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KERKDIENSTEN 
Zondag 14 april  
 Hervormde Kerk Dienst in Diever 
 10.00 uur  Ds. K. Mos uit Voorschoten   
 
Donderdag 18 april  Witte Donderdag 
 Hervormde Kerk Dienst in Diever 
 19.30 uur  Ds. K. Mos uit Voorschoten 
    Viering Heilig Avondmaal 
  
Vrijdag 19 april  Goede Vrijdag 
 Hervormde Kerk Dienst in Dwingeloo 
 19.30 uur  Ds. K. Mos uit Voorschoten 
     
Zaterdag 20 april  Stille Zaterdag 
 Hervormde Kerk Dienst in Diever 
 20.30 uur  Ds. K. Mos uit Voorschoten 
 
Zondag 21 april  Pasen 
 Hervormde Kerk Dienst in Diever 
 10.00 uur  Ds. K. Mos uit Voorschoten 
    Kindernevendienst 
  
Zondag 28 april   
 Hervormde Kerk Dienst in Dwingeloo 
 10.00 uur  Ds. M. Gaastra uit Vledder. 
 
Zondag 5 mei    
 Hervormde Kerk Dienst in Diever 
 10.00 uur  Ds. W. Andel uit Oudega 
 
  
   



HERVORMDE GEMEENTE 
 
BIJ DE DIENSTEN 
 
Zondag 14 april is het Palmpasen, de feestelijke intocht van Jezus in 
Jeruzalem. Ds. Kees Mos leidt deze dienst. Kees neemt ons ook bij de hand 
tijdens de bijeenkomsten in de Stille Week en hij gaat voor in de dienst op 
Paaszondag.  
 
Dienst in de Stille Week, met medewerking van de PancratiusCantorij:  
18 april, 19.30 uur in Diever,  
19 april, 19.30 uur in Dwingeloo en  
20 april, 20.30 uur in Diever.  
Op drie momenten komt de gemeente in de Stille Week samen, deze drie keer 
vormen samen één dienst, want elke volgende bijeenkomst gaat verder waar 
de vorige is geëindigd. Zo maken we de gang van Jezus’ laatste avondmaal 
met zijn leerlingen naar zijn lijden, sterven en opstanding helemaal mee.  
Op Witte donderdag vieren we het laatste avondmaal in een kring vóór in de 
kerk en we gaan in stilte uiteen, met Goede  Vrijdag al in gedachten.  
Op Goede Vrijdag beginnen we in stilte en worden deelgenoot van Jezus’ lijden 
en sterven en we gaan weer in stilte uiteen. 
Op Stille Zaterdag beginnen we weer in stilte en in schemerlicht, tot het Licht 
wordt binnengebracht en aan ieder wordt doorgegeven.  
Na afloop van deze dienst is er gelegenheid om nog even samen te zijn, onder 
het genot van een Paastraktatie, in de noordbeuk van de kerk. 
 
Paaszondag, 21 april, gaat, zoals al genoemd, ds. Kees Mos voor in Diever, 
voor kinderen tussen 4 en 10 jaar is er kindernevendienst.  
In Dwingeloo gaat op deze Paaszondag onze interim predikant ds. Wim Andel 
voor.  
 
Zondag 28 april gaat in Dwingeloo ds. Mw. Marianne Gaastra uit Vledder voor.  
 
Zondag 5 mei gaat in Diever onze interim predikant ds. Wim Andel voor 
 

Annie Mulder 
 

Vervoer Diever – Dwingeloo 
Voor diegenen die geen vervoer hebben en toch graag naar de dienst in 

Dwingeloo zouden willen gaan, is een autodienst georganiseerd: om 9.40 uur 

kunt u bij onze Pancratiuskerk instappen. Wanneer u graag van huis gehaald 

wilt worden (vanwege sneeuw, ijzel, gladheid of slecht ter been), wilt u dan tijdig, 

liefs al uiterlijk vrijdagavond, bellen naar Tom Griffioen: 593904 of 06-50270804 

of Jaap Ruiter: 591639.   



VAN DE INTERIMPREDIKANT 
 
Samenwerking 
Begin maart kwam de SCC weer bij elkaar voor  onze maandelijkse 
vergadering. De eerste concepttekst van de Visie en Missie is vastgesteld en 
kon voorgelegd worden aan de gezamenlijke kerkenraad. Deze kwam bijeen op 
donderdag 21 maart. Het werd een geanimeerde vergadering waarin eerst 
gezamenlijk werd gesproken over de opgestelde visie en vervolgens in koppels 
van drie kerkenraadsleden over de missie. Met de reacties en opmerkingen 
kunnen we als coördinerende commissie weer verder. Halverwege mei hebben 
we een gezamenlijke gemeenteavond van Diever en Dwingeloo gepland 
waarop de gemeenteleden geïnformeerd en geraadpleegd zullen worden. Zie 
de website van de SCC voor de laatste ontwikkelingen. In het volgende kerkblad 
hierover meer.  
Pasen 
Zo nu en dan wordt de wekelijkse praktijk van samen kerken doorbroken, zoals 
bij de feestdagen. Ds. Kees Mos zal, na zijn vele voorgaan in de Stille Week, 
ook op Paasmorgen 21 april acte de presence geven in de kerkdienst van 
Diever. Ik zelf ga dan voor in de Paasdienst te Dwingeloo.  
Bereikbaarheid: 
Het meest trefzeker is een mailtje naar w.andel@pkn.nl. Vermeld eventueel uw 
telefoonnummer en u ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie. Bellen kan ook, 
op werkdagen het eerste deel van de morgen, naar het huisadres te Oudega 
SWF (SúdWest Fryslân): 0515 469506. Zoals het er nu uit ziet is mijn vaste dag 
voor Drenthe de dinsdag, maar daarnaast ben ik ook op andere (willekeurige) 
dagen van de week, aanwezig in Dwingeloo en/of Diever. Mijn werkplek is 
respectievelijk boven in ’t Koetshuis en de consistorie van de Pancratiuskerk.  

 
Met vriendelijke groeten, ds. Wim Andel 

 
VAN DE KERKENRAAD 
 
De kerkenraad heeft vergaderd op 21 maart, deze keer in het Koetshuis in 
Dwingeloo. Het eerste deel was een gezamenlijke vergadering met Dwingeloo, 
waar de visie en missie van de nieuwe gezamenlijke gemeente besproken 
werd. Naar aanleiding van de opmerkingen die zijn gemaakt worden de visie en 
missie bijgesteld en daarna zal het besproken worden in een gezamenlijke 
gemeente avond op dinsdag 14 mei. Noteer alvast de datum, de locatie wordt 
nog bekend gemaakt. 
Na de gezamenlijke vergadering zijn Diever en Dwingeloo met hun eigen 
vergadering begonnen. Naar aanleiding van een oproep in Samenspraak voor 
nieuwe ambtsdragers hebben we 1 reactie binnengekregen. We hopen nog op 
meer reacties, vooral voor ouderling of ouderling-kerkrentmeester. De 
werkgroep Vorming en Toerusting wil graag alvast activiteiten voorbereiden en 
uitwerken voor het seizoen 2019/2020. De kerkenraad vindt dit een goed 



voorstel en gaat akkoord. Op 9 mei wordt er een stiltemeditatie gehouden in het 
koor van onze kerk. Na het etentje in Dwingeloo wil Diever nu een gezamenlijke 
picknick houden op 23 juni in de Witte Bergen en bij slecht weer in de kerk. 
De jaarrekening 2018 wordt voorlopig vastgesteld en wordt gepubliceerd in de 
Samenspraak. De begroting diaconie 2019 wordt definitief vastgesteld. 
Dan is er de verheugende mededeling dat Geert Pepping de nieuwe website 
online heeft gezet onder de naam www.hervormddiever.nl. Geert zal in het 
vervolg de website beheren. Op de website vindt u ook een link naar het 
samenwerkingsproces Diever-Dwingeloo. Hier heeft u inzage in de verslagen 
van de samenwerking coördinatie commissie (SCC) en van alle werkgroepen. 
Achter de schermen wordt er hard gewerkt. Er is de mogelijkheid om 
opmerkingen, suggesties en ideeën door te geven via de contactpagina. Zo kan 
iedereen het samenwerkingsproces goed volgen. 
We gaan nu richting Pasen. De diensten in de stille week worden om en om in 
beide kerken gehouden, Witte Donderdag in Diever, Goede Vrijdag in 
Dwingeloo en Stille Zaterdag weer in Diever. Ds. Mos zal voorgaan in de 
diensten en de Cantorij werkt mee aan alle 3 diensten. Paaszondag is er zowel 
dienst in Diever als in Dwingeloo. 
De volgende vergadering is op donderdag 25 april, voor de laatste keer in het 
Dingspilhuus. Daarna zullen we waarschijnlijk vergaderen in Stad en Esch 

 
Immy Zuidema 

 
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTER 
 
De jaarrekening over het boekjaar 2018 is gereed. Deze sluit met een nadelig 
saldo van € 9.272. Begroot was een nadelig resultaat van € 1.600. Ingevolge 
ordinantie 7 ligt de jaarrekening vanaf maandag 8 april a.s. gedurende een 
week ter inzage bij de administrateur van ons college, Mindert Veenstra, 
Hoofdstraat 16, 7981 AA Diever. Indien u de jaarrekening wilt inzien kunt u 
contact met hem opnemen via telefoonnummer 0521-593184 of via de mail 
mindert.veenstra@gmail.com. Graag van tevoren een afspraak maken. 
 

Mindert Veenstra 
 
Opgefriste website :  www.hervormddiever.nl 
Het heeft even geduurd maar onze website heeft een opfrisbeurt gehad.  Met 
dank aan de enthousiaste inzet van Geert Pepping hebben alle onderdelen van 
onze kerk en gemeente weer een herkenbare plaats gekregen.  We blijven er 
met regelmaat aan werken en zullen proberen de site continu up-to-date te 
houden.  Hierbij nodig ik u van harte uit om de website eens te bezoeken.  Graag 
horen we wat u ervan vind. Mist u iets of is u iets opgevallen wat beter kan?  
We zullen alles meenemen.  We zouden het zeker op prijs stellen als u zou 
reageren naar of de kerkenraadsleden of via  info@hervormddiever.nl  

         Jaap Ruiter 



DIACONIE 
 

Collecten  

 Diaconie Kerkbeheer (Uitgangs/Diaconie)collecte 
 24 februari  54,90 78.42 St. Bartimeus 

10 maart  66,32 90.70 Kerk in Actie 
17 maart 60,85 54,45 63,30 Artsen zonder Grenzen 
24 maart  58,65 87.20 Kerk in Actie 
31 maart 34,75 32,05 50,75 Leprastichting 

 
(Uitgangs)Collecten 
Tijdens de diensten in Dwingeloo wordt twee maal gecollecteerd en is er geen 
uitgangscollecte. De genoemde collecten worden daar dus in de dienst 
gehouden. 
 
14 april (Diever): Jeugdwerk (JOP) 
Veel christelijke jongeren het hebben paasverhaal al vaak gehoord. Komt de 
boodschap van Pasen bij hen nog wel aan? JOP, Jong Protestant, ontwikkelde 
een verrassend nieuw spel voor kerkelijke jongeren: de PaasChallenge. In dit 
spel met ‘Wie-is-de-mol’-achtige elementen. De eerste editie was een groot 
succes: bijna 2.000 jongeren van maar liefst 150 jeugdgroepen uit heel 
Nederland deden mee Helpt u mee, zodat JOP rond Pasen jongeren met dit 
uitdagend spel bij de kerk kan (blijven) betrekken. 
 
18 april (Diever): Voedselbank 
In Nederland leeft een door de crisis toenemend aantal mensen in armoede. Dit 
komt vaak door werkloosheid, gezondheidsproblemen, scheiding, schulden of 
andere oorzaken. De Stichting Voedselbank Zuidwest-Drenthe wil de gevolgen 
van armoede in deze regio helpen bestrijden. Zij gaan verspilling van voedsel 
tegen door dit in te zamelen en gratis te verstrekken aan mensen die onder de 
armoedegrens leven. De voedselbank kan dit doen door levensmiddelen in te 
zamelen bij producenten, distributeurs en lokale leveranciers.  
 
21 april  (Dwingeloo: Kerk in Actie 
21 april (Diever): Kerk in Actie 
Veel christenen in Pakistan voelen zich kwetsbaar en onzeker. Zij vormen een 
minderheid en behoren tot de laagste klasse, de armste bevolkingsgroepen. 
Veel christenen hebben bovendien weinig kennis over het christelijk geloof. 
Kerk in Actie bouwt samen met lokale kerken aan een sterke en vernieuwende 
kerk in Pakistan. Studenten en voorgangers kunnen, onder meer via internet, 
cursussen en trainingen volgen over discipelschap en theologie. Jaarlijks 
volgen 6.000 tieners een jongerentraining . Zij zijn het toekomstig kader 
van de kerk en staan dankzij deze training sterker in hun geloof 
 



28 april  (Dwingeloo): Stichting Hulp vervolgde Christenen 
Stichting Hulp Vervolgde Christenen is wereldwijd actief op plaatsen waar 
Christus-belijden onderdrukking, armoede en afwijzing tot gevolg heeft. HVC 
biedt vervolgde christenen gerichte geestelijke en praktische ondersteuning. 
Vanuit de Bijbelse notie om onze naasten lief te hebben als onszelf, zet 
Stichting HVC zich ook in voor noodlijdenden. Daadkracht tonen, in 
afhankelijkheid en geloof, staat centraal. De diaconie van Dwingeloo steunt 
deze stichting dit jaar samen met de andere kerkgenootschappen in Dwingeloo. 
 
5 mei  (Diever): Medische hulp Zuid-Soedan 
Deze stichting zorgt voor medische hulp en ontwikkelingshulp in de 
gemeenschap van Old Fangak in Zuid-Soedan. De diaconie van Diever heeft 
dit project een aantal jaren gesteund. Het gaat dan met name om bestrijding 
van Kala Azar, een infectieziekte die door vliegen wordt overgebracht en van 
TBC. 
 
 
Melding van ziekte en overlijden 
Door het ontbreken van een vaste predikant zijn we 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 iemand van de Kerkenraad of het 
verjaardagsfonds, zodat we er aandacht aan kunnen besteden. 
 
 
Gespreksmorgen dinsdag 16 april (te Wapserveen) 
Thema: ‘Kop op joh’ 
U hebt het vast ook weleens gehoord: ‘Kop op joh’ of ‘Kop d’r veur’. Een 
aanmoediging om te verbijten wat er is gebeurd? Wat doet dat met een mens? 
En is dat wel zo’n fantastische aanmoediging? Claartje Kruijff, theologe en 
psychologe heeft het in dit verband over ‘niet verschralen van binnen’. Zij schrijft 
hierover: ‘Als je te snel voorbij gaat aan je verdriet dan kun je verharden, 
verbitteren zelfs. Dan komt er een extra laagje eelt op je ziel en een tijd daarna 
nog een. Je wil je niet meer laten raken. Niet nog een keer voelen.’ Over dat en 
nog meer willen we die ochtend met elkaar in gesprek gaan. Ben je (nog) niet 
eerder geweest, dat maakt niets uit. Iedereen is welkom! De aanvangstijd is 10 
uur.  
 
ZONDAGSSCHOOL 
Pasen | Kom je ook (weer) naar de zondagsschool? 
31 maart – 21 april 
 
Het verhaal van Pasen, over Jezus en zijn vrienden. Daar gaan we met de 
kinderen weer mee aan de slag op de zondagsschool van 31 maart tot en met 
21 april. We gaan samen spelletjes doen, zingen, knutselen, luisteren naar het 



Paasverhaal. Op 14 april gaan we lekker ontbijten. Alle kinderen van de 
basisschool uit Dwingeloo en Diever en omgeving zijn van harte welkom! De 
zondagsschool is op de zondagen 31 maart en 7, 14 en 21 april om 10.00 uur 
op de zolder van het Koetshuis, Brink 28 (tegenover de Sint Nicolaaskerk). Op 
7 en 21 april gaan we ook samen de kerk in. We hopen weer veel kinderen te 
mogen verwelkomen! Aanmelden is niet nodig.  
 

Dorien Benning-de Wal en Karlien Koops-Luitjes  

AFSLUITENDE WOORDEN 

We zitten nu in de veertigdagentijd. Een tijd van bezinning. Een tijd om je leven 
een beetje te resetten. Dichter bij God te zijn. Te vasten op jouw manier. Anders 
omgaan met bezit, met tijd, met de aarde, met anderen, met God, met 
vergeving. Het thema voor deze 40-dagentijd is ‘een nieuw begin’. Bij de sluiting 
van de avond bij de Aswoensdag viering is het volgende gedicht voorgelezen 
dat past bij dit thema en dit gedicht heeft Immy Zuidema ook voorgelezen bij de 
sluiting van de kerkenraadsvergadering.  

Er schuilt een gedaante in mijn eigen 'ik'  
Er schuilt een gedaante in mijn eigen ‘ik’ 
die anders is en levender en vrijer 
die in zichzelf geen muren kent en tralies 
geen eigendunk heeft en geen geldingsdrang 
die zich weet los te maken uit de windsels 
van angst en gal en treurig zelfbeklag 
die opengaat en ademt in de ruimte 
en luisteren wil, geduld heeft, troosten kan 
en minnend inziet wat een ander mens bezielt 
die geen bedenkingen, geen grenzen kent 
en lachend geeft en deelt vanuit een 
wijd besef dat allen op de aarde één zijn 
en dat geen lot ons breken kan 
omdat wij gronden in de echte liefde. 
Soms in het donker kijkt dat diepste ‘ik’ mij aan 
en ik herken het als de levende icoon 
van wat ons ooit is aangezegd: 
de nieuwe mens in mij en iedereen verborgen 
zo ver, zo ver – maar onder ons bereik… 

uit: Catharina Visser, Door schemering en dageraad    
 
BIJDRAGE EN/OF SUGGESTIES 
Voor de volgende Samenspraak graag  uiterlijk 24 april 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 10 mei, 7 juni  en 12 juli 2019 



 
BIJBELLEESROOSTER 
 

april 
zondag 14 april  Lucas 19:29-48 
maandag 15 april  Hosea 5:1-7 
dinsdag 16 april  Hosea 5:8-15 
woensdag 17 april  Lucas 22:1-13 
donderdag 18 april  Lucas 22:14-65 
vrijdag 19 april  Lucas 22:66-23:56 
zaterdag 20 april  Hosea 6:1-3 
zondag 21 april  Lucas 24:1-12 
maandag 22 april  Lucas 24:13-35 
dinsdag 23 april  Lucas 24:36-53 
woensdag 24 april  Psalm 56 
donderdag 25 april  Leviticus 6:12-16 
vrijdag 26 april  Leviticus 6:17-23 
zaterdag 27 april  Psalm 61 
zondag 28 april  Leviticus 7:1-10 
maandag 29 april  Leviticus 7:11-27 
dinsdag 30 april  Leviticus 7:28-38 
 
mei 
woensdag 1 mei  Psalm 144 
donderdag 2 mei  Hooglied 1:1-7 
vrijdag 3 mei  Hooglied 1:8-17 
zaterdag 4 mei  Hooglied 2:1-7 
zondag 5 mei  Hooglied 2:8-15 
maandag 6 mei  Hooglied 2:16-3:5  
dinsdag 7 mei  Hooglied 3:6-11 
woensdag 8 mei  Hooglied 4:1-11 
donderdag 9 mei  Hooglied 4:12-5:1 
vrijdag 10 mei  Hooglied 5:2-8 
zaterdag 11 mei  Hooglied 5:9-6:3 


