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TER OVERDENKING

“Dit is echt te ....”
Een van de terugkerende thema’s in de kerk is de liturgie, en dan specifiek
datgene wat we zingen. We zijn als wereldkerk een verbijsterende
veelkleurigheid aan liederen rijk. Vaak gaan gesprekken – om maar niet te
spreken van discussies – over wàt we zingen. Ik kwam pas een gedicht tegen
dat gaat over hoe we zingen. Het gedicht heet ‘Kerkganger te gast’ en is
geschreven door een Groningse dichteres, Coby Poelman-Duisterwinkel (en te
vinden in de bundel "Geloofsvreugde").
Kerkganger te gast
Achter mij zingt een man
mijn trommelvliezen bol,
zijn ritme schokt de bank.
Vol overtuiging klinkt het.
Lofprijzend is zijn dank.
Bij het verlaten van de kerk
valt hij het orgel bij.
Zijn echtgenote fluistert sssst
maar hij is veel te blij.
Haar diep ontroerde ogen
beroeren die van mij.
In de Kruiskerk zingen we vrij breed om het zachtjes uit te drukken. Psalmen,
Johannes de Heer, Opwekking en de gezangen van de beide Liedboeken,
Nederlands en een enkele keer ook Engels. Afhankelijk van wie je bent, zing je
de ene keer mee uit volle borst, een andere keer ben je meer toeschouwer. In
de andere gemeenten van deze kerkbode zal dat vergelijkbaar zijn denk ik. De
eerste strofe van het gedicht is een verslag(je) van zo’n toeschouwer. De man
zingt hard. Tussen de regels door lees je: ‘te hard’. Dat gevoel herkent u
misschien. Een onbekend lied, een andere taal, een melodie of een herhaling
... het kan anders gaan dan je wil of wenst. “Dat is mij te ...”
Dan gaat de kerk uit. Tot overmaat van ramp valt de man het orgel bij. Fluit hij
alleen, neuriet hij of zingt hij? Dat mag je zelf invullen, maar voor zijn vrouw is
het in ieder geval ‘te’. Ze probeert haar man tot stilte te manen. Zo openlijk uiting
geven aan je instemming is niet gebruikelijk. De man laat zich echter niet
weerhouden. Hij is ‘te’ blij.

En dan gebeurt er iets bijzonders. De ogen van de schrijfster raken die van de
vrouw. Ze is ontroerd. Dat lijkt vreemd. Ze wilde toch dat haar man stil was?
Het zou kunnen zijn dat ze zelf wel haar man die ruimte had willen geven, en
dat het vooral de mensen om haar heen waren die haar ‘ssssst’ deden zeggen.
Wat zullen de mensen er niet van denken? Hoe het ook zij, de ogen van de
vrouw van deze man, ontroeren op hun beurt de schrijfster. Kijkt de schrijfster
nu anders terug op de dienst en deze te hard zingende man?
Wat hebben we dàt nodig in elke gemeente: dat we elkaar zien. Niet ‘bekijken’
.. maar ‘zien’. Belijken wordt al snel beoordelen. Zien .. iemand echt zien brengt
ontroering. De ander raakt je.
We zijn kwetsbare mensen, ook in de kerk, in wat en in hoe we zingen.
Misschien kan ik soms niet meezingen omdat het in het Engels is. Misschien
zegt dat oude gezang me niet zoveel. Maar als ik zie dat God anderen door dat
lied of gezang aanraakt en ontroert – wie ben ik dan om te zuchten?
Laten we al zingend het rijke Evangelie zaaien in elkaars harten. Blijmoedig en
zonder klagen, want we zijn op weg naar de wederkomst van Jezus, onze Heer.
“Broeders en zusters, wacht geduldig op de terugkomst van de Heer.
Kijk eens naar de boeren. Zij kijken uit naar de rijke oogst van hun
akkers. Maar ze wachten geduldig met oogsten totdat de regens van
de herfst en van de lente geweest zijn. Zo moeten jullie ook geduldig
afwachten en moed blijven houden. Want de Heer komt bijna terug.
Broeders en zusters, jullie moeten niet over elkaar lopen zuchten en
klagen. Anders zullen jullie zelf veroordeeld worden. Want de Rechter
komt al bijna!”
Jakobus 5, Basisbijbel.
Ben van Werven

KERKDIENSTEN
Zondag 10 november
Hervormde Kerk
10.00 uur

Zondag 17 november
Hervormde Kerk
10.00 uur

Zondag 24 november
Hervormde Kerk
10.00 uur

Zondag 1 december
Hervormde Kerk
10.00 uur

Zondag 8 december
Hervormde Kerk
10.00 uur

Dwingeloo
ds. B. Metselaar uit Beilen
Viering Heilig Avondmaal

Diever
Ds. J. Ros uit Hoogeveen

Dwingeloo
Mevr. J. Doeven uit IJhorst
Gedachtenisdienst Dwingeloo
m.m.v. Dievertimento

Diever
Morgengebed
m.m.v. de PancratiusCantorij

Dwingeloo
Mevr. J. Doeven uit IJhorst

GEZAMENLIJK NIEUWS
Programma Vorming en Toerusting 2019/2020
De werkgroep Vorming en Toerusting van de hervormde kerken Diever en
Dwingeloo organiseren de volgende activiteiten:
Kerk voor het dorp, de eerste “kerklezing”
Deze lezingen vinden plaats in de kerk, maar staan open voor alle
belangstellenden. De onderwerpen, maatschappelijke of wetenschappelijke
vragen of ook levensvragen, zullen iedereen aanspreken, of je nu wel of niet
gelovig bent, wel of geen kerkganger. De lezing van dit jaar wordt verzorgd door
dr. Marco de Vos, deputy director van ASTRON en voorganger bij de
Baptistengemeente te Emmen. Het onderwerp is de verhouding van
wetenschap en geloof. De werkgroep “Vorming en Toerusting” nodigt u graag
uit:
Donderdag 12 december, 19.30 uur, Nicolaaskerk Dwingeloo
Bijdrage in de onkosten: 5 euro (incl. koffie). Aanmelding niet nodig.

HERVORMDE GEMEENTE
BIJ DE DIENSTEN
Op 10 november vieren we het Heilig Avondmaal in Dwingeloo met ds.
Metselaar uit Beilen als voorganger. We kennen ds. Metselaar al, o.a. van 1e
Kerstdag vorig jaar in Diever en van een Heilig Avondmaalsviering in Dwingeloo
in maart dit jaar.
Op 17 november horen we in Diever ds. Ros uit Hoogeveen, in oktober
hoorden we hem al in Dwingeloo.
Op 24 november is de gedachtenisdienst in Dwingeloo; de overleden
gemeenteleden van Dwingeloo worden genoemd en samen met hun families
gedenken we hun leven. Ons aller bekende en vertrouwde Janni Doeven leidt
deze dienst en Dievertimento, onder leiding van Monique Suring, verleent haar
medewerking.
Op 1 december, de eerste zondag van Advent, wordt een morgengebed
gehouden in Diever, met medewerking van de PancratiusCantorij, onder leiding
van Esther de Vos, en enkele gemeenteleden.
Op 8 december gaat Janni Doeven weer voor in Dwingeloo.
Annie Mulder
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, liefst al uiterlijk
vrijdagavond, bellen naar Tom Griffioen: 593904 of 06-50270804 of Jaap
Ruiter: 591639.
Annie Mulder
VAN DE (OUD)-INTERIMPREDIKANT
Zondag 20 oktober ben ik bevestigd als gemeentepredikant, verbonden aan
drie Friese gemeenten. Heel bijzonder dat uit zowel Diever als Dwingeloo
enkele bekenden aanwezig waren tijdens de kerkdienst op die middag. En dat
ik een aantal attente kaartjes ontving. Deze bevestiging betekende het einde
van mijn werkzaamheden als interim-predikant te Diever en Dwingeloo.
Op de valreep was er op donderdag 17 oktober een belangrijke gezamenlijke
kerkenraadsvergadering. Ik schreef daar eerder verwachtingsvol over.
Graag breng ik u (nog) op de hoogte van wat daar besproken en besloten is.
Met een vrijwel voltallige profielcommissie hebben we de concept
Informatiemap met het profiel van de gemeente en profiel van de predikant
besproken. Ik had voor deze laatste vergadering 25 stukjes Oranjekoek
meegenomen uit Friesland en er was er eentje over. Hier was een grote groep
bijeen om betrokken en opbouwend te bespreken wat voor gemeenten we

(willen) zijn en wat voor predikant daarbij past. Na enkele aanpassingen en
beslissingen over de formatie (dat wordt 0,8 fte voor beide gemeenten en
daarnaast een kerkelijk werker) is de tekst van de Informatiemap vastgesteld.
Na het vertrek van de leden van de profielcommissie (degenen die geen
kerkenraadslid zijn) hebben we gesproken over de grootte en bezetting van de
Beroepingscommissie.
Over al datgene dat te maken heeft met het beroepingsproces wordt u allen
binnenkort geïnformeerd.
Dat geldt ook voor de besluiten rond het samenwerkingsproces van beide
hervormde gemeenten.
Op de agenda stond tevens een brief van de SamenwerkingCoördinatieCommissie. De SCC heeft alle meningen verzameld van de colleges en
taakgroepen over de samenwerking en heeft op grond daarvan een advies aan
de kerkenraden voorgelegd. De vraag was om voor- en nadelen te noemen van
een vorm van samenwerking of een volledige fusie van beide gemeenten.
Geconcludeerd is dat we vol goede moed verder kunnen gaan met de
samenwerking en deze op bepaalde terreinen kunnen intensiveren.
Geadviseerd werd om nog geen besluiten te nemen, maar om in 2021, in het
derde jaar van samenwerking, dit te evalueren en dan beslissingen te nemen
over een fusie van beide gemeenten.
Dit advies is met eenparige overeenstemming overgenomen door beide
kerkenraden. De komende periode zal nog gesproken worden over een laatste
advies van de SCC, namelijk om te onderzoeken of gaande dit proces een
federatieve kerkenraad gevormd kan worden.
Besloten is om binnenkort weer een gezamenlijke gemeenteavond te houden,
dit keer in Dwingeloo, om iedereen te informeren over al datgene dat besproken
en besloten is.
Ik ben verheugd dat ik zo mijn werkzaamheden heb kunnen afronden en deze
nu kan overdragen aan Jenneke Span, zowel in Diever en Dwingeloo bekend
als gemeentebegeleider.
Aangezien sinds enkele maanden tevens emerituspredikant Tia Braam actief
pastoraal werkzaam is in Diever en Dwingeloo kan ik niet anders dan met een
ontspannen gevoel afscheid nemen.
U allen wens ik alle goeds en zegen, met gevoelens van dankbaarheid en
goede herinneringen aan dit jaar.
Met vriendelijke groeten, Wim Andel
Wel en wee in het pastoraat……
De glans is eraf……
Na de kerkdienst was er koffiedrinken.
Nadat ik mijn toga had uitgetrokken, schoof ik aan een willekeurige tafel aan
en ging naast een man zitten die in een rolstoel zat.
Hij vertelde: “de glans is eraf…. Mijn vrouw is nu 15 jaar dood en ik woon hier
in dit huis”. Hij veegde een traan weg en zei: ”ja de glans is eraf…..”
Hij vertelde verder: “Ik heb 4 dochters en die komen om de beurt, elke dag komt

er één, ook die het verste weg woont in Deventer, lieve meiden, maar toch….,
de glans is er af”. “Weet je”, zei hij: “de mensen praten zo gemakkelijk: niet bij
de pakken neer zitten, wees blij met wat je nog hebt, er is toch ook nog wel iets
leuks!” Maar zei hij: “dat is zo gemakkelijk gezegd. Ik heb toch zeker mijn eigen
gevoel en dat is zo heel anders”, hij veegde weer een traan weg. “Ik mag toch
wel mijn eigen gevoel hebben”, vroeg hij, “want dat is er toch, dat kun je niet
weg duwen, het is er gewoon….. elke dag. Wat mensen ook zeggen….,
misschien bedoelen ze het goed, naar ik voel het zo heel anders dan dat ze
zeggen dat ik me voelen moet!”
Ik had gepreekt over het lied van de Schepping ( Genesis 1 tot 2:4). Hij zei: “wat
is de natuur wonderlijk hé, ik geniet het meest van de mooie kleuren in de herfst.
Wonderlijk, hoe elke tijd van het jaar zo zijn eigen kleuren heeft”.
Hij vertelde: “Ik kan er niet meer op uit, er is een stuk van mijn voet gehaald, ik
kan niet meer lopen, er moet altijd iemand komen om me te duwen. Ik zou meer
buiten willen zijn, ik ben boer geweest en was altijd buiten. En als je buiten bent
zie je de kleuren het beste veranderen”. Een man in een rolstoel, een van de
velen…!
Rouwend om hetgeen er ooit was en nooit meer terug komt.
Rouwen, velen doen er jaren over, sommigen komen er nooit mee klaar.
Wat is het een zegen als je je pijn durft te voelen en er over kunt praten, gewoon
omdat het er nu eenmaal is en het zich steeds maar weer aan je opdringt.
Mogen vertellen lucht op, gewoon alles mogen zeggen wat gezegd moet
worden. Oud en nieuw verdriet. Wat een zegen als er dan iemand is die
luisteren kan en wil. Echt luisteren: om zo misschien een heel beetje glans aan
het leven te geven?
Ds. Tia J. Braam
Wilt u graag bezoek? Of kent u iemand die dat graag zou willen?
U mag mij bellen: ds. Tia J. Braam tel.: 344375
of mailen: tj.braam@kpnmail.nl
Met hartelijke groet Tia Braam
VAN DE KERKENRAAD
De kerkenraad vergaderde op 17 oktober. Het eerste gedeelte samen met de
hervormde gemeente Dwingeloo, daarna apart.
Bij het eerste punt was de profielcommissie aanwezig. De commissie heeft een
informatiemap samengesteld met de visie en missie, profiel van de gemeenten
Diever en Dwingeloo, profiel van de predikant en de advertentietekst predikant
en de informatie over de burgerlijke gemeente Westerveld,. Na enkele
wijzigingen konden de kerkenraden met deze tekst akkoord gaan. Een mooie
informatiemap voor predikanten die belangstelling hebben voor de vacature.
Besloten wordt een predikant te beroepen voor 0,8 fte voor beide gemeenten.
Hiervoor hebben wij toestemming van de PKN. Daarnaast kan er een kerkelijk
werker voor een aantal uren aangenomen worden voor het pastoraat.

De beroepingscommissie kan nu van start gaan en er zullen gemeenteleden
gevraagd worden om in de beroepingscommissie zitting te nemen. We gaan uit
van een commissie van 8 personen, eventueel 6.
De kerkenraden konden instemmen met het advies van de SamenwerkingsCoördinatieCommissie (SCC) om de periode van samenwerking te laten
voortduren tot in ieder geval begin 2021 en in het derde jaar een beslissing te
nemen over een fusie van beide gemeenten. De SCC vindt het raadzaam om
in de tussenliggende periode de samenwerking te intensiveren door
bijvoorbeeld over te gaan tot een federatieve kerkenraad. Dit laatste advies
denken we nog over na. Dit zou stapsgewijs kunnen worden ingevoerd. We
vragen de SCC een voorstel te doen.
Het preekrooster voor 2020 is vastgesteld. Er moeten nog een paar data
worden ingevuld. Altijd weer een hele prestatie om dit rooster voor elkaar te
krijgen, zeker in vacaturetijd.
De moderamina van Diever en Dwingeloo hebben een gesprek gehad met
Jenneke Span. Na het vertrek van ds. Wim Andel zal zij verder het proces
begeleiden betr. samenwerking/fusie en het beroepen van een predikant. We
zijn heel blij dat ze dit wil doen en hebben veel vertrouwen in haar.
Binnenkort zal er een gezamenlijke gemeenteavond georganiseerd worden.
Bij de actie kerkbalans wordt er altijd een informatiegids meegestuurd in Diever.
In Dwingeloo zal nu ook een informatiegids van Dwingeloo meegestuurd
worden. Ook zal de informatie van beide gemeenten samengevoegd worden tot
1 informatiegids, handig voor alle mensen die werkzaam zijn in de gemeente.
Voor ds. Wim Andel was dit echt de laatste vergadering. Zondag 20 oktober is
de intrededienst te Exmorra. Wim kan positief op deze periode terugkijken.
Jammer dat hij eerder moest stoppen. Na de gezamenlijke vergadering gingen
Diever en Dwingeloo uiteen om apart te vergaderen.
Kerkenraadsvergadering Diever:
Bij de ingekomen post was een uitnodiging voor de intrededienst van ds. Wim
Andel in Exmorra. Een aantal personen uit de kerkenraad gaan hier heen.
De ouderlingen hebben o.a. gesproken over een plan van ds. Tia Braam om
rond kerst, samen met de zondagsschoolleiding uit Dwingeloo, iets te
organiseren voor de kinderen. Ook de kinderen uit Diever zullen worden
benaderd. De diakenen hebben de begroting 2020 van de diaconie besproken.
De avondmaalsbeker die beschadigd was, is hersteld.
De kerkrentmeesters hebben de solvabiliteitsbegroting besproken. Er zijn 10
nieuwe liedboeken besteld en een heel aantal stoelen zijn hersteld.
De begroting 2020 van de kerkrentmeesters en de jaarrekening 2018 van de
diaconie worden vastgesteld en de begroting diaconie 2020 wordt voorlopig
vastgesteld en wordt geplaatst in Samenspraak.
De volgende kerkenraadsvergadering is op 28 november.
Immy Zuidema

Als afsluiting van de vergadering las Immy Zuidema de volgende tekst voor:

De mens fluisterde
De mens fluisterde, "God, spreek tot mij" en een leeuwerik begon te
zingen.
Maar..... de mens luisterde niet naar het vogeltje.
Dus ... de mens schreeuwde, "God, spreek tot mij"
en de donder rolde door de lucht.
Maar de mens..... schonk er geen aandacht aan.
De mens keek rond en zei, "God laat me U zien."
en een ster schitterde aan de hemel
Maar de mens.... lette er niet op.
En de mens riep, "God, laat mij een wonder zien"
En..... een nieuw leven werd geboren.
Maar de mens merkte het niet...
Dus riep de mens in vertwijfeling uit,:
"Raak me aan God, en laat me weten dat U hier bent."
Waarop God zich uitstrekte en de mens aanraakte.
Maar..... de mens borstelde de mooie vlinder van zijn schouder weg.....
en wandelde verder.
Ik vind dit een mooie voorstelling om eraan herinnerd te worden dat God te
vinden is in de kleine wonderen om ons heen die ons geschonken worden...
Immy Zuidema
DIAC0NIE
Collecten
29 september
13 oktober

Diaconie
50,82
49,05

Kerkbeheer
41,12
41,41

(Uitgangs)collecte
77,97
Werelddiakonaat
71,70
Taizé

(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.
10 november (Dwingeloo): Kerk in Actie, najaarszending
De laatste jaren groeien de kerken hard in Zambia. Ruim tachtig procent van de
bevolking is christen. Met de groei van de kerken neemt de vraag naar goede
predikanten toe, vooral op het platteland. Op de theologische universiteit krijgen
de studenten niet alleen theologisch onderwijs. Maar omdat op het platteland
van Zambia extreme armoede heerst, leren de predikanten ook hoe ze

de gemeenteleden in de dorpen kunnen helpen en kunnen bijdragen aan
de ontwikkeling van de dorpsgemeenschappen. Via Kerk in Actie collecteren
we om goede predikanten op te leiden in Zambia.
17 november (Diever): Lilianefonds
De missie van het Liliane Fonds is bijdragen aan een wereld die openstaat voor
iedereen en waarin ook kinderen met een handicap al hun talenten kunnen
ontwikkelen en inzetten. Het werk van het Liliane Fonds concentreert zich in 26
landen. In elk van deze landen is er een partnerschap met een organisatie ter
plekke.
24 november (Dwingeloo): Pastoraat (PKN)
Eenzaamheid, gemis aan écht contact, komt overal in Nederland voor.
Ouderen, mensen die hun partner verloren zĳn en migranten lĳden er het vaakst
onder. In veel kerken zĳn er activiteiten om eenzaamheid tegen te gaan of
draaglĳker te maken. De Protestantse Kerk ondersteunt deze initiatieven van
harte en geeft plaatselĳke gemeenten informatie, materialen en tips.
1 december (Diever): Stichting De Herberg
Diaconaal Centrum de Herberg wil als verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke
gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan
gemeenteleden die, om wat voor reden dan ook, even afstand willen nemen
van hun woon/werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen.
De stichting tracht haar doel te bereiken door het bieden van een christelijke
leefgemeenschap; individuele geestelijke begeleiding door professionele
begeleiders
8 december (Dwingeloo): Stichting Timon
Stichting Timon is een Nederlandse diakonale organisatie voor hulpverlening
en begeleiding aan jongeren en jongvolwassenen. De stichting wil jongeren,
(jong)volwassenen en ouders helpen bij problemen met opvoeden en opgroeien
op de weg naar zelfstandigheid en volwassenheid. De organisatie voert deze
missie uit op basis van en geïnspireerd door de christelijke levensovertuiging.
Verjaardagsfonds
Voor de wijkhoofden van het verjaardagfonds, onze jaarvergadering vindt
plaats op woensdag 20 nov. a.s. agenda volgt nog.
Anneke van Engen - Scholten
Liturgisch bloemschikken
De werkgroep liturgisch bloemschikken zal op de Adventszondagen en 1e
Kerstdag in Diever weer zorgen voor bloemschikkingen. Het thema is nu nog
niet bekend. In het volgende nummer van Samenspraak komt er verdere
uitleg. Voor de diensten zullen de schikkingen worden toegelicht.
Joke Griffioen

Jaarcijfers Diaconie Hervormde gemeente Diever
De kerkenraad heeft de rekening over 2018 definitief vastgesteld.
De begroting voor 2020 is door de kerkenraad voorlopig vastgesteld. In de
komende weken kunnen gemeenteleden deze cijfers desgewenst inzien bij
Tom Griffioen, de administrerend diaken, tel. 593904.

Baten
Opbrengsten uit bezittingen
Bijdragen gemeenteleden
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen
Totaal baten
Lasten
Bestedingen kerkdiensten, catechese
en gemeentewerk
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
Lasten overige diaconale eigendommen
en inventarissen
Lasten beheer en administratie, bankkosten en
rente
Totaal lasten
Resultaat baten - lasten

Begroting
2020

Rekening
2018

2.918
3.975
€ 6.893

2652
3996
0
€ 6.648

7.025
770

5321
744

400

407

150
€ 8.345

124
€ 6.596

€ -1.452

€ 52

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 onze pastoraal
werker ds. Tia Braam, of aan
iemand van de Kerkenraad of het
verjaardagsfonds, zodat we er aandacht aan kunnen besteden.
Annie Mulder
Gespreksgroep:
De werkgroep organiseert vanaf donderdag 9 januari 2020 een gespreksgroep
over het boek “Leegte achter de dingen” van Claartje Kruijff.
Claartje Kruijff (1971 was organisatiepsycholoog in de Londense City, en is nu
predikant in de vrijzinnige oecumenische Domicuskerk te Amsterdam. Zij was
in 2017 theoloog des Vaderlands. Claartje laat de lezer via verhalen ervaren
wat delen kan betekenen en neemt de lezer mee om na te denken over wat je

nu echt belangrijk vindt in je leven. Hoe past jouw leven in het grote geheel en
hoe ga je om met tegenslag en verdriet zijn vragen die o.a. aan de orde komen.
Graag willen wij in een groep van maximaal 15 personen dit boek bespreken.
Opgave is daarom gewenst voor 15 december bij Immy Zuidema:
immy.zuidema@home.nl of 0521590089
De avonden zijn gepland op donderdagavond 9 januari, 13 februari, 12 maart
en 16 april 19.30 – 21.30 uur in Diever, locatie wordt nog bekend gemaakt. Het
boek dient men zelf aan te schaffen. (Paperback € 12,99)
We hopen op een goede opkomst bij alle activiteiten. Als u belangstelling hebt,
noteer dan de data in uw agenda en u kunt zich alvast opgeven voor de
gespreksgroep.
De werkgroep Vorming en Toerusting: Tia Braam, Jacomijn Coumou, Bien van
Noord, Greet Oosterveld en Immy Zuidema
Bezinningsdag Nijkleastere
Op zaterdag 5 oktober zijn we, een groep van 12 mensen uit Dwingeloo en
Diever, naar het Nijkleaster in de kerk van Jorwert geweest. Deze dag,
georganiseerd door de werkgroep Vorming en Toerusting, werd verzorg door
de stichting Nijkleaster. De bijeenkomsten van Nijkleaster staan in het teken
van stilte, bezinning en verbinding om zo op adem te komen, even een rust
moment. De 3 onderwerpen kwamen 5 oktober niet alleen terug in de korte
diensten aan het begin en einde van de dag en de oefeningen om je gedachten
te uiten, maar ook tijdens de Kleasterkuier, een wandeltocht door het mooie
Friese landschap. Het eerste deel van de wandeling werd in stilte gelopen
zodat, mede door het landschap en de omgeving, je tot rust kon komen. Het
tweede gedeelte, de bezinning, hebben we aan de Bijbeltekst “mijn juk is zacht
en mijn last is licht” gedacht. In het derde deel van de tocht hebben we in 2
tallen met elkaar gesproken en geluisterd wat deze Bijbeltekst met ons deed.
Zo hebben we onze zorgen en wat ons bezighoudt met elkaar kunnen delen.
Het was een erg mooie dag, met een goed programma om stil te staan en op
adem te komen. Deze nieuwe manier van kerkzijn, verdiept de contacten
binnen de (beide) gemeenten en leren je anders met je geloof bezig te zijn.
Zet het alvast in uw agenda: 17 december, kerstlunch!
Van harte nodigen wij u uit voor een kerstlunch. Deze wordt gehouden op 17
december van 11.00 tot 14.00 uur in de achterzaal van Over Entinghe.
We beginnen met koffie/thee, we gaan samen kerstliederen zingen, luisteren
naar een gedicht, het kerstevangelie en er is een korte overdenking.
We gebruiken samen de lunch en tot slot is er een kerstverhaal en sluiten we
af met het zingen van het : Ere zij God. Als u problemen heeft met het vervoer
kunt u contact opnemen met Jelly Veldema. Graag i.v.m. de lunch, van te voren
opgeven, bij onderstaande telefoonnummers.
Jelly Veldema, tel.: 594194 en ds. Tia Braam tel.: 344375
Namens de Kerkenraad van de Nicolaas kerk Dwingeloo: welkom!

BIJDRAGE EN/OF SUGGESTIES
Voor de volgende Samenspraak uiterlijk 22 november 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: 13 december 2019.
BIJBELLEESROOSTER
November
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
December
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

10 november
11 november
12 november
13 november
14 november
15 november
16 november
17 november
18 november
19 november
20 november
21 november
22 november
23 november
24 november
25 november
26 november
27 november
28 november
29 november
30 november

Psalm 101
Hosea 6:4-11a
Hosea 6:11b-7:7
Hosea 7:8-16
Lucas 20:1-8
Lucas 20:9-19
Lucas 20:20-26
Lucas 20:27-40
Lucas 20:41-21:4
Hosea 8:1-7
Hosea 8:8-14
Hosea 9:1-9
Hosea 9:10-17
Psalm 39
Lucas 21:5-19
Lucas 21:20-28
Lucas 21:29-38
Hosea 10:1-8
Hosea 10:9-15
Micha 1:1-7
Micha 1:8-16

1 december
2 december
3 december
4 december
5 december
6 december
7 december
8 december
9 december
10 december
11 december
12 december
13 december
14 december

Micha 2:1-5
Micha 2:6-11
Micha 2:12-3:4
Micha 3:5-12
Filippenzen 1:1-11
Filippenzen 1:12-26
Psalm 80
Micha 4:1-8
Micha 4:9-14
Micha 5:1-5
Micha 5:6-14
Filippenzen 1:27-2:11
Filippenzen 2:12-18
Filippenzen 2:19-30

COLOFON HERVORMDE GEMEENTE DIEVER
Predikant:
vacant
Pastoraat:
Mw. Ds. Tia J. Braam
Tel. 0521-344375, email: tj.braam@kpnmail.nl
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 2018 ‘Samenspraak’ 14.- 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

