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TER OVERDENKING
PINKSTERFEEST: ER VOOR GAAN
In de kerk leven we van feest tot feest. Dat is een centraal gegeven. Van Advent
naar Kerst, van Kerst naar Epifaniëtijd. Van 40 dagen voor Pasen tot 50 er na.
En zo zijn we nu dus op weg naar Pinksteren.
Het lijkt op het eerste gezicht in tegenstelling tot ons alledaagse leven. Daar is
immers zo vaak maar al te weinig te merken van feesten. En als we wel feesten,
dan is het in heel klein verband en willen we het liefst alle misère en ellende
vergeten.
Maar toch is het niet uit de lucht gegrepen dat de kerkelijke feesten ons
dagelijks leven doorkruisen. Zo wordt namelijk aangegeven wat wezenlijk is
voor ons leven. Doorgaans zullen we zeggen: lief en leed, zwart en wit, een
lach en een traan, dát is ons leven. Voor heel veel mensen zijn jammer genoeg
de schaduwkanten bepalend. De kerkelijke feesten ontkennen de
schaduwkanten van ons mensenleven niet, maar bieden wel de houvast voor
en de hoop op andere tijden. Niet als een doekje voor het bloeden, of een
slaapdrankje dat je doet wegdromen. Maar als uitzicht op wat wezenlijk mag
zijn. Niet voor niets is het eerste teken dat Jezus in het Johannes-evangelie
doet gericht op de doorgang van het (bruilofts-)feest. De feesten tillen ons
dagelijks leven op om op de hoogte te komen. En we zullen elkaar helpen om
samen op die hoogte te blijven.
‘Er voor gaan’ is ‘in’. Meestal doen wij dat niet in ons uppie, want regelmatig
hoor ik: ‘Wij gaan er voor.’ Minder vaak klinkt: ‘Ik ga er voor.’
Wanneer deze oproep al te gemakkelijk of te dringend klinkt, word ik al snel
argwanend. Wie is ‘we’ en ‘waar gaan we dan precies voor’?
Die argwaan proef ik ook bij de apostelen, wanneer ze de Geest krijgen en in
tongen gaan spreken. Zotteklap? Of is het die taal die aanspreekt, die culturele
verschillen en taalverschillen overstijgt, de taal die herkend wordt als wezenlijk
voor het leven en voor dat wat je gelooft? Op zijn minst wil ik - om in geloofstaal
te spreken - zelf ontdekken wat mij beweegt en gaande houdt.
Voordat ik er voor ga, moet ik eerst even stil kunnen staan. Dat stil staan is voor
mij een pas op de plaats maken, dat me helpt om helder te krijgen wat de
drijfveer is er in die situatie voor te gaan. Daarbij ga ik nooit alleen, weet ik me
gedragen door de mensen die ook in beweging zijn gezet en bewogen zijn om
anderen.

Ik moet hierbij denken aan mijn vele voormoeders en voorvaders in het geloof.
Mensen die inspiratie voor het ideaal van recht en heelheid uit hun geloof
haalden en er voor stónden.
Staan voor je ideaal leidt dan tot gaan. Op weg naar beloofd land. Volgend jaar
in Jeruzalem. Een woestijn door, een rivier over, gespitst op de belofte van de
ENE die ons niet alleen laat gaan, maar mét ons optrekt.
Juist in deze vaak zo saaie tijd is het belangrijk je af te vragen waar je voor staat
én wat je staande en vervolgens gaande houdt. Geef jezelf juist nu de tijd er
eens rustig bij stil te staan. Onderzoek wat je, juist ook in deze moeilijke
omstandigheden, staande houdt. Dit kan dan de basis en het vertrekpunt
vormen voor dat wat je gaande houdt. Het kan de basis zijn voor het uitzetten
van piketpaaltjes op de weg die we straks weer zullen kunnen gaan. Vol
enthousiasme en geïnspireerd, als Geestige mensen!
Zo gaan we gaandeweg, als pelgrims van feest tot feest.

Ds. Daan Bargerbos

Kerkdiensten Hervormde gemeente Diever en Dwingeloo
Zondag 2 mei
Hervormde Kerk
10.00 uur

Diever
Morgengebed

Zondag 9 mei
Hervormde Kerk
10.00 uur

Dwingeloo
Ds. D. Bargerbos

Zondag 16 mei
Hervormde Kerk
10.00 uur

Pinksteren
Diever
Ds. Y. de Groot uit Groningen

Zondag 23 mei
Hervormde Kerk
10.00 uur

Dwingeloo
Ds. D. Bargerbos

Zondag 30 mei
Hervormde Kerk
10.00 uur

Diever
Ds. D. Bargerbos

Helaas zijn vanwege de coronabeperkingen de diensten in principe online
(www.kerkdienstgemist.nl) te volgen. (Zie verder “Bij de diensten”)

HERVORMDE GEMEENTE
Bij de diensten
Nog steeds zijn de diensten online. Met af en toe de medewerking van een
paar cantorijleden, omdat er door een paar mensen gezongen mag worden, of
een zingende predikant! De kijkcijfers laten zien dat een aardig constant aantal
mensen de diensten online volgt, maar we hopen toch dat we over niet al te
lange tijd elkaar weer gewoon in de kerk kunnen ontmoeten! Mensen die de
diensten niet online kunnen volgen, kunnen zich bij de scriba’s van beide kerken
melden; afhankelijk van hoeveel mensen zich aanmelden, kan men iedere keer
en anders om beurten een dienst bijwonen.
Scriba Diever: Immy Zuidema, 0521-590089
Scriba Dwingeloo: Tjitske Nieuwenhuis, 0521-591549
Op 2 mei is er een morgengebed in Diever, voorbereid door Ina Lubbers,
Esther de Vos, Jaap Ruiter en Annie Mulder. Van de PancratiusCantorij doen 3
mensen mee, samen met Esther de Vos. Het orgel wordt bespeeld door Harro
Kraal. Het is zondag ‘Cantate’, wat zoveel betekent als ‘zingt!’, zing voor de
Heer een nieuw gezang! En het thema is ‘de liefde als 1e wet’.
Op 9 mei gaat ds. Daan Bargerbos voor in Dwingeloo, Adrie ter Wal bespeelt
dan het orgel.
Op 16 mei komt ds. Ynte de Groot uit Groningen naar Diever, organist is dan
Jans Vrieling.
De Pinksterdienst op 23 mei is in Dwingeloo, ds. Daan Bargerbos gaat dan
voor, met als organist Harro Kraal. Er staat dan het Heilig Avondmaal gepland,
maar weer is het de vraag of dit door kan gaan.
Op 30 mei is er weer dienst in Diever, met ds. Daan Bargerbos als voorganger
en Arend Nijmeijer als organist.
Met 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,
bezoekersgroep of verjaardagsfonds, zodat we er aandacht aan kunnen
besteden.
VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
De jaarrekening over het boekjaar 2020 is gereed. Deze sluit met een voordelig
saldo van € 13.289. Begroot was een nadelig resultaat van € 13.874. Ingevolge
ordinantie 7 ligt de jaarrekening vanaf maandag 3 mei 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.
DIACONIE
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
bij hoe u wilt geven voor QR-code en scan de code.
U kunt u gift ook geven door deze over te maken naar
HERV. GEM. DWINGELOO DIACONIE
NL55 RABO 0315 5616 96 onder vermelding van de
collecte Diaconie.
2 mei, stichting Heifer
De stichting Heifer werkt samen met arme boeren en laat hen op eigen kracht
– met zorg voor het milieu – een beter leven opbouwen voor zichzelf en hum
kinderen. Een leven met voldoende voedsel en een stabiel inkomen.
De stichting Heifer is het projectdoel voor de diaconieën in het huidige jaar.
9 mei: Sociaal Diaconaal Fonds Westerveld
Ook in onze directe omgeving raken mensen tussen de wal en het schip
verzeild. In de praktijk echter weten we die mensen vaak niet te vinden of is de
drempel naar een lokale diaconie te hoog. Dat is de voornaamste reden dat de
gezamenlijke diaconieën in de gemeente Westerveld een fonds hebben
opgericht om (nood)hulp te kunnen verlenen aan inwoners van onze gemeente.
Het fonds is vooral bedoeld om incidentele hulp te verlenen.
16 mei: coronahulp
Hoewel Kerk in Actie geen directe toegang heeft tot vaccins en de verdeling
daarvan, kunnen we op verschillende manieren concrete ondersteuning bieden
in de landen die nog altijd gebukt gaan onder zowel het virus als de nadelige
gevolgen van langdurige lockdowns. Kerk in Actie ondersteunt de kwetsbaren
met praktische hulp en financiële ondersteuning. In Indonesië steunt Kerk in
Actie partnerorganisaties die voedselpakketten, beschermende middelen en
voorlichtingscampagnes bieden. Op onze website vindt u meer informatie,
actuele ontwikkelingen en inspirerende verhalen rondom de coronahulp.
23 mei: Kerk in Actie, Pinksterzending
In Egypte hebben veel christelijke gezinnen geen geld voor een eigen bijbel.
Het Egyptisch Bijbelgenootschap deelt daarom losse bijbelboeken uit in het
kader van de jaarlijkse bijbelcompetitie voor kinderen. Samen met hun ouders

lezen de kinderen een bijbelboek, beantwoorden vragen en maken een
opdracht. Tijdens een groot festival op verschillende plekken in Egypte wordt
de competitie afgesloten met een wedstrijd over wat de kinderen thuis hebben
geleerd. De winnaars krijgen een prijs, bv een geïllustreerde bijbel.
30 mei: Roosevelthuis Doorn
Op de Utrechtse Heuvelrug bij Doorn ligt het prachtige landgoed Hydepark.
Het Rooseveltpaviljoen is een aangepaste vakantieaccommodatie en in Nieuw
Hydepark is ook het opleidingscentrum van de Protestantse Kerk in Nederland
(PKN) gevestigd. Het Steunfonds geeft financiële ondersteuning aan de
vakanties van het vakantiebureau. Deze worden georganiseerd voor senioren
en mensen die in het dagelijks leven zorg nodig hebben en niet met reguliere
vakanties mee kunnen.
BIJDRAGE EN/OF SUGGESTIES
Voor de volgende Samenspraak uiterlijk 26 mei, 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: 4 juni, 2 juli en 3 september
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2 mei
3 mei
4 mei
5 mei
6 mei
7 mei
8 mei
9 mei
10 mei
11 mei
12 mei
13 mei
14 mei
15 mei
16 mei
17 mei
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28 mei
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31 mei
1 juni
2 juni
3 juni
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5 juni

Ezechiël 37:1-14
Ezechiël 37:15-28
Psalm 116
Ezechiël 38:1-13
Ezechiël 38:14-23
Ezechiël 39:1-16
Ezechiël 39:17-29
Jozua 23:1-16
Jozua 24:1-13
Jozua 24:14-28
Jozua 24:29-33
1 Johannes 4:1-10
1 Johannes 4:11-21
1 Johannes 5:1-12
1 Johannes 5:13-21
Ezechiël 40:1-16
Ezechiël 40:17-37
Ezechiël 40:38-47
Ezechiël 40:48–41:15a
Ezechiël 41:15b-26
Psalm 104:1-18
Psalm 104:19-35
Deuteronomium 4:44–5:5
Deuteronomium 5:6-21
Deuteronomium 5:22-27
Deuteronomium 5:28–6:3
Deuteronomium 6:4-12
Deuteronomium 6:13-25
Johannes 3:1-13
Johannes 3:14-21
Johannes 3:22-30
Johannes 3:31-36
Ezechiël 42:1-12
Ezechiël 42:13-20
Ezechiël 43:1-12

