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KERKDIENSTEN 2022
Hervormde gemeente Diever en Dwingeloo
Zondag 9 januari
Hervormde Kerk
10.00 uur

Diever
Ds. D. Bargerbos

Zondag 16 januari
Hervormde Kerk
10.00 uur

Diever
Ds. M. van Diggelen uit Zwolle

Zondag 23 januari
Hervormde Kerk
10.00 uur

Diever
Ds. H. Nobel uit Hoogeveen

Zondag 30 januari
Hervormde Kerk
10.00 uur

Diever
Ds. D. Bargerbos
Viering Heilig Avondmaal

Alle diensten zijn te volgen via: www.kerkdienstgemist.nl
BIJ DE DIENSTEN
Helaas zijn de maatregelen weer aangescherpt, u wordt weer geregistreerd bij
binnenkomst en we zitten (nog steeds) op afstand. De actuele regels zullen in
de dienst worden aangegeven.
En natuurlijk blijft het mogelijk de dienst online te volgen via kerkdienstgemist.nl.
Op 9 januari gaat ds. Daan Bargerbos voor in Diever. Gezien de snelle start van
de verbouwing van de Nicolaaskerk, komen de gemeenteleden van Dwingeloo
gedurende ongeveer een jaar vanaf nu bij ons in Diever.
Op 16 januari komt ds. M. van Diggelen uit Zwolle naar Diever.
Op 23 januari gaat ds. H. Nobel uit Hoogeveen voor in Diever.
Op 30 januari gaat ds. Daan Bargerbos weer voor in Diever. In deze dienst zal
de maaltijd van de Heer worden gevierd, wanneer de coronabeperkingen dit
toelaten.
De kerstnachtdiensten vervielen helaas! In plaats van, zoals vorig jaar, wel
een avonddienst met predikant, ambtsdragers en een aantal leden van de
cantorij, werd de dienst van de gezamenlijke kerken in Dwingeloo ’s middags
opgenomen, hier kon men dan ’s avonds thuis naar kijken.
Annie Mulder

OVERWEGING
enkele gedachten rondom Epifanie
Kerst en Epifanie: het zijn feesten die betrekkelijk laat ontstaan zijn.
Het Paasfeest staat van begin af aan centraal. De jonge kerk vierde geen
kerstfeest. Pas na een eeuw of drie, toen de christenen de overhand begonnen
te krijgen, werd het zaak om naast de joodse nu ook de heidense feesten te
gaan kerstenen: in Rome het zonnewendefeest, in Alexandrië het feest van het
weer stijgende Nijlwater.
Want, zeiden ze in Rome: de ware onoverwonnen zon is Christus. Laten we
daarom voortaan op het zonnewendefeest zijn geboorte gaan vieren.
Want, zeiden ze in Alexandrië: bij zijn Jordaandoop is Jezus door God
geadopteerd tot zijn welbeminde zoon. Laten we dat vandaag vieren door in de
Nijl nieuwe christenen te dopen, die op hun beurt door God geadopteerd worden
tot zonen en dochters in wie Hij welbehagen heeft.
De poging om ze in het gehele rijk één feest samen te voegen is mislukt, zodat
ze er in het Oosten naast Epifanie nog een Kerstfeest bij gekregen hebben en
in het Westen naast Kerst nog een Epifaniefeest.
Epifanie betekent Verschijning of Openbaring.
Eigenlijk verschijnt Jezus in elke evangelietekst als beeld en gelijkenis van zijn
Vader.
Maar er zijn drie gedeelten die voor dit feest klassiek zijn geworden:
Epifanie (of de zondag het dichts bij 6 januari):
de verschijning aan de volkeren/de magiërs uit het oosten;
de 1e zondag na Epifanie: Jezus’ doop in de Jordaan;
de 2e zondag na Epifanie: zijn eerste teken op de bruiloft van Kana.
Ze zijn als ANWB richtingaanwijzers in deze tijd: dat kind geboren met Kerst,
hoe komt dat aan het licht? Volg het spoor van Epifanie en het wordt je gaande
de weg steeds duidelijker.
Zo worden wij geleid via de witte (waarin we het licht van Kerst nog in de rug
hebben) en de groene zondagen (waarin we als gemeente telkens weer leren
groeien en bloeien) naar de paarse zondagen van de 40-dagentijd (de
ingetogen tijd vlak voor het grote feest van Pasen).
40-dagentijd en Paasfeest, zover zijn we nu nog niet: eerst nog een paar weken
groeien en aan het licht komen!

Intussen wens ik iedereen deze en de dagen die nog komen: heil en zegen in
2022!
ds. Daan Bargerbos
VAN DE KERKENRADEN
Korte samenvatting van de gezamenlijke online kerkenraadsvergadering
van de hervormde gemeenten Diever en Dwingeloo, d.d. 14 december
2021.
Riemie Godeschalk heet ieder welkom en ds. Daan Bargerbos opent de
vergadering met het voorlezen van ‘een brief aan Maria’, uit het boek ‘de mens
in het kind’ van Sytze de Vries.
* De vaste orde van dienst is nog niet klaar; in februari wordt er verder aan
gewerkt. Het zal een boekje worden met wisselende elementen, afhankelijk van
de tijd van het jaar.
* De kerstmaaltijd voor ouderen, gepland op 15 dec. in Over Entinghe gaat
helaas vanwege de coronabeperkingen niet door. Het voorstel is om een
Paasbrunch te organiseren in de 40 dagen tijd.
* In Dwingeloo is het niet de gewoonte dat nieuw ingekomenen worden vermeld
in het kerkblad, in Diever wordt het gevraagd aan de nieuw ingekomene.
* In de loop van 2022 zullen de verschillende kerkenraden in de gemeente
Westerveld, op initiatief van de hervormde gemeente Vledder, tijdens een
informeel samenzijn, elkaar ontmoeten.
* Diever zal dit jaar weer meedoen aan Feest van de Geest, Dwingeloo kan
vanwege de verbouw niet meedoen.
* Gert Jan van Muijen vertelt de laatste stand van zaken m.b.t. de ophanden
zijnde verbouw van de Nicolaaskerk.
* Naar de verzorgingshuizen in Dwingeloo en Diever wordt, namens beide
gemeenten, een kerstboeket gebracht.
* Door het verjaardagsfonds van Diever wordt naar alle afdelingen van de
Noorderboog in Diever een grote fruitmand gebracht.
* Gijs geeft uitleg over het nieuwe collecterooster, het zal nog nader worden
uitgewerkt.
De diaconieën van de verschillende kerken in Diever en Dwingeloo hebben een
gezamenlijk doel vastgesteld. Het betreft een agro project in een klein armoedig
dorp in Armenië; de bewoners werken mee en/of worden opgeleid.
* De kerkrentmeesters zijn druk met het voorbereiden van de actie kerkbalans.
In Diever was een plezierige bijeenkomst van kerkbalanslopers, men had wat
praktische tips en een aantal looproutes werden iets gewijzigd.
* De begrotingen voor 2022 van de diaconieën en colleges van
Kerkrentmeesters van Diever en Dwingeloo werden vastgesteld.
* De diensten rond kerst worden besproken, waarbij het vooral gaat over de
strenge maatregelen, waardoor de kerstnachtdiensten niet door kunnen gaan
(er komt een online versie, die ’s middags opgenomen wordt) en men zich voor
de kerstmorgendienst moet opgeven.

* Immy Zuidema sluit de vergadering af met het lezen van een gedicht van Aukje
Wijma:
donkere dagen
nu de dagen
amper licht door laten
de boom haar sap
in de binnenkring roept
en wij kleumerig
op zoek naar warmte
onderdak vinden
in huis en herberg
thuis mogen komen
bij ons zelf
verwachten wij U
in
het uitbrekende ochtendlicht
waarlangs onze hoop
in diepte verscholen
oplicht
en onze levensstroom
opnieuw krachtig
haar weg kan vinden
we mogen met elkaar
opnieuw beginnen
in vrede
Annie Mulder

VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Kerkbalans 2022
Ook dit jaar doen we weer mee met de Actie Kerkbalans. Het thema dit jaar is
“Geef vandaag voor de kerk van morgen”. Ook in de toekomst willen we als
kerk van betekenis zijn voor u als gemeente en voor alle mensen die verdieping
en ontmoeting zoeken. De enveloppen worden tussen 15 en 29 januari weer
door de vele vrijwilligers bij u in de bus gedaan en later weer opgehaald.
Bloembakken
Voor onze kerk hebben afgelopen jaren een tweetal
heel fraaie met mooie bloemen gevulde bloembakken
gestaan. Deze bloembakken (piramidebakken) zijn
door de ondernemersvereniging van Diever geplaatst.
Ook heeft de ondernemersvereniging de verzorging
van de planten in de bakken op zich genomen. Daar
komt een eind aan. Men stopt er nu mee. Erg jammer
want ze staan erg mooi voor de kerk.
Als wij willen kunnen we de bloembakken kosteloos
overnemen. In principe heeft het college al toegezegd
de bloembakken voor de kerk te willen behouden. We
zijn dus op zoek naar liefhebbers met groene vingers
die de bakken willen inrichten met planten, deze willen
verzorgen, water willen geven en de planten willen
vertroetelen gedurende het seizoen.
Foto 29 december 2021
We zijn reuze benieuwd naar uw reacties!
Jaap Ruiter
COLLECTEN
Collectes van College van Kerkrentmeester en Diaconie
Nieuw jaar, nieuwe kansen!
In dit nieuwe jaar beginnen we, de diaconie en de kerkrentmeesters van Diever
en Dwingeloo, met een nieuwe manier van collecteren. Zoals we bij de
gemeenteavond hebben aangegeven, willen we u graag motiveren om uw
collecte te geven via de bank of GIVT-app. We willen dit verder ondersteunen
door een hele maand voor één doel te collecteren. U kunt dan één keer per
maand uw gift overmaken naar de Diaconie en de Kerkrentmeesters. Natuurlijk
blijven we collecteren in de kerk en u kunt ook blijven geven via de GIVT-app.
De diaconie blijft de doelen ondersteunen, die we ook nu ondersteunen. Voor
de grote organisaties zullen we een of meerdere maanden per jaar collecteren;
kleinere organisaties zullen we onder een samenvattende noemer groeperen,
b.v. “Jeugd” (Edukans, Stichting Timon Jeugdopvang en Stichting De Herberg)

in de maand juni. De diaconie verdeelt de collecteopbrengst van een maand
dan over deze kleinere doelen.
Of we geven het collectegeld van een maand door aan fondsen, die kleinere
doelen ondersteunen, b.v. het Classicaal Diaconaal Fonds in de maand januari.
De kerkrentmeester zullen voor de tweede collecte b.v. de hele maand
collecteren voor de energie kosten van de kerkgebouwen of het onderhoud van
het orgel.
Op de eerste zondag van de maand zal er in de kerk een uitgangscollecte zijn,
zoals men in Diever gewend was. Deze collecte is om en om voor de diaconie
en de kerkrentmeesters en is bestemd voor een actueel doel.
DIACONIE
Het maanddoel van januari is het Classicaal Diaconaal Fonds van de classis
Groningen-Drenthe. De werkgroep die dit fonds beheert, zoekt ieder jaar doelen
uit in Groningen en Drenthe. Voorbeelden van doelen die door dit fonds
ondersteund worden zijn:
Exodus (zorg voor gevangenen), Inlia en
Vluchtelingenwerk, die beide hulp verlenen aan vluchtelingen. Ook
kledingbanken en projecten om armoede te bestrijden ondersteunt het
Classicaal Diaconaal Fonds. Een voorbeeld van een projecten om armoede te
bestrijden is een diaconaal consulent Christiaan Dekker. Hij helpt in OostGroningen 35 plaatselijke diaconieën bij hun werk de armoede in de regio aan
te pakken.
Zoals boven vermeld, kunt u uw bijdrage voor de diaconiecollectes overmaken op de bankrekening van de diaconie
(Diaconie Herv. Gem. Diever NL39 RABO 0313 7513 82
onder vermelding van de collecte Diaconie). Als u uw gift
wilt geven via de GIVT-app, scan dan de QR-code met uw
smartphone. U kunt uw gift natuurlijk ook in de collectezak in
de kerk geven.
Voor de kerkrentmeesters collecte kunt u uw gift
overmaken naar CvK Hervormde Gemeente Diever
NL89 RABO 3137.51.064
Schenkingen Verjaardagsfonds
We danken zowel mw. A. Doggen als mw. Jennie Koerts-Haveman voor hun
schenking aan het verjaardagsfonds. We zijn enorm blij met dit mooie gebaar.

Bestuur verjaardagfonds Anneke, Dinie en Ina

Verjaardagsfonds
De wijkhoofden van het verjaardagsfonds brachten traditiegetrouw vlak voor
kerst weer fruitbakjes naar alle gemeenteleden van 75 jaar en ouder. Voor deze
klus kwamen ze bij elkaar in de kerk, waar aan lange tafels alle bakjes gevuld
werden en van daaruit rondgebracht. Een gezellige èn goed georganiseerde
activiteit! Ook werden er grote fruitmanden gebracht naar alle afdelingen van
de Noorderboog in Diever. Dit werd zeer gewaardeerd!
Het verjaardagsfonds is een belangrijk onderdeel van onze kerk, het is een
mooie structuur voor bezoekwerk en contact. Ieder die erbij is aangesloten,
krijgt op zijn/haar verjaardag een kaart met daarbij een klein envelopje, met de
bedoeling daar geld in te doen (men kan ook overmaken). De opbrengsten
worden besteed aan attenties voor o.a. mensen die uit het ziekenhuis komen,
een bloementje bij verjaardagen voor ouderen, bij een jubileum of anderszins
waar het nodig is èn aan de kerstattentie voor ouderen dus.
Wanneer u er niet bij aangesloten bent, maar dat wel zou willen, kunt u bellen
met Anneke van Engen, 0521-551428.
Hartelijke groet, Annie Mulder

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.
Vervoer Diever - Dwingeloo
Nu we weer naar de kerk kunnen, zijn er misschien mensen die vanuit Diever
graag mee zouden willen rijden naar Dwingeloo. U kunt zich dan opgeven bij
de Immy Zuidema, 0521-590089, of Annie Mulder, 0521-551430.
BIJDRAGEN EN/OF SUGGESTIES
Voor de volgende Samenspraak uiterlijk woensdag 26 januari 2022 inleveren
bij: mw. J.C. Griffioen-Schouten, Iemenkampen 10, Diever of mw. I.H. RuiterHerd, Iemenkampen 3, Diever. Email: redactie@hervormddiever.nl
De volgende Samenspraak verschijnt op: 4 februari, 4 maart en 1 april 2022.

Bijbelleesrooster
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

9 januari
10 januari
11 januari
12 januari
13 januari
14 januari
15 januari

Johannes 1:19-28
Johannes 1:29-42
Johannes 1:43-51
Psalm 46
Lucas 3:1-9
Lucas 3:10-22
Lucas 3:23-38

zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

16 januari
17 januari
18 januari
19 januari
20 januari
21 januari
22 januari

Johannes 2:1-12
Johannes 2:13-25
Psalm 66
Jesaja 42:14-25
Jesaja 43:1-7
Jesaja 43:8-13
Jesaja 43:14-21

zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

23 januari
24 januari
25 januari
26 januari
27 januari
28 januari
29 januari

Jesaja 43:22-28
Jesaja 44:1-8
Jesaja 44:9-17
Jesaja 44:18-23
Jesaja 44:24-45:7
Jesaja 45:8-13
Lucas 4:1-13

zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

30 januari
31 januari
1 februari
2 februari
3 februari
4 februari
5 februari

Lucas 4:14-30
Lucas 4:31-44
Psalm 9
Jesaja 45:14-19
Jesaja 45:20-25
Jesaja 46:1-13
Psalm 48

