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Overweging – Hoe schoon zijn wij geschreven 

 

Het is alweer een poosje een nieuwe trend: handlettering. Zo las ik op het web 

bij een evenwichtige pennenfabrikant: ‘Printjes, digitale lettertypes en 

computers zijn we collectief beu, tijd voor de terugkeer naar de analoge basis. 

Want juist met pen en papier creëer jij binnen no time een uniek, vrolijk en 

persoonlijk document.’ Nu is dit het juist - het schrijven met pen en papier-, dat 

me zo aanspreekt.  

Nog niet zo lang geleden gebeurde me het opnieuw: ik vond een kaartje in de 

bus met een bemoedigende groet. En juist ook omdat het bericht met de hand 

geschreven was, kwam het zoveel meer bij me binnen dan het bekend duimpje 

via het computerscherm. Iemand had de tijd genomen om na te denken wat er 

aan het papier moest worden toevertrouwd. Het schone schrift verried een 

gedegen schoolopleiding uit een tijd, waarin de fijne motoriek nog hoog 

gewaardeerd werd. Ik kon alle tijd nemen om het geschreven op me in te laten 

werken en werd niet ver- of afgeleid om snel naar een volgend bericht door te 

scrollen.  

Dat doet een briefje of kaartje dus met je. Dit ervaart dus elke patiënt thuis of in 

het ziekenhuis, wanneer er een kaartje speciaal voor hem of haar wordt 

bezorgd. Dit overkomt dus het echtpaar dat zoveel jaar is getrouwd en een 

briefje leest, speciaal voor hen geschreven. 

Het fijne van schrijven is de aandacht die gaat zitten in de woorden die op papier 

komen. De een neemt tijd om te schrijven, de ander neemt de tijd om te lezen. 

Over de boodschap is nagedacht en wordt verder nagedacht. Dat is een levend 

gebeuren. 

Precies dat is wat de Schrift ook wil bewerken. De geschreven woorden zijn 

weloverwogen en vragen van mij als ontvanger dat ze met aandacht worden 

gehoord. Alleen als ik de tijd neem om te doorleven wat is doorgegeven, zal de 

boodschap aan het licht komen als een levend gebeuren. 

Handlettering is een hippe uiting van kalligrafie. En kalligrafie betekent 

letterlijk: schoonschrift. Met een kleine variatie op Lied 867:2 zing ik zachtjes: 

‘Loof overal, loof al wat adem heeft, loof God die leeft. De kerk schrijft schoon 

en luid het lied dat niemand stuit (…)’. 

  



In de Schrift wordt ons in alle toonaarden verteld van een God met de naam ‘de 

Aanwezige’. Ik hoop dat we achter elke ‘handgeletterde’ kaart of brief, de 

inspiratie ontdekken die leidt tot aandacht voor elkaar.  

En nee, het maakt echt niet uit of dit met kalligrafie, of gewoon met blokletters 

of hanenpoten gebeurt. 

Omdat en zolang we leven uit het gegeven dat onze namen stuk voor stuk zijn 

geschreven in de palm van Gods’ hand. 

Ds. Daan Bargerbos  

 

KERKDIENSTEN  
 
Hervormde gemeente Diever en Dwingeloo 
 
Zondag 6 februari 
 Hervormde Kerk Diever 
 10.00 uur  Ds. D. Bargerbos 
 
Zondag 13 februari  
 Hervormde Kerk Diever 
 10.00 uur  Ds. J. Vaessen uit Gasselte 
 
Zondag 20 februari   
 Hervormde Kerk Diever  
 10.00 uur  Morgengebed 
 
Zondag 27 februari    
 Hervormde Kerk Diever 
 10.00 uur  Ds. D. Bargerbos 
     
 

 
 
  



HERVORMDE GEMEENTE 
 
BIJ DE DIENSTEN 
 
Volgens de huidige regels mag ieder weer naar de kerk, wel blijven de nodige 
maatregelen van kracht, zoals het noteren van uw naam, zitten op 1½ meter, 
mondkapje dragen en ingetogen zingen. Ook is er nog geen gezamenlijk 
koffiedrinken na de dienst. 
Mochten er weer veranderingen zijn, dan zal dit worden afgekondigd in de 
dienst op zondagmorgen en het zal op de site van beide kerken staan. 
En natuurlijk blijft het mogelijk de dienst online te volgen via kerkdienstgemist.nl.   
 
Vanwege de verbouw van de Nicolaaskerk zijn alle diensten van hervormd 
Dwingeloo de komende tijd (ongeveer een jaar) in de Pancratiuskerk in Diever. 
 
Op 6 februari gaat ds. Daan Bargerbos voor. 
Op 13 februari komt de ons inmiddels welbekende ds. J. Vaessen uit Gasselte 
naar Diever. 
Op 20 februari is er een morgengebed, voorbereid door Bertina Bruins en Arie 
de Muij en met medewerking van de PancratiusCantorij o.l.v. Esther de Vos. 
Op 27 februari gaat ds. Daan Bargerbos weer voor. 
Woensdag 2 maart, Aswoensdag, een korte dienst om 19.30 u., voorbereid 
door enkele gemeenteleden, samen met ds. Daan Bargerbos. 
 
Woensdag 2 maart is het Aswoensdag, de eerste dag van de veertigdagentijd, 
tot    Pasen. Van oudsher is dit een tijd van inkeer, bezinning en gebed. Er wordt 
dan stilgestaan bij het lijden van Jezus én bij het lijden van onze naasten, 
dichtbij en ver weg. Ook wij willen daar weer bij stilstaan, in de vorm van een 
korte sobere dienst om 19.30 u. We zitten dan in een grote cirkel in het koor en, 
indien mogelijk, sluiten we af met een kopje koffie / thee, om even na te praten.  
 
De landelijke kerk, de PKN, heeft dit jaar gekozen voor het thema ‘alles komt 
goed?!’. Een zeer toepasselijk thema voor deze tijd lijkt me!   

Annie Mulder 
 

Wekelijkse Bijbellezing 
Elke zondag horen we gedeeltes uit de Bijbel. Ik volg doorgaans de lezingen 
die worden aangereikt via het leesrooster dat door de oecumenische Raad van 

Kerken is samengesteld. 
Ter voorbereiding op die lezingen wil ik samen met u en met jou deze teksten 
lezen. Ik neem telkens een werkvertaling mee en iedereen mag haar of zijn 
eigen bijbel meenemen.  
We praten dan een uurtje met elkaar over deze teksten, zodat we wat meer 
vertrouwd raken met wat we horen. Iedereen kan meedoen, of je nu in Diever 
of in Dwingeloo woont, of je nu veel of weinig weet van Bijbelteksten. 



 
De bijeenkomsten zijn op de dinsdagmiddag vanaf 15.00 uur in de consistorie 
van de Pancratiuskerk. Inloop vanaf 14.45 uur. Aanmelden kan via 
dominee@nicolaaskerk-dwingeloo.nl of predikant@hervormddiever.nl 

 
ds. Daan Bargerbos 

 
VAN DE KERKENRADEN 
 
Korte samenvatting van de gezamenlijke online kerkenraadsvergadering 
van Hervormd Dwingeloo en Diever, d.d. 25 januari 2022. 
 
* Gert Jan van Muijen heet ieder welkom en ds. Daan Bargerbos opent de 
vergadering met het lezen van Psalm 1: ‘gelukkig is de mens die niet meegaat 
met wie kwaad doen … … hij zal zijn als een boom geplant aan stromend water. 
* Lieke Versluis, onze nieuwe kerkelijk werker, stelt zich voor. Zie hiervoor 
elders in dit blad.  
* De evaluatie van het samenwerkingsproces zal gepland worden. 
* Vanwege de verbouwing van de Nicolaaswerk, zullen de kerkdiensten de 
komende tijd steeds in Diever zijn. De nodige praktische zaken worden 
afgesproken. Zoals m.b.t. de zondagse bloemengroet: iedere zondag is er 1 
bos bloemen vanuit NH Diever en daarbij om de zondag 2 bossen bloemen 
vanuit NH Dwingeloo. De bloemen van Dwingeloo worden op de zaterdag 
ervoor rondgebracht. 
* Voor de kanselbijbel van Dwingeloo is restauratie-subsidie aangevraagd. Er 
werden mooie oude briefjes in deze Bijbel gevonden! 
* Er is een bouwstop voor het buitendeel van de verbouwing van de 
Nicolaaskerk, want de gravers stuitten op o.a. een gasleiding. Die moet eerst 
verlegd worden, voor men verder kan. Gelukkig kan men binnen wel aan de 
slag. 
* Het collecterooster is weer besproken, zie hiervoor elders in dit blad. 
* De diaconie doet mee aan de actie van ‘Kerk in Actie’ m.b.t. het inzamelen 
van oude ansichtkaarten, postzegels, oude mobiele telefoons, cartridges ed. 
Zie hiervoor ook elders in dit blad. 
* De actie kerkbalans loopt, de nodige enveloppen zijn al weer binnen. Er wordt 
inmiddels nagedacht over de actie ‘solidariteitskas’.  
* Door de kerkrentmeesters van de Pancratiuskerk is subsidie aangevraagd 
voor de vervanging van de leien (daterend uit de jaren 50). De wens is om in 
2023 deze klus te klaren. 
* De werkgroep Bezinning en Inspiratie heeft diverse activiteiten gepland. De 
meditatieavonden en de gespreksgroep gaan weer van start. Voor het 
programma zie elders in dit blad. 
* N.a.v. de persconferentie: er is weer meer mogelijk, mensen mogen weer naar 
de kerk, wel met de nodige beperkingen (naam noteren, mondkapje dragen, 1½ 
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m. afstand, ingetogen zingen). Nog geen gezamenlijk koffiedrinken na de 
dienst. 
* Er zal een datum gepland worden voor het afscheid van vertrekkende – en 
de bevestiging van nieuwe ambtsdragers. 
* In de Zuidbeuk van de Pancratiuskerk is een grote boekenplank, hier kan 
men interessante tijdschriften ter lezing neerleggen of lenen. 
* Martha Pluim sluit de vergadering met het lezen van een tekst van Robert F. 
Kennedy: 
 
   Een rimpeling van hoop    
 

Elke keer dat iemand opstaat voor zijn idealen, of werkt 
aan het verbeteren van het lot van anderen, of vecht tegen 
onrechtvaardigheid, veroorzaakt hij een rimpeling van hoop. 
En wanneer al deze verschillende rimpelingen, uit miljoenen 
centra van energie en moed, samenkomen, zullen zij een 
stroming vormen die de machtigste muren van onderdrukking 
en weerstand zal ondermijnen. 

     Met hartelijke groet, Annie Mulder 
 
Onze nieuwe kerkelijk werker. 
Elders in dit kerkblad stelt ze zich al aan u voor, onze nieuwe kerkelijk werker 
Lieke Versluis. 
Onze sollicitatiecommissie is erg blij dat er nu zo’n goede kandidaat is 
gevonden, want de hele procedure heeft al met al veel langer geduurd dan we 
aanvankelijk voor ogen hadden. Dat is een gevolg van het feit dat de kandidaat 
die uit onze eerste ronde als meest geschikte naar voren kwam zich op het 
laatste moment heeft teruggetrokken.  
Toen we de hele selectieprocedure opnieuw moesten starten waren we bang 
dat er zich geen nieuwe kandidaten zouden melden, maar dat bleek geenszins 
het geval. We kregen een heel aantal nieuwe reacties. Met een drietal goede 
kandidaten zijn we het gesprek aangegaan. Eén van hen trok zich daarna terug, 
zeker niet omdat onze gemeenten of het beoogde diaconale project niet 
aantrekkelijk waren, maar om zuiver persoonlijke redenen.  
Na intensieve gesprekken is onze keus unaniem op Lieke Versluis gevallen. 
De bevestiging in het ambt van ouderling-kerkelijk werker vindt plaats op 
zondag 27 februari, maar ze zal haar werkzaamheden in onze beide gemeenten 
al beginnen per 1 februari. Afgesproken is dat haar werkdag de woensdag zal 
zijn, met als uitvalsbasis en plek om zich even terug te trekken de consistorie 
van de Pancratiuskerk. 
We vertrouwen op en zijn overtuigd van een fijne samenwerking met haar. 
 

Helene de Muij  
  



Even voorstellen...... 
 
Mijn naam is Lieke Versluis. Geboren in Driebergen, in de warme zomer van 
1959, getogen in Helmond, ben ik na mijn middelbare school richting Leiden 
vertrokken, waar ik Pedagogiek studeerde. Deze studie heb ik aan de VU 
afgerond met als specialisatie onderwijs. Aan de VU leerde ik mijn huidige man 
kennen. Hij studeerde Theologie en ging de gemeente in. Ik kon geen baan 
vinden en besloot HBO Theologie te gaan doen. Al snel vertrokken we voor de 
toenmalige gereformeerde zending naar Chili, Zuid- Amerika. Daar hebben we 
5 jaar gewoond en gewerkt. Ik werkte binnen het kerkelijk vormingswerk. Onze 
twee zonen zijn daar geboren, Gideon en Ruben. Bij terugkeer kwamen we in 
Balk, Gaasterland, terecht. Daar is onze dochter Marieke geboren. Ik heb er 8 
jaar in het verzorgingshuis Talma Hiem gewerkt, als geestelijk verzorger. 
 
Daarna zijn we via Eibergen, Bussum uiteindelijk in Oudemirdum terecht 
gekomen. Daar wonen we nu ruim 4 jaar met veel plezier. Van 2006 tot 
augustus 2019 was ik als kerkelijk werker verbonden aan de Protestantse 
Gemeente Gorssel/ Epse. Ook daar heb ik met veel genoegen gewerkt! Via 
Joure ben ik in februari 2021 in Protestantse Gemeente Balk terecht gekomen. 
Daar werk ik nu, twee dagen in de week. Een fijne plek. 
Van jongs af aan vind ik het heerlijk om te luisteren naar wat andere mensen te 
vertellen hebben. Hun verhaal, een verhaal binnen een grotere 
familiegeschiedenis, van zien en gezien worden, vreugde en verdriet, recht en 
onrecht, geven en ontvangen, ik kan er geen genoeg van krijgen. En dan de 
uitdaging om die verhalen te verbinden met Bijbelverhalen, het verhaal van God 
en mensen, dat maakt mijn werk mooi. 
 
Ik houd erg van sporten. Hardlopen doe ik graag, maar ook de fiets is een 
heerlijk vervoermiddel. Wat betreft lezen, mijn voorkeur ligt bij psychologische 
romans, als mede de psychologische lezing van de Bijbel. Ik ben ook opgeleid 
als begeleidster op het gebied van familierelaties. 
Nu dus een start als kerkelijk werker in een onbekend gebied, met een bekende 
collega predikant. Ik zie er naar uit u en jou te ontmoeten! 
 

Met een hartelijke groet, Lieke Versluis  
 
  



DIACONIE 
 
COLLECTE OPBRENGST 
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 
hoe u wilt geven voor de QR-code en scan de code. (Als 
u de diensten volgt via kerkdienstgemist.nl vindt u de 
GIVT- knop rechtsonder op uw beeldscherm.) U kunt uw 
gift voor de diaconie ook zelf overmaken naar Herv. 
Gem. Diever Diaconie NL39 RABO 03137 51.382 onder 
vermelding van “collecte Diaconie”. Voor de kerkrentmeesters collecte kunt u 
uw gift overmaken naar CvK Hervormde Gemeente Diever NL89 RABO 
3137.51.064 
 
 
COLLECTEN 
6 februari: Kerk in Actie: werelddiaconaat 
Klimaatverandering zorgt in het noorden van Oeganda voor steeds meer 
droogte én overstromingen. Het wordt steeds moeilijker om genoeg voedsel te 
verbouwen. De Oegandese Anglicaanse Kerk steunt boeren en boerinnen in 
hun strijd om het bestaan. Ze krijgen (landbouw)training op demonstratievelden. 
Daar leren ze hoe je met droogtebestendige zaden en hout besparende ovens, 
door bomen te planten en oogst goed op te slaan beter bestand bent tegen het 
klimaat. De boeren geven hun kennis weer door aan anderen.  
 
13 februari: Stichting Bartiméus  
De stichting Bartiméus is er voor alle mensen in Nederland die slechtziend of 
blind zijn. Ook als ze een meervoudige beperking hebben of problemen ervaren 
met zien door bijvoorbeeld niet aangeboren hersenletsel. Met 1.800 
medewerkers en ruim 800 vrijwilligers stelt de stichting alles in het werk om 
mogelijk te maken dat mensen met een visuele beperking het leven kunnen 
leiden dat bij hen past. Daarbij staat de mens in relatie tot zijn of haar 
medemens centraal. Ieder mens is uniek en mag er zijn met zijn of haar 
persoonlijke eigenschappen.  
 
20 februari: Liliane fonds 
Van alle kinderen met een handicap woont 80% in de armste delen van de 
wereld. Armoede is de grootste veroorzaker van handicaps en omgekeerd leidt 
een beperking meestal tot nog meer armoede. De grootste beperking is echter 
het gebrek aan een eerlijke kans. Ze worden belemmerd, door hun handicap, 
maar ook door maatschappelijke uitsluiting en stigma’s. Samen met lokale 
organisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika verbetert het Liliane Fonds de 
levenskwaliteit en toekomstkansen van deze kinderen. 
 



27 februari: Daken voor Armenië 
Dit is het nieuwe tweejaarlijkse project van de diaconieën in Dwingeloo en 
Diever ten bate van het dorp Hartagyuch in Armenië. Dit dorp is 1988 getroffen 
door een aardbeving waardoor veel woningen nog steeds reparaties nodig 
hebben. De stichting Mensenkinderen biedt sinds 2019 samen met een lokale 
werkgroep uit Diever hierbij hulp. 
 
Collecterooster 2022 
Beste gemeenteleden, 
Soms is een nieuwe weg (nog) niet de juiste: naar bleek, was er bij het nieuwe 
collecterooster met de maanddoelen (zie vorige Kerkbode) niet genoeg 
overeenstemming tussen het preekrooster, dat het thema en de teksten van de 
zondag aangeeft en het collectedoel op die zondag. Dus we gaan weer terug 
naar het collecterooster met weekdoelen. Zoals tot nu toe kunt u de weekdoelen 
met een korte uitleg in uw Kerkbode lezen. In de kerkdienst hoort u, zoals 
gebruikelijk, een toelichting. 
Wat ook blijft: u kunt uw gift per GIVT-app betalen of op de bankrekening van 
de diaconie overmaken of in de collectezak doen. Als u voor een langere 
periode, b.v. een maand, overmaakt, wordt uw gift over de doelen van die 
maand verdeeld, tenzij u op de overmaking een bepaald doel aangeeft. Zoals 
u al in de vorige Kerkbode kon lezen, is er op de eerste zondag van de maand 
een derde collecte, zes keer per jaar voor een diaconaal doel (Noodhulp) en 
zes keer voor een doel van de kerkrentmeesters. Wij verheugen ons op uw 
ondersteuning van de collectedoelen! De doelen betreffen altijd mensen, die 
onze hulp nodig hebben. 
 
Postzegels en kaarten  
In de loop der jaren hebben gemeenteleden kaarten en postzegels verzameld 
voor de kerk. De dozen met de verzameling waren bij Hennie Boerhof in 
Dwingeloo opgeslagen. Hennie belde de diaconie, omdat ze alles graag aan de 
PKN door wilde geven voor Kerk in Actie. Na enig getelefoneer bleek dat de 
kaarten en postzegels naar Hoogeveen konden worden gebracht, naar iemand, 
die bij de PKN werkte en bereid was alles mee naar Utrecht te nemen. 
Dat is intussen gebeurd, alles (een grote kofferbak vol!) is bij de PKN 
aangekomen. In Utrecht sorteren vrijwilligers de kaarten en postzegels, deze 
worden aan verzamelaars verkocht en van het daarmee verdiende geld worden 
projecten van Kerk in Actie ondersteund. Dank aan een ieder, die verzameld 
heeft,  en dank aan Hennie Boerhof, die alles bewaarde voor het uiteindelijke 
doel, Kerk in Actie! Binnenkort zal er in de kerk (Diever) een bak worden 
neergezet, waarin iedereen postzegels en kaarten kan deponeren. 
De PKN neemt behalve ansichtkaarten (enkele kaarten)  en postzegels ook 
oude mobieltjes, cartridges, buitenlands geld en oud Nederlands geld voor Kerk 
in Actie. Ook deze kunnen t.z.t. in de bak achter in de kerk ingeleverd worden. 

 
Diaconie Diever en Diaconie Dwingeloo, Jacomijn.Coumou 



UIT DE GEMEENTE 
 
In memoriam Heiltje Bakker-Boers 
Op oudejaarsdag 2021 is Heiltje Bakker –Boers overleden op de leeftijd van 83 
jaar. Zij was sinds 21 juni 2012 weduwe van Willem Bakker. We hebben op 
vrijdag 7 januari afscheid van haar genomen in crematorium Reestborgh in 
Meppel. Het zijn deze cijfers die het leven markeren van een sterke en sociaal 
bewogen vrouw. Ze had begrip voor een ander, was ruimdenkend en had een 
luisterend oor. Geboren in Dwingeloo ging zij met haar man mee naar Diever. 
Daar was zij de vrouw die meewerkte op de boerderij, zwaar werk, dat zij nooit 
uit de weg ging. Haar hele leven heeft ze gezorgd voor anderen.  Dat kwam 
bijvoorbeeld tot uitdrukking in de zorg die zij had voor haar schoonouders, die 
zij tot op het eind verzorgde. En veel later de zorg voor Willem, haar man. 
De dochters Hillie en Ina hebben op hun eigen wijze bijgedragen aan deze 
dienst: de een stak de gedachteniskaars aan en de ander las een gedicht voor 
haar moeder voor. Er klonk muziek die paste bij deze dag: van het ingetogen 
Halleluja (gezongen door Katherine Jenkins), via het Visiting Hours (Ed 
Sheeran) naar het Field of Golds (Eva Cassidy).  
Dit laatste lied klonk als begeleiding bij de presentatie van foto’s uit het leven 
van Heilie Bakker: mooi en ontroerende herinneringen voor altijd vastgelegd. 
Als Bijbeltekst is Mattheüs 6,25-34 gekozen, een gedeelte uit de Bergrede van 
Jezus. Het zijn woorden van betekenis, want ze spreken van toekomst. Ze 
spreken van een leven dat niet geregeerd wordt door angst, omdat je leven van 
dag tot dag gevuld mag zijn met vertrouwen. Dat zijn woorden die te maken 
hebben met het koninkrijk van God, met verbonden zijn in liefde, ook over de 
grens van de dood heen. Ontroerend was de muziek bij het afscheid: de 
Regendruppelprelude van Chopin, de muziek waar Heilie Bakker zo enorm van 
genoot.  
We luisterden naar de opname van een uitvoering door kleinzoon Remon 
tijdens zijn afstuderen in Freiburg. Veel is er om in dankbaarheid op terug te 
kijken. Dat de gedachtenis aan de naam van Heiltje Bakker-Boers ons tot zegen 
mag zijn. 

ds. Daan Bargerbos 
 
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. 
 
  



Helende stilte 
De werkgroep Bezinning en Inspiratie organiseert elke maand een 
meditatiebijeenkomst in de Pancratiuskerk te Diever. 
 
Vanuit de drukte van de dag komen we tot rust. Afgewisseld en ondersteund 
met muziek en korte teksten komen we tot innerlijke rust. Dan kan het 
gebeuren dat onze aandacht opengaat naar iets dat ons aanraakt, ontroert en 
te denken geeft. 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. 
 
De geplande bijeenkomsten zijn de woensdagen 9 februari, 9 maart en 13 
april. 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 0521-590089 of Jacomijn Coumou 0521-593919 

 

De werkgroep Bezinning en Inspiratie 

BIJDRAGEN EN/OF SUGGESTIES 
 
Voor de volgende Samenspraak uiterlijk woensdag 23 februari 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: 4 maart, 1 april  en 29 april 2022. 
 

  



Bijbelleesrooster 
  

februari 

zaterdag 5 februari Psalm 48 
zondag 6 februari Lucas 5:1-11 
maandag 7 februari Lucas 5:12-16 
dinsdag 8 februari Lucas 5:17-26 
woensdag 9 februari Lucas 5:27-39 
donderdag 10 februari Psalm 1 
vrijdag 11 februari Jesaja 47:1-15 
zaterdag 12 februari Jesaja 48:1-11 
zondag 13 februari Jesaja 48:12-22 
maandag 14 februari Jesaja 49:1-7 
dinsdag 15 februari Jesaja 49:8-13 
woensdag 16 februari Jesaja 49:14-26 
donderdag 17 februari Psalm 3 
vrijdag 18 februari Lucas 6:1-11 
zaterdag 19 februari Lucas 6:12-26 
zondag 20 februari Lucas 6:27-38 
maandag 21 februari Lucas 6:39-49 
dinsdag 22 februari Lucas 7:1-10 
woensdag 23 februari Lucas 7:11-17 
donderdag 24 februari Amos 1:1-10 
vrijdag 25 februari Amos 1:11–2:5 
zaterdag 26 februari Amos 2:6-16 
zondag 27 februari Amos 3:1-8 
Maandag 
 
maart 

28 februari 
 
 

Amos 3:9–4:3 
 
 
 

dinsdag 1 maart Amos 4:4-13 
woensdag 2 maart Amos 5:1-9 
donderdag 3 maart Johannes 11:1-27 
vrijdag 4 maart Johannes 11:28-44 
zaterdag 5 maart Johannes 11:45-57 
zondag 6 maart Johannes 12:1-11 
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