SAMENSPRAAK
Maart 2022

Gezamenlijk kerkblad Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk Diever

KERKDIENSTEN
Hervormde gemeente Diever en Dwingeloo
Zondag 6 maart
1st zondag 40-dagentijd

10.00 uur

Diever
Ds. D. Bargerbos

Zondag 13 maart
2de zondag 40-dagentijd

10.00 uur

Diever
Ds. T. Braam uit Wittelte

Zondag 20 maart
3de zondag 40-dagentijd

10.00 uur

Diever
Mw. A. van der Bunt uit Beilen

Zondag 27 maart
4de zondag 40-dagentijd

10.00 uur

Diever
Ds. D. Bargerbos

Alle diensten zijn te volgen via: www.kerkdienstgemist.nl

BIJ DE DIENSTEN
Na twee jaar keren we terug naar het ‘oude normaal’! We hopen natuurlijk van
ganser harte dat alles goed blijft gaan! U kunt dus weer ‘gewoon’ naar de kerk
komen, uw naam wordt niet meer genoteerd, geen mondkapje en lekker
meezingen. De kaart bij de bloemengroet zal weer onder de toren liggen, zodat
u uw naam erop kunt zetten en ook het schrift waar u een voorbede in kunt
zetten, zal er weer liggen. En met enige regelmaat na de dienst eens bijpraten,
onder het genot van een kop koffie of thee, kan ook weer!
En natuurlijk blijft het mogelijk de dienst online te volgen via kerkdienstgemist.nl.
Op 6 maart, 1e zondag van de veertigdagentijd, gaat ds. Daan Bargerbos voor.
Op 13 maart, 2e zondag van de veertigdagentijd, gaat ds. Tia Braam voor.
Op 20 maart, 3e zondag van de veertigdagentijd, komt mw. A. v.d. Bunt uit
Beilen naar Diever.
Op 27 maart, 4e zondag van de veertigdagentijd, gaat ds. Daan Bargerbos weer
voor.
Dit jaar koos de PKN voor de veertigdagentijd het thema ‘Alles komt goed?!’ Je
zou het bijna gaan geloven … tenminste wat betreft de coronaperikelen. Want
er is nog heel veel niet goed in de wereld ver weg en dichtbij, en ook in ons
eigen leven ontkomen we niet altijd aan moeite en pijn. Tijdens de sobere dienst
op Aswoensdag lazen we o.a. onderstaand gedicht:

Als er muren voor ons staan,
doe ons dan de gaten zien
waar het licht doorheen valt,
waardoorheen we verder kunnen kijken.
Als er bergen voor ons oprijzen,
doe ons dan de paadjes zien
waar onze voeten kunnen gaan
waarlangs we verder kunnen komen.
Als de mist ons overvalt,
doe ons dan de kansen zien
om stil te staan, stilte te voelen
waarin we bij U kunnen komen

(Harmke Heuver)

En God, misschien
als we moed hebben,
help ons dan ze ook te maken:
die gaten, die paadjes, die kansen.
Amen
Hartelijke groet, Annie Mulder

In de omgang – Eén zo’n mannetje…de idioot
Mijn inleidende woorden voor een stukje over de blijdschap in de 40-dagentijd
heb ik geschrapt. De ontspanning door afschaffingen van COVID-maatregelen,
de vreugde rondom de geweldige prestaties van onze sportvrouwen en –
mannen bij de Olympische Spelen, de waarde van carnaval: misschien een
andere keer.
Want plots gebeurt wat we niet hadden verwacht: Rusland, onder aanvoering
van president Poetin (“één zo’n mannetje…, de idioot!” riep een oudere man in
de file in Kiev, huilend van onmacht), valt niet ‘slechts’ de twee oosterse
provincies van Oekraïne binnen, maar ontketent een oorlog in heel dat land.
Veelal jonge Russische mannen, gevoed door een indoctrinatie van een nietvrije pers, worden er op uit gestuurd om te vechten, om wellicht hun leven te
geven.
Misschien werd door Poetin gehoopt op een Blitzkrieg, maar het verzet in
Oekraïne lijkt sterker dan verwacht. Mannen van 18-60 jaar worden
gemobiliseerd. Ook zij zullen vechten en er zullen velen zijn die hun leven er bij
laten. De waanzin van een oorlog ontvouwt zich van minuut tot minuut.
Gezinnen worden verscheurd, burgers worden geslachtofferd, mensen raken
op drift omdat zij het geweld willen ontvluchten.
We zullen de gevolgen van de oorlog aan de andere kant van Europa ook hier
gaan merken. Binnen niet al te lange tijd zullen ook hier vluchtelingen
aankloppen voor hulp en onderdak. De gas- en olieprijzen zullen verder stijgen,
waardoor de kosten voor huishoudens zullen stijgen. Mensen (ook hier) met
een toch al veel te kleine beurs worden daardoor nog verder de armoe in
gedrukt.
Als de kerkbladen in onze dorpen worden verspreid is inmiddels de 40-dagentijd
aangebroken. De gebedsviering op Aswoensdag is dan al achter de rug.
De drie peilers die deze 40 dagen kleur geven, vinden we in de bergrede
(Mattheüs 6): vasten, bidden en gerechtigheid doen. Paus Franciscus zegt
terecht: “Jezus leert ons dat de duivelse zinloosheid van geweld wordt
beantwoord met Gods wapens: met gebed en vasten. (…) Moge de Koninging
van de Vrede de wereld behoeden voor de dwaasheid van oorlog”.
Onder andere via Kerk in Actie is er aandacht voor de mensen uit de Oekraïne
in ons land. En vanuit de PKN is gereageerd met een oproep om te bidden:
“Heer, ontferm U over de Oekraïne en haar inwoners. (…) Heer, ontferm U over
deze wereld, waarin de onderlinge liefde vaak zo ver te zoeken is, geef ons
uitzicht op Uw hoopvolle toekomst.”
De complete tekst is te vinden op de website van de PKN.
Hoe kunnen wij invulling geven aan die drie peilers uit de bergrede? Onder meer
door naar elkaar om te zien in deze bangelijke tijden. Door oog te houden voor
mensen die op wat voor manier ook geraakt zijn door wat er in onze dagen
gebeurd. Door elkaar een luisterend oor te lenen en door ruimhartig samen te
leven.

Ik probeer te begrijpen wat een mens als Poetin bezielt, maar het lukt me niet.
Wellicht ga ik in de 40-dagentijd het verhaal van prins Mysjkin herlezen, die
messiaanse figuur die de hoofdrol speelt in Dostojewski’s roman De idioot.
In elk geval probeer ik houvast te vinden in het verhaal van Jezus, die andere
mens, ook één zo’n mannetje, maar van een heel andere orde…
Ds. Daan Bargerbos
VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Kerkbalans 2022
Dinsdagavond 1 februari 2022, zijn de enveloppen voor kerkbalans weer door
de 30 vrijwilligers ingeleverd. Zij hebben de brieven bij u gebracht en weer
opgehaald. Veel lopers hebben op deze inleveravond ook kennis kunnen
maken met ds. Bargerbos. Met genoegen heeft hij met de lopers gesproken en
alle pastorale opmerkingen van hen meegenomen in zijn planning.
Alle lopers, weer ontzettend bedankt voor jullie inzet voor onze kerk en de
gemeente! Nog niet alle antwoordenveloppen zijn ontvangen maar we kunnen
u, tot onze grote vreugde, al wel mededelen dat tegen de € 30.000,00 aan
toezeggingen is ontvangen. Dat is zelfs meer dan vorig jaar. Daar is het college
zeer verheugd over. De begeleidende brief en de gehouden lopersavond op 4
november zouden daar debet aan geweest kunnen zijn.
Iedereen hartelijk dank voor zijn of haar toezegging. Dank zij uw bijdrage
kunnen we ons kerkenwerk blijven doen en het kerkgebouw in goede staat
onderhouden.
Stormschade
Onze kerk heeft in de nacht van 18 naar 19 februari jl. stormschade opgelopen.
Drie koperen steunbeer beschermplaten naast de toren zijn er afgewaaid. Eén
ervan is ook nog overreden door een auto. Gelukkig heeft de overbuurman in
de Peperstraat de platen voor ons bewaard.
Ook zijn er aan de oostzijde van de kerk enkele leien afgewaaid. Het college is
al met de aannemer het dak op geweest via de zakgoot tussen de zuidbeuk en
het schip om de open plekken met reserve leien weer op te vullen. De schade
hebben we gemeld bij onze verzekering maatschappij. Hopelijk kan de
aannemer (Moes Geeuwenbrug) de schade snel herstellen.
Vrijmaken dakgoten
Ieder jaar weer hebben we te kampen met heel veel bladval in de dakgoten van
de kerk uit de bomen rondom de kerk. Sommige vergaarbakken, de
verzamelbakken vanwaar uit de goot naar beneden loopt, raken dan zo verstopt
door de grote hoeveelheid blad dat ze overlopen. Ook takjes die de kauwen
verzamelen voor hun nesten in de toren en die ze vervolgens weer in de goot
laten vallen zorgen voor die verstoppingen. Bij een flinke regenbui klettert het
water dan over de goot langs de muren naar beneden.

Dit is absoluut niet bevorderlijk voor de muren. De goten en vergaarbakken
bevinden zich echter op een behoorlijke grote hoogte. Daarom zijn ze onlangs
met behulp van een hoogwerker weer vrijgemaakt van blad en takjes.
Jaap Ruiter
VAN DE DIACONIE
Project Daken voor Armenië
Het nieuwe tweejaarlijkse project van de diaconieën van de Pancratiuskerk, de
Brug-Es kerk en de Nicolaaskerk is een project rond het dorp Hartagyugh in
Armenië. Ook de diaconie van de Kruiskerk in Diever is nauw bij dit project
betrokken. Het project is een samenwerking van de werkgroep Armenië in
Diever, de Noordermannen en de Stichting Mensenkinderen.
Hartagyugh is een klein dorp in Armenië van 1402 inwoners waaronder ca. 120
zeer arme gezinnen. In 1988 werd het dorp getroffen door een verwoestende
aardbeving met ter plekke een kracht van 11 op de schaal van Richter. De
gezinnen leven nog steeds in de “tijdelijke” woningen, neergezet na de
aardbeving. In 2018 heeft Mensenkinderen zich over het dorp ontfermd. In
samenwerking met de werkgroep Armenië uit Diever is eerst een land- en
tuinbouwproject opgezet. Dat draait nu.
Er zijn veel huizen die grote reparaties nodig hebben, maar helaas zijn er
gedurende de afgelopen 30 jaar geen reparaties uitgevoerd vanwege
geldgebrek.
Om de helpende hand te bieden heeft Stichting Mensenkinderen in
samenwerking met Werkgroep Daken voor Armenië te Diever en de
Noordermannen in februari 2019 een oproep gedaan om de handen uit de
mouwen te steken en te helpen met de renovatie van 5 huizen.
Een groep van 20 personen (17 mannen en 3 vrouwen) reisde in de
herfstvakantie naar Hartagyugh en heeft daar in een week tijd enorm veel werk
verzet.
Het enthousiasme van de groep, die in 2019 vijf huizen heeft gerenoveerd, was
zo aanstekelijk dat in de herfstvakantie van 2021 opnieuw een groep vrijwilligers
naar Hartagyugh is gereisd en een aantal huizen van nieuwe daken en dubbel
glas heeft voorzien. De vrijwilligers komen uit alle lagen van de bevolking,
gelovig of niet en bekostigen hun reis zelf. Het werk wordt verricht in nauwe
samenwerking en met daadwerkelijke hulp van de bewoners.
Al het gedoneerde geld komt rechtstreeks ten goede aan het project; er zijn
geen overhead kosten. Er worden al weer voorbereidingen getroffen voor 2022
en 2023.
Een prachtig project dus voor de kerken van onze beide dorpen, voor
mededorpelingen, maar dan wel in leefomstandigheden die wij ons nauwelijks
kunnen voorstellen.

Ter herinnering: postzegels en ansichten e.d.
Er staat nu in de Pancratiuskerk achter in de Zuidbeuk een bak, waar u
postzegels, (enkele) ansichtkaarten, oude mobieltjes, cartridges, buitenlands
geld en oud Nederlands geld in kunt doen. De diaconieën zorgen ervoor dat
een volle bak naar de PKN wordt gebracht voor Kerk in Actie.
U kunt deze dingen ook, als u wilt, naar Hennie Boerhof in Dwingeloo brengen.
Hebt u boeken of tijdschriften over religieuze onderwerpen, die u niet meer wilt
houden? In de ingang van de Pancratiuskerk is rechts een plank, waar u die
op kunt zetten. Ziet u daar een boek dat u interesseert, kunt u het meenemen.
Koffie in de kerk
Nu de beperkingen in verband met covid achter ons lijken te liggen willen we
de onderlinge band en het omzien naar elkaar binnen onze beide dorpen
proberen te versterken.
We gaan daar met kleine stapjes mee beginnen en proberen er op die manier
achter te komen waar behoefte aan blijkt te zijn.
We starten in Diever vanaf maart met het organiseren van een koffieochtend in
de Pancratiuskerk.
Op elke eerste en derde woensdag van de maand drinken we samen koffie in
het koor van de kerk, heel informeel en op onze kosten. Vanaf 10.00 uur tot
rond half 12 staat de koffie klaar. U kunt binnenlopen voor een praatje of
misschien een luisterend oor, u kunt kennismaken met onze nieuwe kerkelijk
werker Lieke Versluis en u kunt gerust ook samen met uw buurman of
buurvrouw komen, ook al zijn zij geen lid van onze kerk. Onze bedoeling is juist
om als kerk in het dorp ook kerk te zijn voor het dorp.
Ook in Dwingeloo willen we iets dergelijks gaan opzetten, maar zoals u begrijpt
heeft dat even wat meer voeten in de aarde omdat de Nicolaaskerk dit jaar
verbouwd wordt.
Natuurlijk is iedereen vanuit Dwingeloo ook van harte welkom in Diever, maar
het is toch wel de bedoeling dat er ook in Dwingeloo iets van de grond komt.
We willen daarvoor in overleg met Over Entinghe en houden u via het kerkblad
en de website op de hoogte als er concrete voorstellen zijn.
Diaconie Diever en diaconie Dwingeloo
Meditatie
De volgende meditatiebijeenkomst is woensdag 9 maart in het koor van de
Pancratiuskerk in Diever. 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. 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, (immy.zuidema@home.nl)
of Jacomijn Coumou 0521 593919.
De werkgroep Bezinning en Inspiratie

COLLECTEN
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
hoeveel u wilt geven voor welke doel en scan de code.
Als u de diensten volgt via kerkdienstgemist.nl vindt u de
GIVT knop aan de rechterkant onderaan. U kunt u gift
voor de diaconie ook geven door deze over te maken
naar Herv. Gem. Diever Diaconie
NL39 RABO 0313 7513 82 onder vermelding van de
collecte Diaconie. Voor de kerkrentmeesters collecte kunt u uw gift overmaken
naar CvK Hervormde Gemeente Diever NL89 RABO 3137.51.064.
Zondag 6 maart: Kerk in Actie, voorjaarszending:
In het dichtbevolkte Rwanda leeft 70 procent van de inwoners van landbouw.
Maar door gebrek aan grond kunnen veel mensen lastig rondkomen. Rwandese
diaconessen trainen elk jaar 150 boeren en boerinnen op hun
demonstratieboerderij. Ze leren hen veeteelt en groenten en fruit verbouwen
met moderne landbouwtechnieken. Na de training begeleiden ze boeren in hun
eigen dorp. Steeds meer ouders kunnen hun kinderen hierdoor gezonde
voeding geven.
Zondag 13 maart: Kerk in Actie, diaconaat:
Veel kerken in Nederland willen iets betekenen in hun eigen omgeving. Er zijn
voor anderen en iets doen voor mensen die wel een steuntje in de rug kunnen
gebruiken. Zoals de Protestantse Wijkgemeente De Drieklank in Almere. In een
taalcafé geven vrijwilligers taalles aan Syrische vluchtelingen. Gemeenteleden
en vluchtelingen genieten van gezamenlijke maaltijden. Kerk in Actie begeleidt
en ondersteunt protestantse gemeenten die diaconaal present willen zijn in
eigen dorp of stad. Met uw bijdrage steunt u diaconale projecten van Kerk in
Actie, zoals de diaconale presentieplek in Almere.
Zondag 20 maart Kerk in Actie, 40 dagentijd collecte:
In de Indonesische stad Yogyakarta leven veel kinderen op straat. De
organisatie Dreamhouse kijkt naar hen om. Ze zoekt kinderen op straat op en
geeft begeleiding en noodopvang. Voor kinderen die niet meer straat willen
wonen is er een opvanghuis en onderwijs. Dreamhouse wil ook voorkomen dat
kinderen op straat belanden en ondersteunt hun ouders daarom om financieel
zelfredzaam te worden. Zo kunnen zijn hun kinderen voeden, kleden en naar
school laten gaan.
Zondag 27 maart: Kerk in Actie, missionair werk:
Op meer dan 150 plaatsen in Nederland wordt regelmatig kliederkerk
georganiseerd. Kliederkerk is een ideale plek voor gezinnen om samen op een

creatieve manier de betekenis van Bijbel en geloof te ontdekken. Samen eten,
samen kliederen en samen vieren zijn de hoofdingrediënten van deze
niet-alledaagse vieringen. Het is een geweldige manier om gezinnen en
kinderen die geen kerkelijke achtergrond hebben aan te spreken. Daarmee
blijkt kliederkerk duidelijk in een brede behoefte te voorzien.
Maanddoelen CvK zondag 6 t/m 27 maart:
Zoals eerder aangekondigd komen er maanddoelen voor de collecten. Ook het
college van kerkrentmeesters heeft maanddoelen bepaald voor 2022. Zo werd
in februari gecollecteerd voor het kerkbeheer met name gericht op de kosten
voor de Pancratiuscantorij. Het maanddoel voor de maand maart is het
kerkbeheer gericht op onderhoud van het orgel. Zowel het Van Oeckelen orgel
(1881) in de Pancratiuskerk als het Jan van Gelder orgel (1886) in de
Nicolaaskerk behoeven regelmatig (kostbaar en specialistisch) onderhoud en
moeten jaarlijks worden gestemd. Een redelijke pool van organisten speelt met
groot enthousiasme op deze orgels.
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.
BIJDRAGEN EN/OF SUGGESTIES
Voor de volgende Samenspraak uiterlijk woensdag 23 maart 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: 1 april, 29 april en 3 juni 2022.

Bijbelleesrooster
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

6 maart
7 maart
8 maart
9 maart
10 maart
11 maart
12 maart

Johannes 12:1-11
Psalm 91
Amos 5:10-20
Amos 5:21-27
Amos 6:1-7
Amos 6:8-14
Johannes 12:12-19

Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

13 maart
14 maart
15 maart
16 maart
17 maart
18 maart
19 maart

Johannes 12:20-36
Johannes 12:37-50
Johannes 13:1-15
Johannes 13:16-30
Psalm 103
2 Korintiërs 1:1-11
2 Korintiërs 1:12-22

Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

20 maart
21 maart
22 maart
23 maart
24 maart
25 maart
26 maart

2 Korintiërs 1:23-2:13
2 Korintiërs 2:14-3:6
Psalm 125
2 Korintiërs 3:7-18
2 Korintiërs 4:1-12
2 Korintiërs 4:13-5:5
2 Korintiërs 5:6-16

Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

27 maart
28 maart
29 maart
30 maart
31 maart
1 april
2 april

2 Korintiërs 5:17-6:10
2 Korintiërs 6:11-7:4
2 Korintiërs 7:5-16
Johannes 13:31-38
Johannes 14:1-14
Johannes 14:15-31
Johannes 15:1-17

