIEEN
Kom speeddaten met maatschappelijke organisaties in Westerveld
Hoe bekend bent u/ben jij met de maatschappelijke organisaties in onze
gemeente? Heb je altijd al eens willen weten wat de Kledingbank, Voedselbank,
Vluchtelingenwerk, Buurtgezinnen, Fairtrade Westerveld en de Diaconieën in
onze gemeente doen om de medemens te helpen? Op 21 november kun je in
gesprek gaan met deze organisaties in een heuse speeddate. Aansluitend is er
een borrel en informatiemarkt.
Waar: Brugeskerk Dwingeloo
Wanneer: 21 november 2022
Tijd: 19:45-22:00 uur.
VAN DE OUDERLINGEN
De film ‘Down to Earth'
Een koppel met drie jonge kinderen laat de hectiek van de hedendaagse wereld
achter zich en begint aan de reis van hun leven. Samen reizen ze naar de
uithoeken van de aarde, op zoek naar een nieuw perspectief op het leven en
de wereld om ons heen. Zonder crew, zonder vastomlijnd plan, maar elk met
een camera en een rugzak. En de nieuwsgierigheid om te luisteren.
Tijdens hun vijf jaar durende avontuur leven ze met en bij verschillende
stammen op zes continenten. Ze filmen hun ontmoetingen met de Earth
Keepers, zij die nog in verbinding en harmonie leven met de aarde, de bron van
ons bestaan. Na lange tijd in afzondering te hebben geleefd zien de Earth
Keepers dat het tijd is hun inzichten en wijsheid te delen met degenen die bereid
zijn om te luisteren. De film onthult niet alleen de diepe wijsheid die besloten ligt
in de gesprekken met deze stamoudsten en wijzen die nog niet eerder
geïnterviewd werden. Maar ook de levens-veranderende impact die dit soort
ontmoetingen kunnen hebben.
De commissie Bezinning en Inspiratie nodigt u uit om de film ‘Down to Earth’
te bekijken en om een week later mee te doen aan een nabespreking van deze
film. U bent hartelijk welkom!
Datum film: woensdag 23 november, inloop vanaf 19.00, start film 19.30 uur.
Datum nabespreking: woensdag 30 november, inloop vanaf 19.00, start
gesprek 19.30 uur.
Plaats: koor van de Pancratiuskerk in Diever.
Entree: €5,00, te voldoen bij de ingang.

Herhaalde oproep: “Onopgeefbaar verbonden”
Woensdag 19 oktober kwamen we de eerste keer samen om onderstaande
brochure te bespreken. Het was een heel fijne bijeenkomst met een open
gesprek over de tekst. In een tijd waarin het antisemitisme weer opbloeit is onze
verhouding tot Israël een belangrijk onderwerp. Daarom hopen wij dat er nog
een paar mensen instromen.
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 Israël’ en over onze onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël.
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 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 kan bij ds. Daan Bargerbos,
via mail: daan62@xs4all.nl of via telefoon: 0521-769070.
COLLECTEN
Opbrengst collectes via collecte zakken, de GIVT-app en de bank.
Zondag
25 sept

Diaconie
€ 137,60*

CvK
€ 123.71*

3e col.

2 okt

€ 97,70

€ 61,30*

€38,30

9 okt

€ 73.10*

€ 39,05*

16 okt

€ 212,00

€ 56,70*

23 okt

€ 50,00*

38,40

* Alleen GIVT en opbrengsten collecte zakken.

Doelen
D: Vredes week PAX
K: Bijzondere erediensten
D: Exodus
K: Onkosten Groet & Ontmoet
3e: PKN Kerk en Israël
D: Siloam
K: Onkosten Groet & Ontmoet
D: Voedselbank Westerveld
K: Onkosten Groet & Ontmoet
D: NBG
K: Onkosten Groet & Ontmoet

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 6 november 2022, extra deurcollecte: Kerk in Actie noodhulp
Pakistan
Door alle problemen waarmee wij op het moment in ons land en in Europa te
kampen hebben zouden we bijna de situatie vergeten in landen, die ver van ons
vandaan zijn. Bijvoorbeeld in Pakistan, dat ruim een maand geleden door zo
zware overstromingen getroffen werd dat een derde van het land onder water
stond! Mensen hebben geliefden verloren, huis en haard, vee, werk en land
voor voedsel. Kerk in Actie zorgt via haar partnerorganisaties in Pakistan voor
directe noodhulp; zo kregen inmiddels 1700 mensen voedselpakketten en voer
voor het vee, dat overleefd had.
Onze steun voor het zwaar getroffen Pakistan is hard nodig. De diaconie
beveelt deze bijzondere collecte daarom van harte aan!
Zondag 6 november 2022: Kerk in Actie najaarszending (Golfstaten)
Dankzij het WK voetbal in Qatar zijn we weer met onze neus op de feiten
gedrukt. In de Golfstaten werken miljoenen arbeidsmigranten. Ze maken lange
werkdagen onder erbarmelijke omstandigheden om geld te verdienen voor hun
familie ver weg. Veel van deze arbeidsmigranten zijn christen. Zij willen graag
meer weten over de Bijbel maar kunnen vaak zelf niet lezen. Het
Bijbelgenootschap in de Golfstaten traint voorgangers in “storytelling”, een
vertelmethode waarbij bijbelverhalen mondeling worden doorgegeven. De
eeuwenoude verhalen komen zo tot leven en krijgen betekenis in het leven van
de arbeidsmigranten. Zij geven hun moed en kracht.
Zondag 13 november 2022: Daken voor Armenië, project waaraan de
gezamenlijke diaconieën van Diever en Dwingeloo bijdragen.
Op 14 oktober is een groep van 17 mannen en 3 vrouwen vertrokken naar
Hartaguygh in Armenië om verder te werken aan de verbetering van de 8
huizen. Ook gaat een tolk mee, een Armeen die al 25 jaar in Nederland woont.
De verrotte kozijnen zijn inmiddels vervangen en de groep begint nu aan het
vernieuwen van de daken. Aan elk huis werken ook 2 lokale werkers mee. De
situatie in Armenië is erg onveilig vanwege de constante problemen met

Azerbeidzjan, maar in het gebied van Hartaguygh valt dat mee, al is het wel
zaak alert te blijven.
Als u op de hoogte wilt blijven van de vorderingen geeft de website
www.dakenvoorarmenie.nl veel informatie. U vindt daar ook foto’s van de
schrikbarende omstandigheden waaronder deze mensen moeten wonen.
Zondag 20 november 2022: PKN Pastoraat
Veel gemeenten van de PKN bieden aan het einde van het jaar
gedachtenismomenten aan voor wijk- of dorpsbewoners die te maken hebben
gehad met verlies en rouw. In Diever en Dwingeloo zijn wij al jaren gewend
nabestaanden uit te nodigen voor de gedachtenisdienst. In Diever is er dit jaar
voor het eerst een lichtjesavond geweest. Volgend jaar willen we dat ook in
Dwingeloo organiseren.
Deze vorm van pastoraat geeft mensen de gelegenheid om samen stil te zijn,
naar muziek te luisteren en een kaarsje te branden, waarbij er uiteraard ook
altijd een luisterend oor is. Oog hebben voor mensen buiten en binnen de kerk
is een onmisbaar onderdeel van gemeente zijn.
Zondag 27 november 2022: Kerk in Advent (Colombia)
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. In Bogotá zet een stichting zich in voor
kinderen en jongeren in een achterstandswijk vol criminaliteit. De medewerkers
bieden hen een veilige plek en een toekomst. De kinderen leren samenwerken,
conflicten oplossen, krijgen begeleiding om schooluitval te voorkomen en leren
wat hun rechten zijn. Het centrum is voor honderd kinderen en jongeren een
veilige haven te midden van een omgeving vol armoede, geweld en
(drugs)criminaliteit. Kinderen leren er prachtige producten van papier maken
(filigrain) en leren groenten verbouwen in de moestuin op het dakterras van het
gebouw. Elk jaar kunnen 45 jongeren een koksopleiding van een half jaar
volgen, waarin ze leren koken met gezonde Colombiaanse producten. Ook
tienermoeders vinden hier een plek. De medewerkers onderhouden contact met
ouders, verzorgers en leraren van de kinderen.
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.
BIJDRAGEN EN/OF SUGGESTIES
Voor de volgende Samenspraak uiterlijk woensdag 23 november 2022
inleveren bij email: redactie@hervormddiever.nl
De volgende Samenspraak verschijnt op: 2 december 2022, 6 januari 2023 en
3 februari 2023.

AGENDA
Datum
2 november

Tijdstip
10.00 – 11.30

Activiteit
Groet en ontmoet, Pancratiuskerk

16 november

10.00 - 11.30

Groet en ontmoet, Pancratiuskerk

16 november

14.00 – 16.00

“Onopgeefbaar verbonden”,
Over Entinghe, Dwingeloo

21 november

19.45 - 22.00

Maatschappelijke organisaties in
Westerveld. Brug-es kerk, Dwingeloo

23 november

19.00 inloop
Film: 19.30
19.00 inloop
Start 19.30

Film: “Down to Earth” in het koor van de
Pancratiuskerk
Nabespreking film “Down to Earth”
in het koor van de Pancratiuskerk

30 november

Bijbelleesrooster
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

6 november
7 november
8 november
9 november
10 november
11 november
12 november

2 Koningen 8:1-6
2 Koningen 8:7-15
2 Koningen 8:16-29
2 Koningen 9:1-13
2 Koningen 9:14-29
2 Koningen 9:30-37
Lucas 20:20-26

Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

13 november
14 november
15 november
16 november
17 november
18 november
19 november

Lucas 20:27-40
2 Koningen 10:1-17
2 Koningen 10:18-36
2 Koningen 11:1-20
2 Koningen 12:1-9
2 Koningen 12:10-22
2 Koningen 13:1-9

Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

20 november
21 november
22 november
23 november
24 november
25 november
26 november

2 Koningen 13:10-25
Lucas 20:41–21:4
Lucas 21:5-19
Lucas 21:20-38
Filippenzen 1:1-11
Filippenzen 1:12-26
Filippenzen 1:27-2:11

Zondag
Maandag

27 november
28 november

Filippenzen 2:12-18
Filippenzen 2:19-30

Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

29 november
30 november
1 december
2 december
3 december

Jesaja 9:7-16
Jesaja 9:17–10:4
Jesaja 10:5-19
Jesaja 10:20-27
Jesaja 10:28-34

