TER OVERDENKING
Scheepke onder Jezus hoede
Het bordje op de plank trekt mijn aandacht. Ik sta op een zeer warme dag in de
kringloopwinkel van Ruinerwold. Voor mij ligt een wit beschilderd bord met de
tekst ‘Scheepke onder Jezus hoede’. In een ver verleden heeft iemand met
veel ijver een scheepje geschilderd en in een net niet helemaal vast handschrift
deze tekst daaraan toegevoegd. Ik moet denken aan mijn opa, die visser was.
Als het op hete dagen als deze ’s nachts zwaar onweerde, zat mijn opoe rond
de tafel met haar zes kinderen en zong dan dat lied. Aan de andere kant van
het bord liggen de tegeltjes met Bijbelse spreuken en aan de overkant hangen
de reproducties en schilderijtjes, twee met een mij onbekende kerk. ‘s Ochtends
had ik in Trouw een artikel gelezen over de herbestemming van kerken, een op
de vijf kerken is geen kerk meer. Je kunt er sporten, boeken kopen, je haar laten
stylen en ga zo maar door. De gedachte aan mijn oudste zoon dringt zich op.
Een paar jaar geleden zei ik tegen hem, toen hij met zijn grote tas voor mij
stond, klaar om te vertrekken: ‘Ga met God jongen’. ‘Nee mama, ik ga met de
bus.’ We lachten allebei. Woensdagmorgen lees ik dat naar verwachting dertig
procent van de Nederlanders betrokken zal blijven bij een kerk en tien procent
actief blijft bij een geloofsgemeenschap. Klein maar fijn, denk ik bij mijzelf. Voor
mijn geestesoog verschijnt een foto van lang geleden met een grote groep jonge
mensen. Ze hebben net belijdenis gedaan. In het midden zit de predikant, wat
stijfjes maar ook nog jong. Hoeveel van hen hebben daadwerkelijk voor deze
stap gekozen? En was het wel een stap of was het zo vanzelfsprekend, dat
nadenken niet aan de orde was? Mijn kinderen kiezen maar toch denk ik vaak
aan Herman Finkers, die ooit eens in dit verband opmerkte: ‘Ik leer mijn
kinderen geen taal, mogen ze later zelf kiezen.’ Het leest wat somber en toch
bedoel ik het niet zo. Ik hoop van harte dat de kerk een ruimte blijft, en meer en
meer een ruimte wordt, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en dat wat ze
geloven of niet geloven kunnen delen met elkaar, want ook wie zegt niet te
geloven heeft een verhaal, dat het waard is om te worden gehoord.

Janni Doeven

KERKDIENSTEN 2019
Zondag 14 juli
Dienst in Dwingeloo
10.00 uur

Mw. A. van der Bunt uit Beilen

Zondag 21 juli
Dienst in Diever
10.00 uur

Mw. J. Doeven

Zondag 28 juli 2019
Dienst in Dwingeloo
10.00 uur

Mw. A. van der Bunt uit Beilen

Zondag 4 augustus 2019
Dienst in Diever
10.00 uur

Ds. B. Metselaar uit Beilen

Zondag 11 augustus 2019
Dienst in Diever
10.00 uur

Mw. A. van der Bunt uit Beilen
[Oogstdienst in Dwingeloo]

Zondag 18 augustus 2019
Dienst in Diever
10.00 uur

Ds. Y. de Groot uit Groningen

Zondag 25 augustus 2019
Dienst in Dwingeloo
10.00 uur

Mw. A. van der Bunt uit Beilen

Zondag 1 september 2019
Dienst in Diever
10.00 uur

Ds. B. van der Brink-Smid uit De Wijk

HERVORMDE GEMEENTE
BIJ DE DIENSTEN
Zondag 14 juli gaat mw. van der Bunt uit Beilen voor in Dwingeloo, zondag 21
juli is de beurt in Diever aan Janni Doeven uit IJhorst en 28 juli in Dwingeloo al
weer mw. van der Bunt uit Beilen.
Zondag 4 augustus treffen we in Diever na lange tijd weer ds. Metselaar uit
Beilen, hij ging onder andere voor in de kerstmorgendienst vorig jaar. Na de
dienst is er gelegenheid met elkaar koffie te drinken in de Noordbeuk van de
kerk.
Op zondag 11 augustus is er in Dwingeloo een gezamenlijke dienst van alle
kerken in Dwingeloo, in de tent op het terrein van de oogstdag. In Diever zal
deze zondag mw. van der Bunt uit Beilen voorgaan.
Zondag 18 augustus gaat in Diever voor ds. Y. de Groot uit Groningen, u kent
hem wellicht nog van de mooie kerstnachtdienst vorig jaar. Hij doet zijn naam
eer aan, want hij staat bijna klem in de preekstoel.
Op 25 augustus is er dienst in Dwingeloo met mw. van der Bunt uit Beilen en
op zondag 1 september kerken we in Diever met als voorganger mw. B. van der
Brink-Smid uit De Wijk.
Terugblik op de picknick zondag 23 juni:
Het was aangenaam zomerweer, dus we vertrokken vanuit de kerk met z’n allen
naar de Witte Bergen, waar we een mooie schaduwplek vonden. Een lange
plank op een paar schragen deed dienst als tafel, die weldra geheel gevuld was
met al het lekkers dat ieder had bereid en meegenomen. Dank daarvoor!! En
onder geanimeerde gesprekken werd er van dit alles zeer genoten. Een hele
mooie manier om in een ontspannen en ongedwongen sfeer nader met elkaar
kennis te maken.
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.
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 bv. slecht ter been zijn), wilt u dan tijdig, liefs al uiterlijk
vrijdagavond, bellen naar Tom Griffioen: 593904 of 06-50270804 of Jaap
Ruiter: 591639.

Drie is teveel
Misschien hebt u het al gehoord; ik ga na negen maanden stoppen met mijn
werk in Diever en Dwingeloo. Drie gemeentes is teveel, althans voor mij is dat
het geval. Natuurlijk vind ik dat jammer, al geeft het mij ook rust om te weten
dat ik nu mijn aandacht en energie over minder hoef te verdelen. Met enige
regelmaat zal ik nog wel voorgaan in Diever of Dwingeloo en voor uitvaarten
kan er een beroep op mij worden gedaan. Ik wil de mensen die ik bezocht of
anderszins ontmoet heb, bedanken voor hun vertrouwen in mij. Het is bijzonder
om te mogen delen in de verhalen van mensen. Er gebeurt veel in een
mensenleven en er gaat heel wat om in mensen. Bedankt ook dat ik hiervan
deelgenoot mocht zijn. Voor Diever en Dwingeloo hoop ik dat alle goede dingen
die in gang zijn gezet in de nabije toekomst meer en meer hun beslag gaan
krijgen. Beide gemeentes wens ik alle goeds toe.
Janni Doeven
VAN DE INTERIM PREDIKANT
Samenwerking; divers
Alle geledingen van ons kerkelijk terrein hebben een verzoek ontvangen om de
voor- en nadelen voor hun werkgroep of college te benoemen van een
toekomstige vorm van samenwerking. Wat zijn de voor- en nadelen van een
lichte vorm van samenwerking en wat is daarvan te zeggen bij een volledige
fusie? Half augustus wordt alle inbreng verzameld en vervolgens zullen we als
SCC hier een overzicht van maken. Intussen spreek ik als interim-predikant ook
individueel met mensen over de samenwerking. Als u/jij daar ook behoefte aan
hebt, laat mij dit dan weten. Ik ben daartoe van harte bereid.
Intussen hebben we ook een Profielcommissie samen kunnen stellen. Deze
gaat het voorbereidende werk doen van de Beroepingscommissie. Begin
augustus komen we weer bij elkaar en zullen dan het profiel van de gemeente
en de te zoeken predikant(e) gaan bespreken. De commissie bestaat uit de
volgende personen: uit Diever Jeannet ten Hoor, Greet Oosterveld, Reinier
Ruiterkamp en uit Dwingeloo Roelof Bolding, Bertina Bruins, Bien van Noord,
ik zelf mag deze commissie begeleiden en adviseren. U/Jij hoort van ons!
Een andere vorm van samenwerking is er nog altijd met de Gereformeerde Kerk
in beide plaatsen, plus de “evangelisaties”, zoals de Kapel in Dwingeloo. In
Diever hadden we als beide moderamina van de kerken onlangs een
inspirerende avond; we hebben besproken wat ons bindt en ook in alle vrede
waar onze verschillen liggen. De kerkelijke activiteiten die we samen doen,
willen we in stand houden. Concreet proberen we bepaalde thema-avonden in
gezamenlijkheid te gaan organiseren en houden. In Dwingeloo zijn we in een
opbouwende sfeer de gezamenlijke Startzondag op 15 september aan het
voorbereiden. Ook hier zijn we eerlijk in de verschillen, maar lukte het ons ook
om de verbinding te vinden. We zijn een boeiende kerkdienst aan het
voorbereiden, dus houd deze zondag daarvoor vrij en kom!

Dank
Helaas heeft Janni Doeven moeten besluiten om haar werkzaamheden als
kerkelijk werker in onze gemeenten te moeten beëindigen. Ik kijk terug op een
prettige samenwerking met een goede en geregelde communicatie. Ook hoor
ik dat er veel waardering was voor haar inzet. Jammer voor ons, maar gelukkig
voor Wapserveen dat alle aandacht naar hen zal uit gaan. Bedankt Janni en het
ga je goed.
Bereikbaarheid:
Het meest trefzeker is een mailtje naar w.andel@pkn.nl. Vermeld eventueel uw
telefoonnummer en u ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie. In de maand
juli ben ik een tijdje vrij.
Met vriendelijke groeten, ds. Wim Andel
VAN DE KERKENRAAD
Kerkenraadsverslag
De kerkenraad vergaderde op 27 juni. Het eerste deel was gezamenlijk met de
kerkenraad van Dwingeloo.
We evalueerden de gemeenteavond en zoals al in de vorige Samenspraak
stond beschreven, was ieder zeer tevreden over de goede opkomst en de
positieve sfeer van de avond. Uit de discussie over de missie en visie kwamen
een aantal opmerkingen die men graag verwoord ziet, we zijn nog doende de
juiste woorden te vinden, wordt dus vervolgd.
Ook kwam aan de orde dat Janni Doeven tot ieders spijt heeft aangegeven te
stoppen met haar pastoraal werk voor onze gemeentes. We hebben begrip voor
haar keuze en gaan op zoek naar een vervanger(ster).
Het overleg met de classispredikant ds. Jan Hommes komt aan de orde: dit
overleg is onderdeel van het proces om te komen tot het uiteindelijk beroepen
van een predikant voor Diever en Dwingeloo. Het overleg gold tevens als
visitatiegesprek. Vragen werden gesteld als ‘waarom wil je nog kerk zijn’, ‘hoe
denkt men in het dorp over de kerk, ‘waarom sluit je niet één kerk’, ‘hoe kunnen
we als kerk uitleggen waar we voor staan’. Prikkelende vragen dus, waar we
met elkaar goede antwoorden op gaan formuleren. Er wordt nog gewerkt aan
de solvabiliteitsverklaring, ook benodigd alvorens een predikant beroepen kan
worden.
De Paascyclus werd geëvalueerd: ieder was vol lof, met als kanttekening dat
het avondmaal op Witte Donderdag wat rommelig was, dat verdient de
volgende keer meer aandacht / uitleg. Ook stelde men dat na de gezamenlijk
beleefde drie dagen het wellicht mooier was geweest ook de Paaszondag met
elkaar in dezelfde sfeer te vieren. Een overweging voor volgend jaar.
Na de gezamenlijke vergadering gingen Diever en Dwingeloo apart verder met
hun eigen vergadering. We verwelkomden Thom Oosterloo die als pas
bevestigd diaken voor het eerst aanwezig was.

Er is een positief overleg geweest tussen de moderamina van onze kerk en die
van de Gereformeerde kerk, hierin kwam naar voren dat, ondanks de
verschillen die er zijn, ieder graag dat wat er aan samenwerking is, wil
behouden. In 2020 zal o.a. weer een gezamenlijke dienst gepland worden.
De schoonmaak van onze kerk op 15 juni verliep voorspoedig, met acht mensen
maakten vele handen het werk licht.
Tijdens de zomermaanden zal de kerk weer op maandagmiddag – marktdag –
open zijn, we zijn voor een paar middagen (12, 19 en 26 aug.) nog op zoek naar
suppoosten.
We bespraken de nieuwsbrief van de classispredikant, waarin aangegeven
wordt dat in gesprekken met kerkenraden en predikanten het de laatste tijd
voortdurend gaat over de vraag hoe je gemeente wilt zijn en hoe je daar de
goede woorden voor vindt. Ook wij zijn dus nog zoekende voor onze missie en
visie. De nieuwsbrief eindigt met woorden van Peer Verhoeven (o.a. christelijk
dichter):
Geloven wordt steeds meer verbondenheid beleven met al wat en al
wie is.
Geloven wordt steeds meer de diepte proeven in al wat en al wie
bestaat.
Geloven wordt steeds meer de Eeuwige zien in al wat en al wie
voorbijgaat.
Afsluiting van de vergadering met een zegen van Andries Govaart:
Dat je de weg mag gaan die je goed doet,
dat je opstaat wanneer je valt,
dat je mens mag worden in Gods ogen
En die van anderen.
Weet dat de aarde je draagt,
dat je gaat in het licht
en de wind je omgeeft.
Dat je de vruchten van het leven proeft
en gaat in vrede.
VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Schoonmaak kerk
Zaterdag 15 juni hebben we met z’n achten en veel enthousiasme de kerk eens
flink onder handen genomen. De stofzuigers maakten overuren, alle stoelen zijn
afgenomen, de kansel en het orgel afgestoft en het balkon is flink gezogen. De
consistorie en de pantry ruiken weer heerlijk fris. Zelfs de ramen en deuren
buiten zijn gelapt. Kortom de kerk is dankzij jullie hulp weer spik en span. Het
heeft me erg veel plezier gedaan dat jullie hebben geholpen. Grote dank
daarvoor.

September vorig jaar is Lia Fondse vanwege haar pensioengerechtigde leeftijd
gestopt met het schoonhouden van de kerk. Ze werd opgevolgd door Rineke in
’t Veld. Rineke heeft ons onlangs laten weten dat ze door haar nieuwe dagelijks
werk het onderhoud van de pantry met bijbehoren er niet meer bij kan doen.
Met enthousiasme en plezier heeft Rineke de afgelopen tijd ons bijgestaan en
danken wij haar daarvoor.
Zoals hierboven beschreven is twee of drie keer per jaar een grote schoonmaak
niet voldoende. Wekelijks zal er iemand in de kerk moeten kijken of de
vaatwasser is uitgeruimd, of de pantry en de toiletgroepen voldoende schoon
zijn en of er schoonmaakwerk moet gebeuren.
Om de continuïteit van de schoonmaak van de kerk te waarborgen is het dus
echt nodig dat er weer een betrokken schoonmaak(st)er zich over onze kerk
ontfermt.
Ondanks een aantal pogingen is het college van kerkrentmeesters er tot dusver
niet in geslaagd om de schoonmaak van de kerk structureel in te vullen.
Daarom dat wij hierbij een oproep doen voor een schoonmaak(st)er, die tegen
een nader te bepalen vergoeding, enkele uren per week deze taak op zich wil
nemen.
Graag uw reactie naar ondergetekende of via info@hervormddiever.nl
Jaap Ruiter
Kerk open gedurende de zomermaanden
De expositie van de schilderskring Diever is van 13 juli tot 10 augustus in de
Pancratiuskerk te Diever. De kerk is dan, behalve op zondag, ’s middags
geopend.
Na 10 augustus is de kerk nog open (15.00-18.00 uur) tijdens de zomermarkten
op maandag.
Bezinningsdag Nijkleaster: stilte, bezinning, verbinding.
De werkgroep Vorming en Toerusting Dwingeloo-Diever organiseert op
zaterdag 5 oktober een bezinningsdag in Nijkleaster in de kerk van Jorwert. De
dag bestaat uit een korte viering, we gaan op een creatieve manier in gesprek
met elkaar over het thema ‘Op adem komen’, daarna een lunch in het café van
Jorwert en een zgn. kleasterkuier = een meditatieve wandeling. De dag wordt
afgesloten met een korte viering. Als je belangstelling hebt kun je deze datum
alvast reserveren. De kosten zijn € 30,00 inclusief lunch. Het is een zeer
bijzondere locatie en de moeite waard om dit mee te maken.
Meer informatie volgt nog. Je kunt ook de website bekijken www.nijkleaster.frl
Immy Zuidema, opgave en informatie: immy.zuidema@home.nl

COLLECTEN
+ 26 mei
# 2 juni
# 9 juni
+ 16 juni
# 23 juni

Diaconie
84,07
42,80
52,21
92,10
47,65

Kerkbeheer
64,09
48,45
57,01
62,80
43,90

+ Dwingeloo

(Uitgangs)collecte
Hyde Park
57,28 Aidsfonds
84,89 Kerk in Actie
Pastoraat UMCG
59,82 Werelddiaconaat

# Diever

(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.
Zondag 14 juli (Dwingeloo): Project 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.
Zondag 21 juli (Diever): Stichting Zonnebloem
Bij de Zonnebloem draait het om mensen. Vrijwilligers zetten zich in voor
mensen met een lichamelijke beperking vanaf 18 jaar. Iedereen heeft behoefte
aan gezelschap. Maar als je een lichamelijke beperking hebt, ben je misschien
wel vaker (alleen) thuis dan je zou willen. De vrijwilligers van onze afdeling
komen graag langs voor een kop koffie of om samen met jou op pad te gaan.
Daarnaast organiseren we ook verschillende activiteiten.
Zondag 28 juli (Dwingeloo): PIT/Pro Rege
Militairen, veteranen en hun thuisfront verdienen de aandacht, erkenning en
steun van iedereen! Ze kiezen of kozen voor een beroep waarin dienstbaarheid
en avontuur samengaan. Een beroep waarbij eenzaamheid, onbegrip en
traumatische ervaringen regelmatig voorkomen. Wij vinden het belangrijk dat
hier aandacht voor is. PIT/Pro Rege wil het welzijn bevorderen van militairen,
veteranen en hun thuisfront. Dit doen we met projecten die hen aandacht,
erkenning en steun bieden.
Zondag 4 augustus (Diever): Stichting Nabestaan na Zelfdoding
De Stichting wil de opvang van nabestaanden, die een dierbare door zelfdoding
hebben verloren, verbeteren en “rouw na zelfdoding” in de samenleving beter

bespreekbaar te maken. Dat doet ze ten eerste door het organiseren van
lotgenotencontact, individueel en/of als groep, waaronder ook de jaarlijkse
inloop- en ontmoetingsdag voor nabestaanden. Ten tweede wil de Stichting de
samenleving informeren over zelfdoding om zo een bijdrage te leveren aan het
doorbreken van het taboe en stilzwijgen rond zelfdoding.
Zondag 11 augustus (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.
Zondag 18 augustus (Diever): Kerk in Actie (Werelddiaconaat)
Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij groeien
op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken in een donkere omgeving. De
toekomst is voor hen vaak een duister gat. Samen met christelijke partners helpt
Kerk in Actie deze jongeren de cirkel van armoede en uitzichtloosheid te
doorbreken en licht te brengen in hun bestaan. Ze krijgen huiswerkbegeleiding
en jongeren worden gestimuleerd hun opleiding af te maken. Ook krijgen ze
bijbelonderwijs en hulp bij het verwerken van trauma’s. Met de
collecteopbrengst krijgen onder meer 900 jongeren huiswerkbegeleiding.
Zondag 25 augustus (Dwingeloo): Regenboog Groep
De Regenboog Groep stimuleert de ontwikkeling van mensen in (sociale)
armoede, zodat zij actief kunnen deelnemen aan de maatschappij. Ieder mens
is de moeite waard, dus ook mensen die in armoede leven en/of sociale
uitsluiting ervaren. De Regenboog Groep stimuleert hen om zelf vorm en inhoud
te geven aan hun bestaan. Wat onze vrijwilligers en medewerkers bindt, is onze
betrokkenheid bij mensen in (sociale) armoede.
Zondag 1 september (Diever): Stichting Op de hoogte van Bolivia
Stichting Op de Hoogte van Bolivia is actief sinds 2008. Onze voornaamste
doelstelling is het verbeteren van de leefomstandigheden van kansarme
kinderen, jongeren en andere kwetsbare groepen in El Alto, een snel groeiende
satellietstad op de hoogvlakte van Bolivia, vlakbij de hoofdstad La Paz. De ruim
1 miljoen inwoners bestaan voornamelijk uit inheemse migranten van het
platteland. Deze doelstelling vindt praktisch plaats door de ondersteuning van
drie lokale projecten: kinderproject Irpañani, muziekproject Por un Mundo
Mejor, en viltproject Sartañani.

BIJDRAGEN en/of SUGGESTIES
Voor de volgende Samenspraak uiterlijk 21 augustus inleveren bij:
mw. J.C. Griffioen-Schouten, Iemenkampen 10, Diever of mw. I.H. RuiterHerd, Iemenkampen 3, Diever, email: redactie@hervormddiever.nl.
Samenspraak verschijnt op 6 september, 11 oktober en 8 november 2019.
BIJBELLEESROOSTER
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

14 juli
15 juli
16 juli
17 juli
18 juli
19 juli
20 juli
21 juli
22 juli
23 juli
24 juli
25 juli
26 juli
27 juli

Kolossenzen 1:24-2:5
Kolossenzen 2:6-15
Kolossenzen 2:16-3:4
Kolossenzen 3:5-17
Kolossenzen 3:18-4:6
Kolossenzen 4:7-18
Psalm 79
1 Samuel 1:1-20
1 Samuel 1:21-2:11
1 Samuel 2:12-26
1 Samuel 2:27-36
1 Samuel 3:1-14
1 Samuel 3:15-4:1a
Psalm 108

zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

28 juli
29 juli
30 juli
31 juli
1 augustus
2 augustus
3 augustus
4 augustus
5 augustus
6 augustus
7 augustus
8 augustus
9 augustus
10 augustus
11 augustus
12 augustus
13 augustus
14 augustus
15 augustus
16 augustus

Lucas 11:1-13
Lucas 11:14-28
Lucas 11:29-36
Lucas 11:37-44
Lucas 11:45-54
Lucas 12:1-12
1 Samuel 4:1b-11
1 Samuel 4:12-22
1 Samuel 5:1-12
1 Samuel 6:1-12
1 Samuel 6:13-7:1
1 Samuel 7:2-17
Lucas 12:13-21
Lucas 12:22-34
1 Samuel 8:1-9
1 Samuel 8:10-22
1 Samuel 9:1-14
1 Samuel 9:1-14
1 Samuel 9:15-10:1
1 Samuel 10:2-16

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

17 augustus
18 augustus
19 augustus
20 augustus
21 augustus
22 augustus
23 augustus
24 augustus
25 augustus
26 augustus
27 augustus
28 augustus
29 augustus
30 augustus
31 augustus
1 september
2 september
3 september
4 september
5 september
6 september
7 september

1 Samuel 10:17-27
Lucas 12:35-48
Lucas 12:49-59
1 Samuel 11:1-13
1 Samuel 11:14-12:17
1 Samuel 12:18-25
Lucas 13:1-9
Lucas 13:10-17
Lucas 13:18-21
Lucas 13:22-30
Lucas 13:31-35
1 Samuel 13:1-15a
1 Samuel 13:15b-22
1 Samuel 13:23-14:15
1 Samuel 14:16-23
1 Samuel 14:24-35
Lucas 14:1-11
1 Samuel 14:36-46
1 Samuel 14:47-52
1 Samuel 15:1-9
1 Samuel 15:10-23
1 Samuel 15:24-35

COLOFON HERVORMDE GEMEENTE DIEVER
Predikant:
Predikant : vacant
Interimpredikant: Ds. W. Andel
email: w.andel@pkn.nl
Tel.: 0515-469506.
Kerkelijk werker: Mw. J. Doeven, m.b.t. uitvaarten.
Tel. 0522-305667
email: jannidoeven@gmail.com
Scriba:
Mw. I. Zuidema-van der Laan, Dingspil 6,
7981 BB Diever, tel. 0521-590089
email: scriba@hervormddiever.nl
Redactie
Mw. I.H. Ruiter-Herd, Iemenkampen 3, 7981 DR Diever
Samenspraak: tel. 0521-591639
Mw. J.C. Griffioen-Schouten, Iemenkampen 10, 7981 DR Diever
tel. 0521-593904
email: redactie@hervormddiever.nl
Abonnement ‘Samenspraak’ 14,00 euro per jaar
LedenMw. E. Bijman-Kiers, Pucklaan 5, 7981 LN Diever, tel. 0521-551498
administratie:
email: ledenadministratie@hervormddiever.nl
Website kerk:
www.hervormddiever.nl
Bankrekeningen:
College van kerkrentmeesters Hervormde Gemeente NL89 RABO 0313 7510 64
Diaconie Hervormde Gemeente Diever
NL39 RABO 0313 7513 82
Kerkblad ‘Samenspraak ’
NL64 RABO 0313 7173 70
Verjaardagsfonds
NL27 RABO 0313 7571 27
COLOFON GEREFORMEERDE KERK DIEVER
Kerk:
Kruisstraat 1a
Predikant:
Ds. B. van Werven, Broekemastraat 3, 7981DE Diever
Telefoon 0521-345600. email: voorganger@kruiskerkdiever.nl
Scriba:
B. Daling-Toebes, Vaartweg 135, 9423RK, Hoogersmilde,
email: scriba@kruiskerkdiever.nl
RedactieN. Oenema, Landweg 3, 7983 KX Wapse, tel. 0521-345215
Samenspraak: A. Kloeze, Valkenakker 7, 7981 CG Diever, tel. 0521-592666
C. Horneman, Koelgoorn 8, 7981 EC Diever, tel. 0521-591065
Email:
omdekruiskerk@hotmail.com
LedenE. Veenstra-Zandstra, Hoofdstraat 16, 7981 AA Diever,
administratie:
tel. 0521-593184, email: kerkelijkbureau@kruiskerkdiever.nl
Bezorging:
F. Klaassen, Ketelstraat 8, 7981 AX Diever, tel. 0521-593264
Website kerk:
www.kruiskerkdiever.nl
Vrijwilligershulpdienst: tel. 0521-785076
Bankrekeningen
KERK
NL57 RABO 0313 7001 33
ZENDING/ EVANGELISATIE NL57 RABO 0313 7001 33 o.v.v. Zending/ Evangelisatie
DIACONIE
NL58 RABO 0313 7512 34
COLLECTEMUNTEN
NL19 RABO 0313 7073 16
JEUGDWERK
NL57 RABO 0313 7001 33 o.v.v. Jeugdwerk
BOEKENTAFEL
NL57 RABO 0313 7001 33 o.v.v. Boekentafel
WERKGROEP Armenië
NL58 RABO 0313 7512 34 o.v.v. Armenië
SAMENSPRAAK
NL57 RABO 0313 7001 33 o.v.v. Samenspraak

