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KERKDIENSTEN  
 
Hervormde gemeente Diever en Dwingeloo 
 
Zondag 6 juni 
 Hervormde Kerk Dwingeloo 
 10.00 uur  Ds. A. Molendijk uit Heemstede 
 
 
Zondag 13 juni    
 Hervormde Kerk Diever 
 10.00 uur  Ds. D. Bargerbos 
 
 
Zondag 20 juni    
 Hervormde Kerk Dwingeloo 
 10.00 uur  Ds. D. Bargerbos 
 
 
Zondag 27 juni 
 Hervormde Kerk Diever 
 10.00 uur  Mw. A. van der Bunt uit Beilen 
 
 
 
Helaas zijn vanwege de coronabeperkingen de diensten in principe online 
(www.kerkdienstgemist.nl) te volgen. (Zie verder “Bij de diensten”) 
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BIJ DE DIENSTEN 

 
Nog even geduld en dan mogen er weer meer mensen naar de kerk dan alleen 
de predikant, ambtsdragers, koster, organist, eventueel een paar cantorijleden 
en diegenen die de dienst niet online kunnen volgen. Binnenkort wordt hierover 
beslist en u kunt het dan lezen in de plaatselijke bladen en wanneer uw email 
bekend is bij ons, krijgt u hierover een mail! 
Tot die tijd dus kunnen alleen de mensen die de diensten niet online kunnen 
volgen, zich bij de scriba’s van beide kerken melden. 
Scriba Diever: Immy Zuidema, 0521-590089 
Scriba Dwingeloo: Tjitske Nieuwenhuis, 0521-591549 
 
Eigenlijk geen bijzonderheden bij de komende diensten, anders dan: 
Op 6 juni gaat de ons wel zeer bekende ds. Arie Molendijk uit Heemstede voor 
in Dwingeloo, organist is dan Andries Kamphof. 
Op 13 en 20 juni gaat ds. Daan Bargerbos voor in resp. Diever en Dwingeloo, 
organisten zijn dan resp. Klaas de Haan en Adries Kamphof. 
Op 27 juni gaat de ons ook al vertrouwde mw. V.d. Bunt uit Beilen voor in 
Diever, organist is dan Harro Kraal. 
 
Terugblik op diensten in de afgelopen tijd. 
Op 2 mei was er weer een morgengebed, verzorgd door een paar 
gemeenteleden. Nu mocht er gezongen worden, weer door 3 
PancratiusCantorij leden met en o.l.v. Esther de Vos. Daar wordt het 
samenstellen van een morgengebed al gemakkelijker van! Het is steeds weer 
een mooie uitdaging om er met een paar mensen een goed geheel van te 
maken. Het mooie vind ik het brainstormen met elkaar, het van elkaar horen 
wat je raakt in een tekst en hoe ieders interpretatie is; verfrissend!  
Dhr. Klop (zeer wel bekend), ds. Vaessen en ds. De Groot (inmiddels ook goede 
bekenden) leidden ieder op hun eigen wijze een inspirerende dienst. 
Onze ds. Daan Bargerbos lijkt nu wel geheel gewend aan het leiden van online 
diensten in onze beide kerken. De Pinksterdienst was extra feestelijk (hoewel 
nog steeds online) door het afscheid van Annelein Koops en Elise Martowirono 
van de zondagschool in Dwingeloo. De beide meiden deden voortreffelijk, 
samen met Daan, de lezingen, en aan het eind van de dienst werden ze 
uitgebreid toegesproken door resp. Dorien Bennink en Karlien Luitjes, leidsters 
van de zondagschool. Annelein en Elise ontvingen naast een klein presentje de 
Bijbel in Gewone Taal, en veel succes en alle goeds gewenst voor hun 
toekomst! 

 

Met hartelijke groet, Annie Mulder 
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IN DE OMGANG 
 
Met de wind van Pinksteren in de rug  
Met Pinksteren gaat het over de taal van het geloof. 
De taal van het geloof te leren, zodat het klare taal kan worden, ja, hoe doen 
we dat eigenlijk, heb je daar de kerk bij nodig, wel, niet, ik kan het wel alleen, 
eigenlijk kan het juist niet alleen... in elk geval hebben we de verhalen van de 
bijbel erbij nodig. 
 
Het verhaal dat Lukas ons vertelt in het boek Handelingen, het verhaal van de 
pinksterdag (de vijftigste dag betekent dat, de vijftigste dag na Pasen namelijk), 
is dat dan de klare taal die we nodig hebben? Of wekt het misschien ook wel 
vragen en fronsende wenkbrauwen op, net zoals het dat toen ook deed... 
Een beleving van God is moeilijk in woorden weer te geven. Je kunt het geloof 
nauwelijks omschrijven, het heeft met gevoel te maken, met beleving, met ... ja, 
ik denk dus met heilige geest. Dat betekent met het vuur van je enthousiasme, 
met het onverwachte van een gesprek dat je zomaar komt aanwaaien. Dat is 
dus volgens mij heilige geest, vanuit de hemel, en het heeft te maken met 
geïnspireerd worden, dat heeft te maken met van blijdschap vervuld raken. 
 
Maar dan moeten we even nauwkeurig lezen wat er staat, en dan zien we, dat 
de discipelen al beginnen te spreken nog vóórdat er hoorders zijn. Het is dus 
niet zo, dat ze de mensen die haastig aan komen lopen op al die herrie uit dat 
huis, iets gaan toespreken, nee, ze praten al, in al die talen dus, vóórdat er 
mensen zijn, namelijk ze verkondigen Gods lof. De grote daden van God, díe 
roepen ze uit, en dàt is, zo blijkt hier, klare taal voor allemaal, daar zit geen 
woord Frans bij zogezegd. 
 
En is dát dan niet het wonder waarover wij ons, ook vandaag nog, telkens 
mogen verheugen en verbazen: dat de taal van het geloof dwars door al onze 
grenzen heengaat; dat je elkaar begrijpt omdat je ‘Geest’ verwanten bent; 
dáárin spreek je dezelfde taal, in alle verschillen die mensen nou eenmaal 
hebben, namelijk dat je samen de grote daden van God kunt verkondigen. Of 
je nou man of vrouw of nog meer, of je nu jong of middelbaar of oud bent, of je 
nou boer, burger of buitenlui bent, Maastrichtenaar of Drenth of Fries, wit, zwart, 
rood, of anders gekleurd bent, de taal van het geloof is een taal zonder 
ingewikkelde grammaticaregels, die taal kunnen wij allemaal verstaan. 
Taal die ons helpt om iets te creëren, medeschepper te zijn, van een wereld 
waarin het tof is om te leven, voor iedereen.  
Het Pinksterfeest mag ons een ongekende kracht geven om die taal te spreken 
en te verstaan: klare taal voor allemaal. 
Ik hoop dat we met die wind in de rug nieuwe tijden tegemoet gaan! 
 

Ds. Daan Bargerbos 
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VAN DE KERKENRADEN 
 
De kerkenraden van hervormd Diever en Dwingeloo hebben online vergaderd 
via Teams op dinsdag 25 mei. De voorzitter, Riemie Godeschalk, heet iedereen 
welkom.  
Daan Bargerbos opent de vergadering met het lezen van het mooie lied 701 uit 
het Liedboek. Dit lied werd gezongen in Iona. Over de geest als een vogel, die 
er is aan het begin. En tot nu toe is de geest leidend. De sleutel is zij, toegang 
tot de schriften, vogel uit de hemel, witte vredesduif. 
In de vorige vergadering op 6 april is de samenwerking van beide gemeenten 
geëvalueerd. Als kerkenraad vergaderen we bijna altijd samen, heel soms nog 
apart. De diaconie en ouderlingen vergaderen nu ook gezamenlijk.  
Het college van kerkrentmeesters hebben nog veel praktische zaken te regelen 
en hebben nog even tijd nodig.   
Door corona konden gemeenteleden van beide gemeenten elkaar niet veel 
beter leren kennen doordat diensten online waren en we dus ook niet konden 
koffiedrinken na de dienst en andere activiteiten konden niet plaatsvinden.  
We hopen dat dit snel weer mogelijk wordt.  
Als kerkenraden waarderen we onze vrijwilligers zeer. Zonder elkaar kunnen 
we niet samen kerk zijn. Daarom hebben alle vrijwilligers een attentie gekregen 
en dit werd zeer gewaardeerd.  
In de mooie pinksterdienst hebben twee kinderen afscheid genomen van de 
zondagsschool.  
Dankzij de versoepelingen kan Daan langzaam aan bij meer mensen op 
bezoek. 
De werkgroep publiciteit heeft geadviseerd om te starten met een gezamenlijke 
website van Dwingeloo en Diever. Het voorstel is om het format van de PKN te 
gebruiken. De website van SCC is in dit format. Deze website kan worden 
leeggehaald en worden omgebouwd tot een gezamenlijke website. Als de 
kerkenraden akkoord zijn kan de gezamenlijke website de lucht in. 
De ouderlingen in Dwingeloo starten het bezoekwerk weer in juli.  
In Diever gaan Daan en de ouderlingen in gesprek met het verjaardagsfonds 
en de bloemendienst over hoe een en andere functioneert wat betreft bezoek 
aan gemeenteleden.  
Er is gesproken over de functie van het consistoriegebed vóór de dienst. Naar 
aanleiding hiervan stelt Daan voor om in de kerkbladen iets te schrijven over de 
functie van het drempelgebed in de dienst. 
De kerkrentmeesters hebben contact met het kerkelijk Bureau in Assen die de 
werkzaamheden van onze penningmeester zouden kunnen overnemen. 
De jaarrekening 2020 diaconie Dwingeloo en jaarrekening 2020 van de 
kerkrentmeesters Diever worden vastgesteld. 
De tekst van de advertentie kerkelijk werker voor 8 uur wordt vastgesteld en 
wordt zo spoedig mogelijk gepubliceerd.  
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We hebben gesproken over de organisatiestructuur van onze gemeenten met 
als doel om de betrokkenheid van onze leden te vergroten door te kunnen 
functioneren in bepaalde werkgroepen. Dit wordt nog nader uitgewerkt. 
Iedereen wil graag dat de kerkdiensten weer gestart worden. We missen de 
kerkdiensten en het contact met gemeenteleden. De volgende persconferentie 
is op 1 juni en we wachten de voorstellen van de PKN af. Daarna kunnen we 
besluiten of we weer kerkdiensten kunnen houden. Dit wordt dan gemeld bij de 
afkondigingen, op de websites en in de regionale bladen. 
De volgende gezamenlijke kerkenraadsvergadering is op dinsdag 6 juli. 
Jeannet ten Hoor had het volgende gedicht uitgezocht ter afsluiting: 

Een gedicht om ons te bezinnen hoe we als samenleving met vluchtelingen 
omgaan. Een kritische reflectie in de vorm van een gedicht. 

 Grootmoedig 

 Zij kwamen dichter, almaar dichter, tot zij 
 zichtbaar werden voor onze lenzen. 
 Als een bewegend woud uit de mist opgedoemd, 
 even wonderlijk, want ongezien binnen de grenzen 

 van onze verbeelding. Dit waren dus mensen  
 als wij, even vatbaar voor kou, vermoeidheid,  
 een glimlach. Er liepen kinderen door onze schermen. 
 Er vloeiden tranen. Alsof de gerechtigheid sprak, 

 zo stonden wij ons te schamen voor onze huizen, 
 onze concerten, onze winkelkarren, ons geluk. 
 Hoe hen weer onzichtbaar te maken? Herleidbaar 
 tot dweil, kartonnen beker, vingerafdruk? 

 Wij gaven hen soep en oude kleren, leerden  
 hen strompelen door onze taal. Op die manier  
 herstelden wij de grenzen van onze verbeelding, 
 zorgden, grootmoedig, voor een passend onthaal.  

    Charles Ducal 
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Kerkelijk werker  
 
De gezamenlijke kerkenraad van Diever en Dwingeloo heeft besloten om een 
kerkelijk werker aan te stellen voor 8 uur per week voor de duur van 4 jaar. De 
kerkelijk werker zal, in nauw overleg met en ter ondersteuning van ds. 
Bargerbos, voor de helft worden aangesteld voor een pastorale taak. Het 
andere deel van de werkzaamheden zal bestaan uit het samen met de diakenen 
vorm en inhoud geven aan een op te zetten diaconaal project rond het thema 
“eenzaamheid”. De vacature zal worden aangekondigd via de gebruikelijke 
kanalen zoals de websites van beide gemeenten en van de PKN, en in 
verschillende bladen. Wij hopen op korte termijn een passende kandidaat voor 
deze dankbare functie te mogen verwelkomen.  
 
      Commissie kerkelijk werker  
 
 
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 
HERV. GEM. DWINGELOO DIACONIE  
NL55 RABO 0315 5616 96 onder vermelding van de 
collecte Diaconie. 
 
Zondag 6 juni: Aidsfonds 
Vorig jaar overleden bijna 1 miljoen mensen aan aids. Slechts één pil per dag 
voorkomt dat een zwangere vrouw hiv overdraagt op haar baby, een moeder 
haar kind verliest, een man zijn geliefde, of een kind zijn ouders. Toch krijgt 
bijna de helft van alle mensen met hiv geen levensreddende medicijnen.  
Het Aidsfonds financiert wetenschappelijk onderzoek naar een hiv-
geneesmiddel; zorgt dat mensen hiv-remmers krijgen en zorgt voor goede 
voorlichting over hiv en aids  
 
Zondag 13 juni: PKN, Missionair werk 
Het sluiten van kerken, teruglopende ledenaantallen en minder financiële 
middelen maken het moeilijk om kerk van en voor het dorp te zijn. Binnen de 
dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk helpen dorpskerken elkaar om 
als geloofsgemeenschap van betekenis te blijven voor elkaar én voor het dorp. 
Centraal staat daarbij: ‘Hoe draagt onze kerk bij aan de leefbaarheid van ons 
dorp?’ Met uw bijdrage aan de collecte ondersteunt u de dorpskerken in 
Nederland in het zoeken naar nieuwe wegen op oude gronden. 
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Zondag 20 juni: Pancratiuscantorij 
We zijn er trots op dat we al vele jaren kunnen genieten van de muzikale 
klanken van de cantorij, die sinds een jaar onder leiding staat van Esther de 
Vos. Meerdere keren per jaar verleent de Pancratiuscantorij haar medewerking 
aan diensten in Diever en Dwingeloo. Het repertoire bestaat uit een breed scala 
van liturgische muziek: van gregoriaans tot hedendaags, één- en meerstemmig. 
 

Zondag 27 juni: Hospice Meppel 
Hospice Eesinge biedt een gastvrije, huiselijke en warme omgeving aan 
mensen in de laatste fase van hun leven. Het hospice heeft vier ruime 
gastenkamers met een slaapbank voor familie. Daarnaast is er een grote 
gemeenschappelijke huiskamer met keuken, een stilteruimte en logeerkamer. 
De Stichting Vrienden Hospice Eesinge zet zich in om donaties en giften in te 
zamelen. Het hospice is blijvend financieel afhankelijk van eigen bijdragen, 
donaties, giften, legaten en sponsoring. 
 

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, 
bezoekersgroep of verjaardagsfonds, zodat we er aandacht aan kunnen 
besteden. 
 

BIJDRAGEN EN/OF SUGGESTIES 
Voor de volgende Samenspraak uiterlijk 23 juni 2021 inleveren bij:           
mw. J.C. Griffioen-Schouten, Iemenkampen 10, Diever of mw. I.H. Ruiter-Herd, 
Iemenkampen 3, Diever. Email: redactie@hervormddiever.nl. 
Samenspraak  verschijnt op:2 juli, 3 september en 1 oktober 2021. 
 

Bijbelleesrooster 
Zondag  6 juni  Marcus 3:20-35 
Maandag 7 juni  Marcus 4:1-12 
Dinsdag 8 juni  Marcus 4:13-20 
Woensdag 9 juni  Marcus 4:21-34 
Donderdag 10 juni  Ezechiël 43:13-27 
Vrijdag  11 juni  Ezechiël 44:1-16 
Zaterdag 12 juni  Ezechiël 44:17-31 
 

Zondag  13 juni  Johannes 4:1-12 
Maandag 14 juni  Johannes 4:13-26 
Dinsdag 15 juni  Johannes 4:27-42 
Woensdag 16 juni  Johannes 4:43-53 
Donderdag 17 juni  Efeziërs 1:1-6 
Vrijdag  18 juni  Efeziërs 1:7-14 
Zaterdag 19 juni  Efeziërs 1:15-23 
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Zondag  20 juni  Marcus 4:35-41 
Maandag 21 juni  Marcus 5:1-20 
Dinsdag 22 juni  Marcus 5:21-43 
Woensdag 23 juni  Efeziërs 2:1-10 
Donderdag 24 juni  Efeziërs 2:11-22 
Vrijdag  25 juni  Efeziërs 3:1-13 
Zaterdag 26 juni  Efeziërs 3:14-21 
 
Zondag  27 juni  Ezechiël 45:1-9 
Maandag 28 juni  Ezechiël 45:10-25 
Dinsdag 29 juni  Ezechiël 46:1-18 
Woensdag  30 juni  Ezechiël 47:1-12 
Donderdag 1 juli  Ezechiël 47:13–48:7 
Vrijdag  2 juli  Ezechiël 48:8-19 
Zaterdag 3 juli  Ezechiël 48:20-35 
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