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TER OVERDENKING
‘En Jezus zei tegen hen: Wat zijn dit voor gesprekken die u al lopend met
elkaar voert en waarom ziet u er zo bedroefd uit?’
Lukas 24:17
Begin mei heb ik meegedaan aan een retraite van 5 dagen. Retraites zijn er in
soorten en maten, maar vaak komt het neer op stilte en tijd voor jezelf. Een
retraite is een periode om na te denken over waar je staat. Je verleden komt
voorbij, en je kijkt naar de toekomst. En soms is er begeleiding: iemand aan wie
je je verhaal kwijt kan. Mijn ervaring is dat predikanten het niet makkelijk vinden
om over hun eigen zielenroerselen te praten. Vaak gaan de gesprekken toch
weer over het werk en vaak over de lasten die we daarbij ervaren. Ik wilde meer:
niet alleen maar ‘praten over’, maar ook lasten loslaten. Onze retraite begon
met het lezen van het verhaal van de Emmaüsgangers, Lukas 24. Voor zover
zij weten is Jezus dood en begraven. Hun dromen zijn gebroken en zo zijn ze
op weg naar huis. Maar: Jezus is opgestaan en loopt een eindje met hen op.
De Emmaüsgangers herkennen Jezus echter niet. Dan ontstaat er een gesprek
en de vraag van Jezus aan deze twee was ook de startvraag van de retraite.
‘Wat zijn dit voor gesprekken die u al lopend met elkaar voert en waarom ziet u
er zo bedroefd uit?’ Het is een vraag die neerkomt op: ‘Wat is er gebeurd?’
Natuurlijk weet Jezus het antwoord, maar het punt is dat jij je verhaal mag doen.
Je mag bij Jezus je verhaal doen zoals jij het ervaren en gevoeld hebt. Dat is
op zich al een geschenk. En dan doen de twee discipelen hun verhaal. De ene
heeft een naam (Kleopas), de andere niet. Mooi detail: die ongenoemde ...
misschien ben jij dat wel? Je staat ook wat in de schaduw. Maar beiden kunnen
ze van zich afpraten bij God. Bekende christenen hebben geen streepje voor.
Tijdens de retraite hebben we ruim tijd genomen op Jezus’ vraag te
beantwoorden. Wat is er gebeurd? En wat zijn je verliezen geweest? Zijn
bepaalde verwachtingen niet uitgekomen; wat deed je werk met je psychische
en lichamelijke gezondheid (stress is een sluipmoordenaar), enz.. Aan bod
kwamen psychologische inzichten over het verwerken van verlies. Je gaat door
een dal heen, met fasen die normaal zijn (psychologisch gezien). Ook dat werkt
verhelderend: dat ik me zo voel(de) is dus niet gek. Elke christen heeft baat bij
gezonde psychologische kennis. Geloven betekent niet dat God voor je doet
waar je zelf voor in de benen moet komen. We sloten af door onze inzichten
letterlijk bij het kruis te brengen. We schreven onze lasten en verliezen kort op,
en legden deze briefjes op een kruis en later werden die in een vuurkorf
verbrand. Je zou ze ook kunnen versnipperen of op een andere manier
vernietigen. Zulke symbolische acties doen wat met je. Ze brengen dichterbij
wat Jezus vandaag de dag nog steeds geeft: ‘Kom allen tot Mij die vermoeid en
belast bent, en Ik zal u rust geven’ (Matth. 11:28).
Ben van Werven, Voorganger Kruiskerk Diever.

KERKDIENSTEN
Zondag 9 juni
Hervormde Kerk
10.00 uur

Pinksteren
Dienst in Diever
Ds. W. Andel uit Oudega
m.m.v. de PancratiusCantorij

Zondag 16 juni
Hervormde Kerk
10.00 uur

Dienst in Dwingeloo
Ds. H. Katerberg uit Borger

Zondag 23 juni
Hervormde Kerk
10.00 uur

Dienst in Diever
Mevr. J. Doeven uit IJhorst

Zondag 30 juni
Hervormde Kerk
10.00 uur
Zondag 7 juli
Hervormde Kerk
10.00 uur

Dienst in Dwingeloo
Morgengebed m.m.v. de PancratiusCantorij

Dienst in Diever
Mevr. B. v.d. Brink – Smit uit De Wijk

HERVORMDE GEMEENTE
BIJ DE DIENSTEN
Zondag 9 juni vieren we Pinksteren in Diever met ds. Wim Andel en met
medewerking van de PancratiusCantorij.
Zondag 16 juni is er dienst in Dwingeloo, ds. Katerberg uit Borger gaat dan
voor. We kennen hem van de dienst op 4 nov.’18 in Diever, waarin de
overledenen van dat jaar werden herdacht.
Zondag 23 juni gaat Janni Doeven, onze pastoraal werker, voor in Diever. Na
afloop van deze dienst gaan we gezamenlijk koffie drinken en picknicken.
Zondag 30 juni wordt in Dwingeloo het morgengebed gehouden, met
medewerking van de PancratiusCantorij en enkele gemeenteleden.
Zondag 7 juli is er dienst in Diever, Mw. B. v.d. Brink - Smit uit De Wijk gaat
dan voor en na afloop van de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie te
drinken in de Noordbeuk van de kerk.
Picknick zondag 23 juni
Na de dienst kan ieder meedoen aan de picknick. Bij mooi weer gaan we naar
de Witte Bergen (langs de Bosweg richting Wateren), bij slecht weer blijven we
in de kerk. We hopen dus op mooi weer! In een prachtige omgeving kunnen we
dan ongedwongen bijpraten met elkaar. Voor koffie en thee + kopjes wordt
gezorgd. Verder is het de bedoeling dat ieder iets meeneemt als lunchgerecht,
bv. salade, quiche, belegde broodjes, hartige taart en iets te drinken daarbij.
Ook is het belangrijk zelf mee te nemen wat nodig is om van en mee te
eten en te drinken en op te zitten.
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.
VAN DE INTERIMPREDIKANT
Samenwerking
De informatieavond op dinsdag 14 mei in Stad en Esch te Diever is goed
bezocht. In de uitnodiging was te lezen: “Thema: Gebouw en Geloof. De
toekomst van “de kerk” in onze dorpen: In het centrum van onze beide dorpen
staan markante en monumentale kerkgebouwen. Die oude gebouwen staan
ook ergens voor: geloof dat al eeuwenlang gedeeld wordt.” Dat hebben we op
deze avond actueel gemaakt door de aandacht die er was voor inhoudelijke
gesprekken en ruimte voor suggesties. Zie het verslag elders in het kerkblad.

Kerkdiensten
Op zondag 9 juni, Pinksteren, hoop ik weer in uw midden te zijn in de
Pancratiuskerk te Diever. Thom Oosterloo is bereid om bevestigd te worden tot
diaken en de Cantorij verleent medewerking aan deze dienst. Van harte
welkom!
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.
Met vriendelijke groeten, ds. Wim Andel
VAN DE KERKENRAAD
Informatieavond hervormde gemeenten Diever en Dwingeloo
14 mei 2019, ongeveer 63 mensen aanwezig,
Thema: Gebouw en geloof
We openen de avond met het zingen van Psalm 84: 1: Hoe lieflijk, hoe goed is
mij, Heer, het huis waar Gij uw naam en eer, hebt laten wonen bij de mensen.
Wim Andel houdt een inleiding: Wat is geloof? Niet alleen het gebouw is
belangrijk, maar ook dienstbaarheid en liefde tot de naaste. En wat is een kerk.
We hebben de kerk zien krimpen en dan kun je je afvragen wat er fout gaat. Je
kunt ook een andere benadering kiezen nl. je inventariseert met elkaar wat goed
gaat en waar we waardering voor hebben. Wat was het positieve dat we
beleefden, waar werden we door geïnspireerd. Dat ga je dan verder uitwerken,
verdiepen en verbreden (= waarderende gemeenteopbouw). In alle onderdelen
van het kerkelijk leven dienen 3 dimensies aanwezig te zijn: de verbinding met
God, aandacht voor elkaar en dienstbaarheid. Je kunt inventariseren: wat doen
we al, wat willen we en wat kunnen we, met daarbij de fundamentele vraag: wat
wil God van ons (zie Romeinen 12).
Janni Doeven houdt een inleiding over het pastoraat: In het bezoekwerk kan
alles onderwerp van gesprek zijn. Wat verteld wordt is van betekenis. Soms is
het een kort bezoek, soms vraagt het veel tijd. Dat maakt het bezoekwerk ook
aantrekkelijk. In Diever en Dwingeloo zijn er 1500 gemeenteleden, een zeer
groot werkterrein. Als we willen omzien naar elkaar moeten we dit met elkaar
doen. De bloemencommissie, het verjaardagsfonds, ouderlingen en de
spontane bezoeken van mensen aan elkaar zijn hierin heel belangrijk. De
bezoekersgroep in Dwingeloo is weer opgestart. In Diever hebben zich al 3
vrijwilligers opgegeven voor een bezoekersgroep. Met elkaar zijn we
verantwoordelijk voor het pastoraat.

Wim Andel: De hervormde gemeenten Diever en Dwingeloo onderzoeken op
dit moment de mogelijkheden van samenwerking. Hierbij hoort een Visie: wie
zijn we eigenlijk en hoe zouden we willen worden? En een bijbehorende Missie:
hoe gaan we die inzichten waarmaken? N.a.v. het profiel van de gemeente
wordt gekeken welke dominee hierbij past. Gezien de opbrengsten van actie
kerkbalans wordt 1 fte predikant lastig. Waarschijnlijk wordt het een parttime
predikant. De beide gemeenten bezitten wel veel geld. Misschien kan er dan
ook een parttime kerkelijk werker aangesteld worden. We bespreken in kleine
groepen de bespreekvragen:
• De groepen vinden het volgende belangrijk:
Naar aanleiding van de Visie en Missie wordt gezegd dat er ruimte moet
zijn voor verschillende interpretaties en hierover met elkaar in gesprek
gaan, er moet aandacht zijn voor elkaar, geborgenheid, God zal er zijn,
troost, verbinding.
• Van de nieuwe predikant vindt men belangrijk de verbindende rol van
predikant, luisteren naar wat er leeft en daarop inhaken, goede exegese,
vanuit historische achtergrond naar het nu vertalen, spreekt ook de
jongere generatie aan, levenswijsheid en ervaring, zichtbaar in kerkelijke
gemeente en in het dorp
• Waar word je blij van in ons kerkelijk leven. We zijn blij met deze avond,
waar we gezamenlijk bezig zijn om iets moois op te bouwen, met alle
ontmoetingsmomenten zoals kerketen, met de goede vieringen, goede
exegese en liedkeuze, goede organist, paascyclus, cantorij, muziek en
zang, zondagsschool, een woord van de week, 2 eeuwenoude
kerkgebouwen, mooie bloemschikking met uitleg, keuze bestemming
collecte
• Naar aanleiding van de concept-liturgie mist men vooral het Kyrie en
Gloria 1 (boekje Diever). De liturgie is verder goed. Geeft veel vrijheid
voor de dienstdoende predikant.
Als kerkenraden zijn we blij met de goede opkomst en de positieve sfeer. Na
het zingen van gezang 263 gaan we weer huiswaarts:
Gij zelf moet meegaan, uw lichtend gelaat,
een gids die mij voorgaat en nimmer verlaat.
Immy Zuidema
Kerkenraadsverslag
De kerkenraad heeft vergaderd op 23 mei, voor de eerste keer in Stad en Esch.
We hebben de verheugende mededeling dat Thom Oosterloo zich bereid heeft
verklaard om diaken te worden. Als er geen bezwaren zijn, zal hij met
Pinksteren bevestigd worden.
In de gemeente Westerveld is er sprake van een hoog percentage aan mensen
die zich eenzaam voelen. De gemeente heeft een plan van aanpak
eenzaamheid gemaakt. Omdat onze kerk een wezenlijke bijdrage levert,
respectievelijk kan leveren aan het doorbreken of voorkomen van eenzaamheid
zal met de diaconie van Dwingeloo overlegd worden of we hier een bijdrage

aan kunnen geven en zal er contact opgenomen worden met de gemeente
Westerveld.
De ouderlingen willen graag een bezoekersgroep oprichten. Janni Doeven heeft
al 3 vrijwilligers bereid gevonden. De stiltemeditatie in de Pancratiuskerk is goed
bezocht.
De kerkrentmeesters zijn bezig met de solvabiliteitsverklaring. De vraag is
hoeveel fte predikant we kunnen beroepen. Er is een solvabiliteitsbegroting
opgesteld voor beide kerken. De uitkomst wachten we af. Ook is er gesproken
over een andere manier van collecteren. Besloten is om toch op de oude manier
te blijven collecteren. Op 15 juni hopen we dat er weer veel mensen bereid zijn
om te helpen bij het schoonmaken van de kerk.
De werkgroep Vorming en Toerusting organiseert op 5 oktober een
bezinningsdag in Nijkleaster in Jorwerd, zeer de moeite waard.
Over de informatieavond Dwingeloo-Diever op 14 mei hebben we veel positieve
berichten ontvangen. Het was een prima sfeer. Dit geeft ons veel vertrouwen
om op de ingeslagen weg door te gaan.
Er is een afspraak gemaakt met de classispredikant ds. Hommes om de
samenwerking Diever-Dwingeloo te bespreken en de mogelijkheden voor het
benoemen van een predikant.
De werkgroep predikantsplaats is gestart en zal in eerste instantie de
profielcommissie heten. Zij zullen het profiel van de nieuw te benoemen
predikant gaan opstellen. Vanuit Diever zitten in de commissie Jeannet ten
Hoor, Greet Oosterveld en Reinier Ruiterkamp. De gezamenlijke picknick wordt
gehouden op 23 juni na de kerkdienst in de Witte Bergen en bij slecht weer in
de kerk. De volgende vergadering is op donderdag 27 juni.
Immy Zuidema
Herinnering: schoonmaak kerk
Op zaterdag 15 juni staat om 10.00 uur de koffie klaar bij de start van het
schoonmaken van de kerk. U bent van harte welkom. Vele handen maken echt
licht werk! Van 10.00 tot 12.00 uur willen we de kerk, koor en toren stofzuigen,
banken afstoffen, ramen en stoelen schoonmaken, etc., etc., etc.
De kerk moet er voor de komende zomer weer spic en span uitzien.
Tot de 15e juni!
Jaap Ruiter
DIACONIE
Collecten
 28 april
❖ 5 mei
 12 mei
❖ 19 mei
: Dwingeloo

Diaconie
97,05
61,45
51,15
66,50
❖: Diever

Kerkbeheer
72,50
64,95
57,65
60,35

(Uitgangs)collecte
St. Hulp Verv. Christenen
96,85
Med. Hulp Zuid-Soedan
Effatha
95,25
Fledderushoeve

(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.
9 juni (Diever): Kerk in Actie (Pinksterzending)
De Bijbel is steeds slechter verkrijgbaar in China, en voor mensen van het
platteland te duur. Kerk in Actie helpt met subsidies voor bijbelpapier om de
bijbel betaalbaar te houden. In China zijn veel minderheidsgroepen voor wie de
voertaal geen mandarijn is. Kerk in Actie helpt bij bijbelvertaling in
minderheidstalen zodat de Bijbel in hun hartstaal beschikbaar wordt.
16 juni (Dwingeloo}: Pastoraat UMCG
Opname in het ziekenhuis brengt veel teweeg en de patiënt krijgt heel wat
indrukken te verwerken. Dit kan verwarrend zijn en vragen oproepen zoals:
waarom overkomt me dit? Wat betekent dit voor mij en voor mijn thuissituatie?
Of misschien wordt u voor lastige keuzes gesteld. Een geestelijk verzorger is
iemand die daarbij tot steun kan zijn en is er voor alle patiënten en hun familie,
gelovig of niet-gelovig.
23 juni (Diever): Kerk in Actie (Werelddiaconaat)
Ruim 2 miljoen Nigeriaanse christenen en moslims zijn voor het geweld op de
vlucht in eigen land. De meeste vluchtelingen wonen in dorpen van mensen,
die zelf moeilijk rond kunnen komen. Er is een enorm tekort aan voedsel, water
en hygiëne. Via Nigeriaanse kerken en organisaties biedt Kerk in Actie
voedselhulp, water en sanitair en hulp om trauma’s te verwerken.
30 juni (Dwingeloo): Hospice Meppel
Ernstig zieke mensen voor wie geen genezing meer mogelijk is, willen de laatste
fase van hun leven graag thuis doorbrengen, in eigen omgeving. Soms kan de
zorg een (te) zware belasting zijn voor de naasten om aan deze wens tegemoet
te komen. Het hospice is een gastvrij huis waar ongeneeslijk zieke mensen met
een korte levensverwachting tot aan hun dood kunnen worden verzorgd. Het is
niet alleen bedoeld voor ouderen of alleenstaanden, maar ook voor jongere
mensen met bijvoorbeeld een druk gezin. Hospice Eesinge is een ‘bijna- thuishuis’.
7 juli (Diever): Kerk in Actie Binnenlands diaconaat)
Maar liefst één op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede.
Wanneer in de zomervakantie hun klasgenootjes uitvliegen naar zonnige
oorden, blijven zij achter. Samen met plaatselijke kerken wil Kerk in Actie 5.000
kinderen die in armoede opgroeien, verrassen met een vakantietas vol
speelplezier. Kerk in Actie zorgt voor een vrolijke tas, lokale kerken vullen deze
met leuke cadeautjes en kortingsbonnen voor bijvoorbeeld een ijsje, het
zwembad of een pretpark in de buurt.

Stiltemeditatie
Donderdagavond 9 mei was de eerste stiltemeditatie in de Pancratiuskerk te
Diever. Dit was een gezamenlijke activiteit van de Hervormde Gemeentes
Diever en Dwingeloo. Met een groep van 16 mensen zaten we rond half 8 in de
stiltehoek. Een paar laatste zonnestralen vielen door de hoge ramen naar
binnen. We luisterden naar Gregoriaanse zang van het koor van Buckfast
Abbey (Zuidwest Engeland), naar enkele teksten waaronder psalm 131 en
werden stil. Na afloop zaten we nog even in de consistorie.
Janni Doeven
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 Jorwerd. 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
Jorwerd 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,- 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
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.
AFSLUITENDE WOORDEN
BIJDRAGEN en/of SUGGESTIES
Voor de volgende Samenspraak graag uiterlijk 26 juni 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 12 juli, 6 september en 11 oktober 2019

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

9 juni
10 juni
11 juni
12 juni
13 juni
14 juni
15 juni
16 juni
17 juni
18 juni
19 juni
20 juni
21 juni
22 juni
23 juni
24 juni
25 juni
26 juni
27 juni
28 juni
29 juni
30 juni
1 juli
2 juli
3 juli
4 juli
5 juli
6 juli
7 juli
8 juli
9 juli
10 juli
11 juli
12 juli
13 juli

Handelingen 2:1-13
Handelingen 2:14-28
Handelingen 2:29-36
Handelingen 2:37-47
Handelingen 3:1-10
Handelingen 3:11-26
Handelingen 4:1-12
Handelingen 4:13-22
Handelingen 4:23-31
Lucas 7:36-50
Lucas 8:1-8
Lucas 8:9-15
Lucas 8:16-21
Lucas 8:22-25
Lucas 8:26-39
Lucas 8:40-56
Lucas 9:1-9
Lucas 9:10-17
Lucas 9:18-27
Lucas 9:28-43a
Lucas 9:43b-50
Lucas 9:51-62
Psalm 76
Handelingen 4:32-37
Handelingen 5:1-11
Handelingen 5:12-26
Handelingen 5:27-42
Psalm 42
Lucas 10:1-16
Lucas 10:17-24
Lucas 10:25-37
Lucas 10:38-42
Psalm 25
Colossenzen 1:1-14
Colossenzen 1:15-23

