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Wijkinformatiegids
Wijkgemeente De Drieklank
Assen

Kijk ook eens in de activiteitenkrant
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Wie zijn
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Locaties
contact

Predikanten

Kerk
dienst

Organisatie

Financiën

rituelen

activiteit

INHOUDSOPGAVE :
Welkomstwoord - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Blz:
-- 5

1. Wie zijn wij

Blz: 6

Colofon:

2. Locaties en contactgegevens

Oplage 2e druk: 500 exemplaren

3. Predikanten

Blz: 8
Blz: 5
Blz: 10

Verspreiding: mee te nemen vanuit de kerk of op aanvraag
via scriba@dedrieklankassen.nl
Redactie: Ingrid Meier
Vormgeving: Marcel Nijboer
Uitgave: Werkgroep communicatie
Reacties:
wijkinformatiegids@dedrieklankassen.nl
of 0592-850857 (Ingrid Meier)
Mei 2019
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5. Organisatie Kerkenraad

Blz: 12
Blz:
Blz: 14

6. Financiën van de kerk

Blz: 16

7. Geboorte, rouw en trouw

Blz: 18

8. Activiteiten

Blz: 21

4. Rondom de kerkdienst

Trefwoordenregister
Bijlage: Overzichtslijst met alle namen en contactgegevens

Blz: 35
Blz: 36

Mocht u in deze gids informatie missen of een onjuistheid tegenkomen,
wilt u dit dan melden via wijkinformatiegids@dedrieklankassen.nl
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WELKOMSTWOORD

U leest momenteel in de wijkinformatiegids van de Protestantse wijkgemeente
De Drieklank in Assen. Ondanks dat wij leven in de snelle wereld van internet,
website, e-mails en social media is gebleken dat een handzame gids
als deze in een belangrijke behoefte voorziet. Een gids vol met wetenswaardigheden
over onze wijkgemeente, makkelijk om even snel informatie in op te zoeken.
Of gewoon om je verder te verdiepen in wat wij als wijkgemeente allemaal
te bieden hebben. Als gemeenteleden kunnen wij elkaar ontmoeten op verschillende
vierplekken, namelijk in De Bron, De Ontmoeting en in De Slingeborgh.
Drie vierplaatsen van waaruit wij samen wijkgemeente De Drieklank
vormen en waar we samenkomen om te vieren, te bidden en te luisteren
naar Gods woord. Gods woord voor de wereld waaruit wij steun en kracht
kunnen putten, maar ook een woord die ons leidt om ons eigen leven in te richten.
De totstandkoming van deze wijkinformatiegids is altijd weer een flinke klus.
Via deze weg bedank ik namens alle leden van De Drieklank de mensen
die zich hiervoor hebben ingespannen hartelijk. Het resultaat is zeer goed geslaagd.
Mocht ondanks de grote zorgvuldigheid van deze mensen toch nog informatie
ontbreken of achterhaald zijn, wilt u het dan laten weten?
Dan kunnen wij dat corrigeren op onze website. Op www.dedrieklankassen.nl
worden alle wijzigingen zo goed mogelijk bijgehouden.
En uiteraard kunt u bij vragen altijd een lid
van de kerkenraad of een ander gemeentelid
aanspreken, wat wij zijn als kerk én wijkgemeente
De Drieklank gewend en bereid elkaar te helpen.

Veel leesplezier gewenst
en weet u van harte welkom in onze kerk!
Diedrik J. Pepping (voorzitter kerkenraad)
04

05

1. WIE ZIJN WIJ
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In ons logo ziet u drie driehoeken die samen
één geheel vormen. U kunt er ook een
windwijzer in zien: we willen richting geven
en aangeven waar de wind - heilige Geest van God vandaan komt. U kunt er ook een kruisvorm in zien,
symbool voor Jezus Christus.

As

De Drieklank is een protestantse wijkgemeente in Assen. Geografisch beslaat de wijk
de stadsgebieden Kloosterveen, Centrum, Assen-Zuid en Assen-West,
waaronder Baggelhuizen en Pittelo. In 2014 is de wijk tot stand gekomen door
een fusie van De Zuiderkerk (Centrum), De Bron (Assen-West) en
De Ontmoeting (Kloosterveen). Er zijn drie 'vierplekken' overgebleven na de fusie,
te weten De Bron (1), De Ontmoeting (2) en verzorgingshuis De Slingeborgh (3).

Wijkgemeente De Drieklank maakt deel uit van de Protestantse Gemeente Assen (PGA).
De PGA behoort op haar beurt tot de Protestantse Kerk in Nederland.
De Drieklank wil een 'Kerk in de samenleving' zijn. Dat wil zeggen dat wij –
geïnspireerd door ons geloof – onze blik naar buiten willen richten.
Wij proberen laagdrempelig te zijn en maatschappelijk betrokken,
met hart voor wie geen helper heeft in de stad en de wereld.

2

1
3

1

De Drieklank en dan met name De Bron heeft een speciale
band met haar zustergemeente in Gidofalva, Roemenië.
De Drieklank is een Fairtrade gemeente.
Dat betekent dat we proberen zoveel mogelijk Fairtradeproducten te gebruiken,
de Fairtradegedachte uit te dragen en geregeld activiteiten organiseren
om de Fairtradegedachte onder de aandacht te houden.
In onze naam De Drieklank kunt u horen dat we een kerk
willen zijn waar muziek in zit, met verschillende stemmen en klanken.
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2. LOCATIES EN CONTACTGEGEVENS

Postadres:
scriba@dedrieklankassen.nl
Dedrieklank Assen

Contact kerkenraad:
preses@dedrieklankassen.nl
@dedrieklank

dedrieklankassen

Vierplek De Slingeborgh:
Slinge 1, 9406 EA Assen

Vierplek De Bron:
Einthovenstraat 28
tel. (0592) 356652
Koster: dhr. Joop Kruit,
tel. (0592) 357763

Vierplek De Ontmoeting:
Vesteplein 5 (grote zaal MFA)
beheer 06-22652631
Kostersgroep via dhr. Harm Janssens
tel. ( 06) 54343183

Reserveringen de Bron:

Reserveringen Ontmoeting consistorie:

kosterdebron@dedrieklankassen.nl

kosterdeontmoeting@dedrieklankassen.nl

of tel. 855372 / (06) 27317121
(Gerrit Gansekoele)

Beide vierplekken zijn toegankelijk voor mensen in een rolstoel.
In De Bron is tevens ringleiding aanwezig

Kerkelijk Bureau (ledenadministratie):
Collardslaan 2a, 9401 GZ Assen
Telefoon 0592 312056
kerkelijkbureau@pkn-assen.nl
Openingstijden: dinsdag en donderdag
van 9:00 tot 12:30 uur
Hoofd kerkelijk bureau: Jenneke Span
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3. PREDIKANTEN
Er zijn vier predikanten aan onze wijk verbonden, twee fulltimers en twee parttimers.
Iedere predikant heeft zijn eigen aandachtsgebied, alhoewel het team gezamenlijk
verantwoordelijk is.
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Ds. Harry Harmsen
Riklanden 2
9407 PE Assen
E-mail:
harmsen@dedrieklankassen.nl
tel. (0592) 344570

aandachtsgebied missionair-diaconaal,
pastoraat, jeugd 8-12 jaar,
communicatie & PR, gemeente-opbouw,
moderamen WK (100 %)

Ds. Peter van de Peppel
De Gaarde 39
9402 LH Assen
E-mail:
peppel@dedrieklankassen.nl
tel. (0592) 344912

aandachtsgebied pastoraat,
jongeren 12-18 jaar,
vorming & toerusting,
moderamen AK (100 %)
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zaterdag vrije dag

woensdag vrije dag

Ds. Esther Struikmans
Pelsterstraat 45
9711 KK Groningen
E-mail:
struikmans@dedrieklankassen.nl
tel. (050) 3133619

Ds. Elly Veldman
Oud Avereest 18
7707PN Balkbrug
E-mail:
veldman@dedrieklankassen.nl
tel. 06-18761366

aandachtsgebied pastoraat,
oecumene, jeugd 0-8 jaar,
gemeente-opbouw (50 %)
dinsdag vrije dag
ma/di/wo/za beschikbaar voor uitvaarten,
mits in overleg

aandachtsgebied ouderenpastoraat (50 %)
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4. RONDOM DE KERKDIENST
Zondag
Elke zondag worden er aansprekende diensten gehouden.
In De Ontmoeting en De Bron begint de dienst om 10.00 uur,
aansluitend is er iedere week een moment van ontmoeting met koffie en thee.
Voor afwijkende aanvangstijden: zie mededelingen in het kerkblad
en bij ‘komende diensten’ onder het tabblad Zondag op de website,
www.dedrieklankassen.nl
Elke zondag is er in De Slingeborgh een viering om 10.30 uur,
ook voor mensen ‘van buiten’. U kunt hiervoor worden opgehaald.
Overige verzorgingshuizen:
Wijde Blik: vier keer per jaar Avondmaal en op verschillende dagen zijn er vieringen,
m.n. voor mensen van de PG-afdeling.
Kloosterakker: zondagse viering om de 14 dagen om 10.45 uur.
Ceresstaete, Nieuw Graswijk en Anholt: gesprekskringen en vieringen.
Beamer
In De Ontmoeting en in De Bron wordt gebruik gemaakt van een beamer voor het
projecteren van de liederen. Er wordt grotendeels gezongen uit het nieuwe liedboek
(zingen en bidden in huis en kerk). Wie moeite heeft met het lezen van de liederen
op de beamer kan zich aanmelden voor een papieren versie bij de predikant.
Kerkomroep
Van de zondagse vieringen worden in De Bron beeld- en geluidsopnamen gemaakt
en uitgezonden via internet; in De Ontmoeting alleen geluidsopnamen.
Voor Kerk TV in De Bron geldt een privacy protocol. Zie hiervoor de website
onder het tabblad publiciteit.
Wilt u de kerkdienst live volgen of achteraf terugzien of horen?
Ga dan naar www.kerkomroep.nl, zoek op plaatsnaam Assen en klik op
De Ontmoeting of De Bron. Let u er op dat Internet Explorer-gebruikers
de eerste keer de SIKN-player moeten installeren
en Firefox-gebruikers QuickTime-player geïnstalleerd moeten hebben.
Komt u er niet uit, lees dan de handleiding op onze website.
Wie geen computer met internet heeft, kan een speciaal radiokastje huren.
Meer informatie daarover bij Bert de Vries, tel. 345446 of Jan Moesker, tel. 350991
Autodienst
Als u niet op eigen gelegenheid naar de kerk kunt komen, dan kunt u een beroep
doen op de autodienst. U wordt dan gehaald en gebracht. U kunt hiervoor contact
opnemen met Jan Horstra voor De Bron, tel. 341604
of Hans Hiemstra voor De Ontmoeting, tel. 351032.
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Avondmaal
Ongeveer vier keer per jaar per vierplek vieren we een dienst van Schrift en Tafel.
Iedereen is van harte welkom om mee te doen, ook de kinderen. In plaats van wijn
kan ook worden gekozen voor druivensap. Voor wie de kerkdienst niet kan bezoeken,
bestaat de mogelijkheid om avondmaal aan huis te vieren. U kunt hierover
contact opnemen met de diaconie.
Variatievieringen
In de Drieklank - vooral in De Ontmoeting
- worden naast de 'traditionele' vieringen
regelmatig bijzondere diensten
georganiseerd, zoals een Kidspraise,
Taizé-viering, Biblioloogviering,
Schoolkerkdienst, Kerkproeverij etc.
Er wordt zoveel mogelijk aangesloten
bij de doelgroep en de leeftijdsopbouw
van de verschillende stadsgebieden.
Een actueel overzicht van diensten
vindt u in het kerkblad of op de website onder het tabblad Zondag.
Vieren met kinderen
In De Bron en De Ontmoeting kunt u gebruik maken van de oppasdienst en is er
elke zondag kindernevendienst voor de kinderen van de basisschool.
Daarnaast is er elke eerste zondag van de maand Believe4youth (tienerdienst)
in De Ontmoeting. Voor meer informatie over de activiteiten van het jeugden jongerenwerk verwijzen wij graag naar hoofdstuk 8.
Geloofsbelijdenis
Voor jongeren en ouderen die meer willen leren over de
Bijbel en het christelijk geloof en die overwegen om
geloofsbelijdenis te doen, is er de mogelijkheid om
belijdeniscatechese te volgen.
Inlichtingen bij ds. Peter van de Peppel.
En doordeweeks...
worden er allerlei activiteiten georganiseerd door diverse
werk- en werkgroepen, zie ook hoofdstuk 8! Bovendien is
er vanuit de Protestantse Gemeente Assen een uitgebreid aanbod op het gebied
van bijvoorbeeld gespreksgroepen, creativiteit en muziek. De activiteitenkrant van
de PGA vindt u op onze website www.dedrieklankassen.nl onder tabblad Algemeen.
Ook organiseren we regelmatig bijzondere activiteiten, zie ook hiervoor onze website.
13

5. ORGANISATIE KERKENRAAD
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Moderamen
Het moderamen van De Drieklank bestaat uit de voorzitter van de kerkenraad,
de voorzitter van de diaconie, de scriba en een predikant. Het heeft als taak het
voorbereiden van de kerkenraadsvergaderingen, het bewaken van beleidsprocessen
en het afhandelen van dagelijkse of urgente zaken. Het moderamen heeft geen
zelfstandige beslissingsbevoegdheid voor beleidszaken.
Werkgroepen
De ambtsdragers van de Drieklank hebben zich verdeeld over verschillende
werkgroepen. Het eigenlijke werk in de gemeente gebeurt daar, samen met alle
vrijwilligers. In de werkgroepen worden de concrete plannen gemaakt voor de
verschillende onderdelen van het gemeente zijn. Heeft u ideeën of wilt u meedoen
met een van de activiteiten (zie hoofdstuk 8), neem dan gerust contact op met de
personen die zijn genoemd in de overzichtslijst aan het eind van dit boekje !
De werkgroepen kunnen zelfstandig uitvoering geven aan hun eigen werkzaamheden.
De meeste werkgroepen zijn vertegenwoordigd in de 'kleine kerkenraad'.

Kleine kerkenraad
Het moderamen en de afvaardigingen uit de werkgroepen levert een
kleine kerkenraad op van ca. 10 kerkenraadsleden. De kleine kerkenraad
vergadert in de regel 4 keer per jaar. De kleine kerkenraad houdt zich bezig
met de uitvoering en het evalueren van beleid. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om:
- vormgeven aan de erediensten;
- leiding geven aan de opbouw van de gemeente;
- zorg voor de missionaire, diaconale en pastorale werkzaamheden
en de geestelijke vorming;
- zorg voor de financiële aangelegenheden.
Grote kerkenraad
De grote kerkenraad wordt gevormd door alle ambtsdragers van De Drieklank
(predikanten, ouderlingen, diakenen en ouderling-kerkrentmeesters).
De grote kerkenraad komt in de regel 3 keer per jaar bij elkaar. De grote kerkenraad
neemt besluiten over (nieuw) beleid van De Drieklank.

Ouderlingen met een bijzondere opdracht
Sinds 2016 zijn er ook ambtsdragers en dan met name ouderlingen die uitsluitend
zijn aangesteld om dienst te doen tijdens kerkdiensten op zondagmorgen of tijdens
rouw- en trouwdiensten. Deze ouderlingen maken ook deel uit van de
grote kerkenraad maar hebben geen overige taken.
Kerkrentmeesters
De kerkrentmeesters zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de financiën van
onze kerk en voor het beheer van de gebouwen. Dit doen zij in samenwerking
met de penningmeester die de wijkkas beheert en uiteraard met het College
van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Assen.
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6. FINANCIEN VAN DE KERK
Giften
Jaarlijks wordt u uitgenodigd deel te nemen aan de actie Kerkbalans.
Deze inkomsten vormen de hoofdmoot van het budget van uw kerk.
Extra giften zijn uiteraard zeer welkom.

Het bankrekeningnummer van de PGA (kerkbalans) is: NL44 RABO 0373 7157 22.
Op www.pkn-assen.nl kunt u digitaal uw toezegging doen. Mocht u een gift
willen doen aan onze eigen wijkkas of diaconie dan kan dat natuurlijk ook.
Bankrekeningnummer Wijkkas
NL95 INGB 0008 4772 74 t.n.v. PGA wijkgemeente de Drieklank
Penningmeester: Albert Jan Frijlink, E-mail: wijkkas@dedrieklankassen.nl
Bankrekeningnummer Diaconie
NL33 RABO 0373 7360 96 t.n.v. diaconie PGA de Drieklank.
Penningmeester: Welmoed Stollenga-Doedens,
E-mail: welmoedstollenga@gmail.com

Erfstellingen/Legaten
Als u overweegt om (een deel van) uw nalatenschap aan onze kerk
toe te kennen dan kunt u dat laten vastleggen in een testament.
Een brochure hierover is beschikbaar op het Kerkelijk Bureau.
ANBI status
Zowel giften voor de diaconie als voor de kerk (al dan niet via collectebonnen)
zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
Meer informatie over de belastingaftrek van periodieke giften aan de kerk
vindt u op de website van de PGA: www.pkn-assen.nl

Collectebonnen
Collectebonnen worden uitgegeven in kaarten van 20 bonnen
ter waarde van € 0,50, € 0,75 of € 1,25.
U betaalt € 0,50 administratiekosten per kaart.
Te bestellen via rekeningnummer NL22 RABO 0373 7156 33
ten name van CvK Protestantse Gemeente Assen inz. Collectebonnen
met vermelding van het soort en aantal gewenste kaarten. De kaarten worden
dan zo spoedig mogelijk naar het adres van de rekeninghouder gezonden.
U kunt de bonnen ook online bestellen. Kijk hiervoor op de website
onder tabblad Algemeen > collectebonnen.
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7. GEBOORTE, ROUW EN TROUW

Voor meer informatie over onderstaande vragen kunt u contact opnemen
met één van de predikanten, zie bladzijde 10/11.

Wat gebeurt er bij een geboorte?
Wilt u een geboortekaartje sturen naar de scriba en het kerkelijk bureau?
De zondag na een geboorte wordt er een regenboogje op de kansel geplaatst
ten teken van het nieuwe leven. Dit regenboogje wordt na de dienst als groet
van de gemeente aan de ouders overhandigd.
Kan ik mijn baby laten dopen?
Als tenminste één van de ouders zelf
ook gedoopt is kunt u uw baby laten
dopen. De ouders willen door de doop
vieren dat hun kindje een kind van God
is. In onze kerk plannen we per jaar
een aantal zondagen waarop gedoopt
kan worden. Over de datum kunt u
overleggen met de predikant.
Als er meer dopelingen zijn, doen we
dat samen met alle doopouders.
Kan ik mijn baby laten zegenen?
Als u uw kind liever wilt laten zegenen in plaats van dopen, dan kan dat ook.
Ouders kiezen daar soms voor in plaats van de doop, zodat hun kind later zelf
kan beslissen of hij of zij gedoopt wil worden.
Kan ik mijzelf laten dopen?
Als je als (jong)volwassene gedoopt wordt, doe je meteen ook geloofsbelijdenis.
Dat betekent: je zegt zelf openlijk 'ja' tegen God. Je maakt duidelijk:
ik wil bij Jezus en de kerk horen. Voorafgaand is er meestal een serie gesprekken,
o.l.v. de predikant, individueel of in een groepje, om je voor te bereiden.
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Kunnen wij ons huwelijk laten inzegenen?
U bent van harte welkom, ook als één van beide partners niet bij de kerk hoort.
Als locatie is De Bron het meest geschikt. Ook kan het bruidspaar kiezen voor
een ander (kerk-)gebouw, in Assen of daarbuiten.
Vooraf bereidt u samen met de predikant de huwelijksdienst voor.

Kunnen wij onze relatie laten inzegenen?
De Drieklank wil van harte ruimte bieden aan mensen die hun relatie
(anders dan het huwelijk van man en vrouw) willen laten zegenen.
Wat gebeurt er bij overlijden?
Als een van onze kerkleden komt te overlijden, wilt u dan als nabestaande
een kaart sturen aan het kerkelijk bureau en aan de scriba? Voor de uitvaart
kunt u uiteraard een beroep doen op de kerk. Als u een dominee bij een uitvaart
wilt inschakelen, dan is het aan te raden om bij overlijden zo spoedig mogelijk
contact op te nemen met de predikant. Het is raadzaam dat datum en tijd van
de uitvaart in overleg met zowel de uitvaartleider als de predikant wordt vastgesteld.
Jaarlijks worden de overledenen herdacht in een speciale kerkdienst.
In De Bron op de laatste zondag van het kerkelijk jaar (eind november),
in De Ontmoeting enkele weken eerder rond Allerheiligen. U bent daarbij als
familie van harte welkom. Direct na het overlijden wordt er een steen geplaatst
op een schaal in de kerkzaal met daarop de naam van de overledene.
Op de herdenkingszondag mag deze steen door de familie mee naar huis
worden genomen. In De Bron is er ook een herdenkingskruisje met de naam
van de overledene voor de familie beschikbaar.
Verhuizing en/of beëindiging lidmaatschap
Voor alle administratieve zaken kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau.
Als u bent verhuisd en in uw vorige woonplaats lid was van een gemeente
die tot de Protestantse Kerk in Nederland behoort, wordt u automatisch lid
van de Protestantse Gemeente Assen en ingedeeld bij een wijkgemeente.
Bij het kerkelijk bureau kunt u zich als voorkeurslid laten overschrijven
naar een andere wijkgemeente in Assen of helemaal laten uitschrijven bij de kerk.
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8. ACTIVITEITEN
Jeugd en jongeren
Er worden verschillende activiteiten georganiseerd voor kinderen en jongeren.
Om aan deze activiteiten deel te nemen hoef je geen lid van de kerk te zijn.
Raadpleeg de website van De Drieklank onder tabblad Jeugd voor meer informatie
of mail naar jeugdwerk@dedrieklankassen.nl. De stedelijke Jeugdraad heeft ook
een eigen facebookpagina, waarop vaak actueel nieuws te vinden is over
de jeugdactiviteiten voor heel Assen.
Oppasdienst
Voor de jongste gemeenteleden, tot ongeveer 4 jaar, is er tijdens de viering
oppasdienst. Zij blijven gedurende de hele dienst in hun eigen ruimte. Tijdens de
collecte is er gelegenheid om hen naar de kerk te halen, zodat ook zij naar huis
gaan met de zegen van God.
Kindernevendienst
De kindernevendienst is voor de kinderen van de basisschool.
In De Ontmoeting wordt iedere week kindernevendienst gehouden, in De Bron
alleen als er kinderen zijn. Tijdens de overdenking in de kerk gaan de kinderen
naar hun eigen ruimte om op hun eigen manier met de verhalen uit de bijbel
bezig te zijn. Tijdens de kindernevendienst zijn er soms liedjes, kan er geknutseld
worden of wordt er samen een spel gespeeld.
Tijdens Pasen en Kerst is er vaak een project waar de kinderen mee bezig gaan.

Believe4Youth
Eens per maand is er op de eerste zondagochtend tegelijk met de reguliere
kerkdienst een Believe4Youth dienst, waarbij tieners en volwassenen samen
in gesprek gaan over Bijbelse thema’s en geloof.
We komen bij elkaar in De Ontmoeting.
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Club
Andere jongeren ontmoeten? Samen gezellige dingen doen?
Af en toe serieuze gesprekken voeren? Nadenken over wat voor jou belangrijk is
in het leven? Meegaan met een te gek kampweekend? Dan kun je meedoen met
een club (kinderen vanaf groep 4 tot en met groep 8 van de basisschool).
Deze clubbijeenkomsten worden gehouden op vrijdagavond (om de week).
Iedereen is welkom bij club, mits je onze identiteit respecteert.
Aan kinderen in groep 4 van Het Krijt en De Kloostertuin worden aan het begin
van het schooljaar in de klas uitnodigingen uitgedeeld. Mocht je geen uitnodiging
ontvangen, weet dan dat je net zo welkom bent.

Diaconie
Diaconie betekent 'dienen'. De gemeente heeft vanuit de bijbel de opdracht gekregen
om mensen die het moeilijk hebben te helpen. Diakenen zijn er vooral
om de gemeente te inspireren en te helpen een diaconale gemeente te zijn.
Een gemeente die zich bijvoorbeeld bezig houdt met hulpverlening aan mensen
die materieel of sociaal in de knel zitten; die zich inzet voor vluchtelingen,
uitkeringsgerechtigden, gehandicapten, zieken, verslaafden, gevangenen;
die meedoet met zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking (ZWO).
Wie praktische of financiële hulp nodig heeft, kan contact opnemen met de diaconie
(zie www.dedrieklankassen.nl onder tabblad Helpen).

Provider
Elk derde weekend van de maand komen we als
jeugd van ca. 12 tot 18 jaar bij elkaar voor Provider.
Soms voor een spel of een activiteit, soms voor een
serieuzer onderwerp, maar altijd gezellig! Als je
meer wilt weten of mee wilt doen, neem even
contact op: jeugdwerk@dedrieklankassen.nl

9. Ouderen
Ouderensoos
Eens per maand op dinsdagmiddag, is er in De Bron
een soos waar ouderen elkaar kunnen ontmoeten.
Aanvang 14.30 uur. Het actuele programma is terug
te vinden op de website van De Drieklank.
Verder is er jaarlijks een kerst- en paasviering.
Een ieder is welkom.
Kerkmiddagen in De Slingeborgh
In De Slingeborgh is er één keer per maand een kerkmiddag, steeds op
woensdagmiddag van 14.45 - 16.00 uur. Er wordt een spreker uitgenodigd met een
onderwerp, gerelateerd aan religie. Zo zijn er middagen gehouden
over b.v. Luther, de wereldwinkel, liturgisch bloemschikken, Rembrandt en de Bijbel,
het maken van iconen en Joodse feesten. Ieder jaar besteden wij aandacht aan
bid- en dankdag en houden we een adventsmiddag.
Steeds wordt in het kerkblad - onder Ouderenpastoraat - bekend gemaakt
wanneer er een kerkmiddag gehouden wordt en met welk onderwerp.
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Duurzaamheid & Fairtrade
De diaconie zet zich in voor duurzaamheid en Fairtrade. In september 2015
is wijkgemeente De Drieklank Fairtradegemeente geworden. Dat betekent dat we
proberen zoveel mogelijk Fairtradeproducten te gebruiken, de Fairtradegedachte
uit te dragen naar de gemeente en naar buiten toe en geregeld activiteiten
organiseren om de Fairtradegedachte onder de aandacht te houden.
Ook voor duurzaam leven zet de diaconie zich in. We hebben in de kerk
een milieuflat waarin diverse goederen ingeleverd kunnen worden ter recycling.
De opbrengst van deze goederen komt ten goede aan verschillende goede doelen.
De zaken die momenteel ingezameld kunnen worden zijn: lege stiften en pennen,
inktcartridges, oude mobiele telefoons, kaarten, postzegels en plastic doppen.
Voor meer informatie over de in te leveren goederen en de goede doelen die
we steunen, verwijzen we u graag naar de website onder Diaconaal nieuws.
Op de website worden tips en nieuwtjes gedeeld over Fairtrade en duurzaamheid,
er wordt af en toe een themakerkdienst georganiseerd en er zijn Assen breed
lezingen en bedrijfsbezoeken die in samenwerking met de Werkgroep
Economie & Geloof worden georganiseerd.
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Stille diaconie
Een groep diakenen houdt zich bezig met hulp bieden aan mensen die het financieel
moeilijk hebben. Allereerst kan worden gedacht aan hulp bij mensen met acute financiele nood. De diakenen staan deze mensen met raad en daad bij en begeleiden ze
richting hulpinstanties zoals Stichting Budgetsupport.
Een greep uit de verdere activiteiten van deze groep: vakantiegeld samen delen
(Assen breed), Sinterklaasactie, kerstpakketten actie (Assen breed)

en inzameling voor de voedselbank.
In De Bron iedere laatste zondag van de maand,
in De Ontmoeting bij de avondmaalsdiensten.
Omdat het hebben van financiële problemen
en het vragen van hulp vaak heel gevoelig ligt,
verricht deze groep diakenen haar werk grotendeels
in stilte: hulpvragers kunnen er zeker van zijn
dat hun situatie niet wereldkundig wordt gemaakt.
Recreatie
Deze groep heeft als taak het organiseren van
vakanties voor mensen met een lichamelijke
beperking en chronische zieken, die door hun
ziekte of anderszins, niet de mogelijkheid hebben
zelfstandig op vakantie te gaan. De groep verzorgt
jaarlijks “De Vaartweek”, een vakantieweek in het
F.D. Rooseveldthuis te Doorn voor de gemeenten
Assen, Meppel, Hoogersmilde, Bovensmilde
en Smilde.
ZWO
In De Bron is een werkgroep actief die zich bezig houdt met ZWO:
Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingshulp,
samen met de ZWO-diaken van De Drieklank.

(Vrije) collectes
Wekelijks wordt tijdens de kerkdienst voor de diaconie of een diaconaal doel
gecollecteerd. De meeste collectedoelen worden jaarlijks door de Algemene
Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Assen vastgesteld,
maar een aantal collectes betreft vrije keuze.
Voor deze vrije collectes kan de diaconie zelf een goed doel (dichtbij of ver weg)
kiezen. Suggesties mag u altijd doorgeven!

Lokale Lobby
De diaconie werkt mee aan de opzet van een Assen breed samenwerkingsverband
tussen kerken en andere maatschappelijke organisaties om mensen die hulp nodig
hebben, concrete hulp te kunnen bieden. Het gaat hierbij met name om mensen die
tussen wal en schip dreigen te vallen vanwege de nieuwe zorgwetgeving.

Vluchtelingen
Momenteel nog op incidentele basis, meestal in combinatie met het College
van Diakenen. Er zijn contacten met INLIA - een interkerkelijke organisatie dat zich
richt op het welzijn van asielzoekers, met de stichting Present – een organisatie in
Assen dat een brug wil slaan tussen mensen die iets hebben te bieden
en mensen die daarmee geholpen kunnen worden en met het project
Vlucht Voorwaarts, dat zich specifiek richt op vluchtelingen die al status hebben
verkregen, en buiten het AZC in Assen gaan wonen.

Amnesty International
De diaconie draagt Amnesty International een warm hart toe en probeert een steentje
bij te dragen door geregeld mee te doen aan brievenacties: na de kerkdienst worden
brieven uitgedeeld waarin overheden worden opgeroepen tot een
humane behandeling van gevangenen of tot vrijlating van onschuldige gevangenen.

Met name in de 40 dagentijd in aanloop naar Pasen zet de werkgroep zijn doelen
in de schijnwerpers. Tijdens de kerkdiensten in deze periode wordt informatie gedeeld
en gecollecteerd voor de goede doelen die de werkgroep heeft gekozen. Er wordt
meestal aangehaakt bij de acties die Kerk in Actie in deze periode organiseert.
Verder zorgt de ZWO werkgroep voor de bestelling en verspreiding van de
Werelderfgoedkalender en collectemateriaal voor relevante collectes zoals o.a.
werelddiaconaat.
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Jeugddiaconie
De diaconie heeft een jeugddiaken, die zich inzet om de jeugd te betrekken bij het
diaconaat (en de diakenen bij de jeugd). De jeugddiaken onderhoudt nauwe contacten met het eigen jeugdwerk en de stedelijke Jeugdraad.

Projecten
Jaarlijks heeft de diaconie een aantal vaste projecten op de agenda staan:
Kerstgroet/kerstattenties: rond kerst krijgen mensen die het om welke reden dan ook
moeilijk hebben een kerstgroet met een kleine attentie als steun in de rug.
Oliebollenactie: op Oudejaarsdag bakken we op bestelling enorme hoeveelheden
oliebollen. De opbrengst van de oliebollen is bestemd voor een goed doel.
Spaaracties: de hele gemeente spaart in voorkomende gevallen gratis supermarktzegeltjes. De opbrengst is voor de voedselbank of mensen die van de stille diaconie
gebruik maken.

Pastoraat
Pastoraat is: omzien naar elkaar, meeleven met elkaar, aandacht hebben voor elkaar.
De basis daarvan is het 'onderlinge pastoraat': gemeenteleden zien om naar elkaar.
En, ook naar niet-gemeenteleden, want de liefde van God gaat uit naar alle mensen.
Alleen op deze basis kan het georganiseerde pastoraat goed functioneren:
het werk van contactpersonen, pastorale medewerkers, coördinatoren,
ouderlingen en predikanten.
Door het verschil in leeftijdsopbouw en vanuit de historie is de organisatie
van het pastoraat in wijkdeel De Bron en wijkdeel De Ontmoeting niet gelijk.
De beide wijkdelen hebben elk hun eigen pastorale team en werkwijze.

Stichting Present
1 of 2 keer per jaar steken gemeenteleden samen de handen uit de mouwen voor een
klus met Stichting Present. We doen van alles: behangen, tuinieren, schoonmaken of
bloemstukjes maken.
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Pastoraal team Ouderen
Ouderenpastor Elly Veldman is er voor de gemeenteleden in verzorgingsen verpleeghuizen en enkele daarbij gelegen seniorencomplexen.
Het gaat om de Arendstate, De Slingeborgh, de Wijde Blik, Nieuw Graswijk, Anholt,
de Kloosterakker, de Ceresstaete, de Ankerhof, de Ekke Faberflat, de Stroomflat,
de Slenk en de Zwinflat.

De pastorale teams dragen zorg voor:
- pastoraal meldpunt;
- aandacht voor de pastoraal werkenden en contactpersonen;
- oplossen van knelpunten en stellen van prioriteiten;
- voor vacante wijken of adressen: aandacht voor jubilea, doop, verjaardagen van
mensen boven de 80 jaar en ziekte;
- crisispastoraat / intensief pastoraat ( predikant / ouderling / pastoraal medewerker).
Welkomstteam
In De Bron is een welkomstteam dat zorgt voor het verwelkomen van nieuw ingekomen kerkleden in De Bron. In De Ontmoeting gebeurt dit door de wijkcontactpersonen.
Contactpersonen
De leden van de pastorale teams worden bijgestaan door contactpersonen. Zij verzorgen de lopende contacten, vangen signalen op en voor (pastorale) vragen kunt u bij
hen terecht. Mocht er voor uw adres geen contactpersoon zijn of als u niet weet wie
dat is, kunt u met pastorale vragen terecht bij de leden van het pastorale team.

Op dinsdag en donderdag is zij regelmatig tussen de middag bereikbaar op
de predikantenkamer bij het kerkelijk bureau, tel. 0592-730991.
Daarnaast is er een ouderling en/of coördinator werkzaam in het ouderenpastoraat.
Onze wijkleden in de verzorgingshuizen worden met enige regelmaat bezocht door
een aantal vrijwilligers die als contactpersoon van De Drieklank fungeren,
in ieder geval rond verjaardagen en wanneer er ziekte is.
Mocht u niet weten wie uw contactpersoon is of hem of haar niet kunnen bereiken,
dan kunt u ook contact opnemen met ds. Elly Veldman.
Voor een gesprek, voor een luisterend oor, voor hulp kunt u altijd een beroep
doen op de mensen van de pastorale teams van De Drieklank via
pastoraat@dedrieklankassen.nl of via de contactgegevens in de bijlage.
Wat u in vertrouwen zegt, komt niet verder. Mocht dat eventueel nodig zijn,
dan kan er ook samen met u gezocht worden naar meer gespecialiseerde hulp.

Wijkindeling pastorale teams
Voor De Bron is een indeling op postcode gemaakt. Dat resulteert in vijf delen:
postcode 9401, 9402, 9405, 9406 en de overige postcodes (buitengebied).
Deze postcodes zijn verdeeld over de leden van het pastorale team (zie bijlage).
De verzorgings- en verpleeghuizen en enkele daarbij gelegen senioren�complexen
vallen onder het ouderenpastoraat. In De Ontmoeting zijn de straten in Kloosterveen
in wat grotere clusters verdeeld over de wijkcontactpersonen.
Marije Telgen is de coördinator voor de wijkcontactpersonen in Kloosterveen.
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Pastorale activiteiten
Samen eten in De Bron
Iedere maand is er de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten tijdens een gezellige maaltijd in De Bron. Belangstellenden bereiden de maaltijd en met elkaar worden de tafels
gedekt. Iedereen is welkom, jong, oud, samen of alleengaand.

Koffieochtenden
Geregeld zijn er koffieochtenden om elkaar te ontmoeten en bij te praten. Iedereen is
welkom! De Ontmoeting: elke woensdagmorgen tussen 10:15 uur en 11:45 uur. De
Bron: elke eerste en derde donderdag van de maand tussen 10:00 uur en 11:30 uur.
Appeltaartochtend in De Bron
Een keer in de twee maanden worden kerkleden (80+)
van De Bron, die in de afgelopen twee maanden jarig zijn
geweest, uitgenodigd om gezamenlijk koffie te drinken
met een traktatie.

Werkgroep Vieren
De werkgroep vieren richt zich vooral op de coördinatie van kerkdiensten in de
gemeente. Zij verzorgt in De Bron ongeveer drie bijzondere kerkdiensten per jaar.
Ook doen we mee met de vieringen van de Kliederkerk bij het Leger des Heils.
In Kloosterveen worden daarnaast regelmatig vieringen buiten de gebaande wegen
georganiseerd door gemeenteleden, zoals een Taizé-viering of een Soepeldienst.
Lijkt het je leuk om ook eens een bijzondere viering te (helpen) organiseren
of heb je ideeën, dan kun je contact opnemen met ds Harry Harmsen
of ds Peter v.d. Peppel.

Gespreksavonden en ontmoetingsbijeenkomsten
Er worden met enige regelmaat momenten georganiseerd
waarop over geloof en geloofsbeleving gesproken kan worden
en ervaringen uitgewisseld kunnen worden.
Er is ruimte voor gesprekken over spiritualiteit, de zin van het
leven, omgaan met teleurstelling en geloofsopvoeding
van je kinderen. Een goede gelegenheid om elkaar te
ontmoeten, beter te leren kennen en te merken dat je niet
alleen staat in je geloof.
Speciaal voor de middengeneratie (20-45 jaar) draait er in
Kloosterveen een gesprekskring waar nieuwe leden van harte welkom zijn.
Werkgroep Kerk, Kunst en Cultuur
Door deze werkgroep worden regelmatig activiteiten georganiseerd op het terrein van
kerk, kunst en cultuur. Er is een gevarieerd programma, met films, exposities,
(koor)muziek, lezingen en voordrachten. Kijk voor het actuele programma
op de website: www.dedrieklankassen.nl
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Werkgroep Communicatie
Deze werkgroep ondersteunt de interne en externe communicatie voor en over de
gemeente. Een greep uit de activiteiten: het beheren en actualiseren van de website
en de social media, het zorgen voor actualiteiten/berichtjes in de media,
het verzorgen van een wekelijkse zondagsbrief en het maken van folders en flyers.
Ook deze informatiegids is een uitgave van de werkgroep communicatie.
U kunt zich aanmelden voor de digitale versie van de zondagsbrief door een account
aan te maken op onze website www.dedrieklankassen.nl onder het tabblad zondag.
Nadat u zich hebt geregistreerd, ontvangt u elke week een link in uw mailbox
waarmee u de zondagsbrief kunt downloaden.
Het kerkblad is een informatie- en opinieblad van de PGA en verschijnt eens
in de 14 dagen op donderdag. Er wordt een bijdrage van € 24,50 euro per jaar
gevraagd. Aanmelden voor een abonnement kan via het kerkelijk bureau.
Als u kopij wilt inleveren voor de wijkberichten,
dan kan dat uiterlijk 10 dagen
voor de verschijningsdatum via
wijkberichten@dedrieklankassen.nl.

Commissie contact Nederlandse en Molukse kerken
Onze wijk onderhoudt contacten met de Molukse Gemeenten in Assen-West.
Dat zijn de Molukse Evangelische Kerk en de Noodgemeente van de
Molukse Protestantse Kerk. Af en toe wordt er gezamenlijk een kerkdienst
georganiseerd.

Stadswerk
De Protestantse Gemeente Assen (PGA) heeft een stadspredikant in dienst:
ds. Bert Altena. Zijn taak is om verbindingen te leggen tussen kerk
en lokale samenleving en tussen de kerken onderling en andere organisaties.
Hij initieert projecten zoals ‘Mooi verhaal’.
Sinds 3 juni 2019 is Dick Vos gestart als diaconaal werker voor de PGA.
Ook de Jeugdraad van de PGA werkt wijk overstijgend met als doelgroep jongeren
van 12-20 jaar. De Jeugdraad wil een klankbord zijn voor jeugdactiviteiten
binnen de wijkgemeentes en organiseert zelf ook wijkoverstijgende activiteiten.
Tenslotte is ds. Elly Veldman stedelijk werkzaam als ouderenpastor.
De contactgegevens vindt u in het hierna volgende overzicht.
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Trefwoordenregister

Aanvangstijden kerkdienst
Activiteitenkrant
ANBI status
Appeltaartochtenden
Beamer
Believe4Youth
Belijdeniscatechese
Clubwerk
Collectebonnen
Contact
Contactpersonen
Diaconie
Dopen
Duurzaamheid
Eetproject
Erven
Fairtrade
Geloofsbelijdenis
Gespreksavonden
Giften
Huwelijk
Jeugdwerk
Jeugdraad
Kerkblad
Kerkdiensten
Kerkelijk bureau
Kerkenraad
Kerkomroep
Kindernevendienst
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Moderamen
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Ontmoetingsbijeenkomsten
Oppasdienst
Ouderensoos
Ouderenpastor
Overlijden
Pastoraat
Predikanten
Privacy protocol
Protestantse Gem. Assen
Provider
Slingeborgh
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Variatievieringen
Verhuizing
Vervoer naar kerkdienst
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Zondagsbrief
Zuiderkerk
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Overzicht contactpersonen Drieklank, versie sept. 2019

Overzicht contactpersonen Drieklank, versie september 2019

Protestantse
kerk
de

KLANK

As

As

Taak/werkgroep
of commissie
Amnesty
International

Plaats

Contactpersoon

Telefoon

E-mail

Bron
Ontmoeting

Harma Heuving
Marga Grit

0592-865187
0592-355965
06-28701792

harmaheuving@home.nl
marga.grit@hotmail.com

Autovervoersdienst
Autovervoersdienst

Bron

Jan Horstra

0592-341604

janhorstra@ziggo.nl

Ontmoeting,

Hans Hiemstra

0592-351032

hiemstrah@gmail.com

Beamteam
Beamteam
Begroeting gastdames/heren

Bron
Ontmoeting
Bron

Jan Moesker
Edwin Heuten
Ria Hofstra

0592-350991
0592-853130
0592-868964

beamteam@dedrieklankassen.nl
beamteam@dedrieklankassen.nl
Ria.hofstra@ziggo.nl
begroeting@dedrieklankassen.nl

Begroeting gastdames/heren
Clubwerk 12Clubwerk 12-

Ontmoeting

Linda Hartemink

06-12295673

lindabolt@home.nl

Bron
Ontmoeting

Janneke Poelman
Marijke Houtsma
Nynke Hoekstra

Communicatie
Diaconaal werker
Diaconie – stille
hulp

Drieklank
PGA
Drieklank

Ingrid Meier
Dick Vos
Dineke Top

0592-340695
0592-460544
0592-460463
0592-850857
06-10695490
0592-344778
06-21555718
0592-868964
06-15142433

jannekemaat@t-mobilethuis.nl
mfmiddel@hotmail.com
nynkerixt@gmail.com
meier-woortman@home.nl
diaconaalwerker@pkn-assen.nl
topdineke@gmail.com

0592-461778
06-20717525
0592-357797
06-20689671
0592-341550
0592-342355

joditevelde@gmail.com

joditevelde@gmail.com

Diaconie –
duurzaamheid

Vanboeijen/
promens care

Ria Hofstra
Bea Schoemaker
Drieklank

Johan te Velde
Martzen Hansma

ria.hofstra@ziggo.nl
beaschoemaker37@gmail.com

martzenhansma@gmail.com

Diaconie –
eetproject

Bron

Gé van der Berg
Wieke Hoekstra

Diaconie –
fairtrade

Drieklank

Johan te Velde

Diaconie –
goede doelen
Diaconie – jeugd

Drieklank

Ingrid Meier
Johan te Velde

Drieklank

Roelof Westerhof

0592-461778
06-20717525
0592-850857
0592-461778
06-20717525
0592-461425

Diaconie –
kerstgroet/attentie
Diaconie – lokale
lobby
Diaconie –
oliebollenactie
Diaconie –
ouderen:
kerst-/paasviering
Diaconie –
Penningmeester

Drieklank

Bea Schoemaker
Ailko Kok
Ailko Kok

06-15142433
geheim
geheim

beaschoemaker37@gmail.com
ahkok@kpnmail.nl
ahkok@kpnmail.nl

Drieklank

Bea Schoemaker
Fetsje Heerspink
Anneke Geut

06-15142433
0592-460833
0592-355812

beaschoemaker37@gmail.com
f.heerspink@home.nl
joopanneke@hotmail.com

Drieklank

Welmoed Stollenga

0592-421182
06-31785064

welmoedstollenga@gmail.com

Drieklank
Bron

gvanderberg@ziggo.nl
w.hoekstra44@gmail.com

meier-woortman@home.nl
joditevelde@gmail.com
rwesterhof@hotmail.nl

n

se

n

se
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Protestantse
kerk
de

KLANK
Taak/werkgroep
of commissie
Diaconie –
Present klussen/
activiteiten
Kloosterakker
Diaconie – rooster

Plaats

Contactpersoon

Telefoon

E-mail

Drieklank

Jan Bouwman
Auckjen Ridderbos

0592-356219
0592-350504

anjanbouwman@ziggo.nl
Auckjen.ridderbos@zonnet.nl

Drieklank

Janneke Poelman

0592-340695

jannekemaat@t-mobilethuis.nl

Diaconie –
vaartweek
Diaconie –
vakantiegeld
delen
Diaconie –
vluchtelingen
Diaconie –
voedselbank
Diaconie –
voorzitter
Diaconie – ZWO
Diaconie – n.n.b.
Gespreksavond
25-40 jarigen
Jeugddiaken
Jeugdouderling
Jeugdraad
Jeugdwerk
Kerkblad –
bezorging

Drieklank

Anne Blaauw

0592-341154

a.a.blaauw@kpnmail.nl

Drieklank

Johan te Velde
Dineke Top

Drieklank

Jan Bouwman

0592-356219

anjanbouwman@ziggo.nl

Bron
Ontmoeting
Drieklank

Henk Haverdings
Gerrit Drogt
Gerrit Drogt

0592-785755
0592-542151
0592-542151

hkhaverdings@ziggo.nl
gerrit-annie@drogt.nl
gerrit-annie@drogt.nl

Drieklank
Drieklank
Ontmoeting

Vacant
Aaltjo IJzer
Rosalie de Weerd

0592-746004
0592-750634

agijzer@hotmail.com
rosaliedeweerd@gmail.com

Drieklank
Drieklank
PGA
Drieklank

Roelof Westerhof
Arjan Hartemink

0592-461425
0592-351057

Hoofdbezorger

0592-351798
06-54343183
0592-408490

Kerkblad –
redactie
wijkberichten
Kerkdienst
coördinator
Kerkdienst
Coördinator
Kerkelijk bureau
Collardslaan 2a
Kerkenraad
-Secretaris
-Voorzitter
Kerkomroep

Drieklank

D.R. Neerhof
Harm Janssens
Dhr. K. Bruggink
Zie colofon
kerkblad
Hennie Enting
Ellen van den Brink

rwesterhof@hotmail.nl
arjan.hartemink@home.nl
jeugdraad@pkn-assen.nl
jeugdwerk@dedrieklankassen.nl
h.janssens@foursupport.nl
k-bruggink@tele2.nl

-

wijkberichten@dedrieklankassen.nl

Bron

Scriba

-

scriba@dedrieklankassen.nl

Ontmoeting

Gert Damstra

-

efp.gmd@gmail.com

PGA

Jenneke Span,
hoofd KB

0592-312056

kerkelijkbureau@pkn-assen.nl

Kerkrentmeesters

Bron
Bron
Ontmoeting
Drieklank

Greetje Westerhof
Diedrik Pepping
Jan Moesker
Bert de Vries
Simon Mulder
Abel Jagersma
Wim van der Wiel
Linda Hartemink

0592-461425
06-53850585
0592-350991
06-53730956
0592-340860
06-29522388
0592-354960
06-12295673

scriba@dedrieklankassen.nl
preses@dedrieklankassen.nl
janmoesker@home.nl
bertkortbree@gmail.com
s.mulder777@gmail.com
jagersma-kiewiet@live.nl
www50@hotmail.nl
lindabolt@home.nl

Bron

Berend Prins

0592-352725

berendprins@home.nl

Ontmoeting

Marijke Houtsma

0592-460544

mfmiddel@hotmail.com

Kerk, Kunst en
Cultuur
Kindernevendienst
Kindernevendienst

Ontmoeting
Centrum
Overige
wijkdelen

joditevelde@gmail.com
topdineke@gmail.com

Drieklank

Drieklank
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Protestantse
kerk
de

Protestantse
kerk
de

KLANK

KLANK

As

As

Plaats

Contactpersoon

Telefoon

E-mail

Ontmoeting

Greetje Westerhof

0592-461425

westerhof-g@hotmail.nl

Bron
Bron

0592-341550
0592-357763
0592-855372

gvanderberg@ziggo.nl
kosterdebron@dedrieklankassen.nl

Kostersgroep

Ontmoeting

06-54343183

kosterdeontmoeting@dedrieklankassen.nl

Ledenadministratie
Liturgisch
bloemschikken
Liturgisch
bloemschikken
OntmoetingsBijeenkomsten
Oppasdienst
Oppasdienst

PGA

Gé van der Berg
Joop Kruit
Gerrit Gansekoele,
coördinator/planner
Harm Janssens,
coördinator
Kerkelijk Bureau

0592-312056

kerkelijkbureau@pkn-assen.nl

Bron

Margreeth Moesker

0592-350991

margreethmoesker@home.nl

Ontmoeting

Ida Weekhout (a.i.)

06-50275390

Jantinasbloemdecoratie@kpnmail.nl

Drieklank

Willem Fledderus

0592-412977

willem.fledderus@planet.nl

Bron
Ontmoeting

0592-352725
0592-269556

ja.prins@home.nl
dienkeklaassen@hotmail.com

Organistencontact
Ouderensoos

Bron

Netty Prins
Dienke WagenaarKlaassen
Wietse Meinardi

0592-357722

-

Drieklank

Diny Emmelkamp
Fenny Kampen

Ouderenwerk –
kerkmiddagen
Pastoraal team
ouderen

Slingeborgh

Tineke Knijff
Geke Wijnalda

PGA
Drieklank

Elly Veldman
Fetsje Heerspink

0592-370218
0592-460266
0592-341325
0592-346214
06-18761366
0592-460833

diny.emmelkamp@yahoo.com
lj.kampen@telfort.nl
Knijff-huiges@planet.nl
f.wijnalda@kpnmail.nl
veldman@dedrieklankassen.nl
f.heerspink@home.nl

0592-353719

johanenbeppie@gmail.com

Pastoraal team De
Ontmoeting

Pastoraal team De
Bron, Postcodes:

Penningmeester –
wijkkas
Predikanten

Provider
Schriftlezers –
coördinator

38

Coördinator

Johan en Beppie
Wessel:Stroomflat,
Zwinflat, Anholt,
Slenk, Slingeborgh
Harry Harmsen
Gienke Christoffers
Greetje Westerhof
Rosalie de Weerd
Auckjen Ridderbos

Coördinator
contactpers.
9406 en rest
9402
9401 en 9405

Marije Telgen
Gerrit Gansekoele
Joop Geut
Tineke Koster

Em.predikant
Predikant
Predikant
Welkomteam
Drieklank

Martin v.d. Meer
Peter v.d.Peppel
Esther Struikmans
A. Dimmendaal
Albert Jan Frijlink

Drieklank

Esther Struikmans
Elly Veldman
Peter v.d. Peppel
Harry Harmsen

Drieklank
Bron

Marlies Warris
Jan Moesker

n

se

n

se

Taak/werkgroep
of commissie
Koffie-ochtend
wo
Koffie-ochtend do
Koster

Taak/werkgroep
of commissie
Schriftlezers –
coördinator
Social media
content beheerder

Plaats

Contactpersoon

Telefoon

E-mail

Ontmoeting

Gert Damstra

-

efp.gmd@gmail.com

Drieklank

Jan Koning

Stadspredikant

PGA

Bert Altena

Tienerdienst /
Believe4Youth
Webmaster

Drieklank

Geert Warris

Zondagsbrief –
redactie
ZWO – wijkcie

Dedrieklank Assen
@dedrieklank
0592-405514
06-30285649
0592-268070

dedrieklankassen
bert.altena@hetnet.nl

0592-356049

Drieklank

Menno Hulshoff
Jan Koning
Tiny Muskee

gewarris@planet.nl
tienerdienst@dedrieklankassen.nl
website@dedrieklankassen.nl

0592-352297

zondagsbrief@dedrieklankassen.nl

Bron

Jan Moesker

0592-350991

janmoesker@home.nl

Taak/werkgroep
of commissie
Schriftlezers –
coördinator
Social media
content beheerder

Stadspredikant

Plaats
Ontmoeting
Drieklank

Contactpersoon
Gert Damstra

Telefoon
-

Jan Koning

E-mail
efp.gmd@gmail.com
Dedrieklank Assen
@dedrieklank

PGA
Drieklank

Bert Altena
Geert Warris

0592-405514
06-30285649
0592-268070

dedrieklankassen
bert.altena@hetnet.nl

Tienerdienst /
Believe4Youth
Webmaster

Drieklank

Zondagsbrief –
redactie
ZWO – wijkcie

Drieklank

Menno Hulshoff
Jan Koning
Tiny Muskee

0592-352297

zondagsbrief@dedrieklankassen.nl

Bron

Jan Moesker

0592-350991

janmoesker@home.nl

0592-356049

gewarris@planet.nl
tienerdienst@dedrieklankassen.nl
website@dedrieklankassen.nl


Mutaties/reacties via wijkinformatiegids@dedrieklankassen.nl of 0592-850857 (Ingrid Meier)



Drieklank


Mutaties/reacties via wijkinformatiegids@dedrieklankassen.nl of 0592-850857 (Ingrid Meier)





0592-344570
0592-356912
0592-461425
0592-750634
0592-350504

harmsen@dedrieklankassen.nl
christoffers@home.nl
westerhof-g@hotmail.nl
rosaliedeweerd@gmail.com
Auckjen.Ridderbos@zonnet.nl

06-51002303
0592-855372
0592-355812
0592-330469/
0592-670057
0592-268910
0592-344912
050-3133619
0592-859225
0592-357116

marijetelgen@gmail.com
ggansekoele@home.nl
joopanneke@hotmail.com
tikopa@ziggo.nl

050-3133619
06-18761366
0592-344912
0592-344570
0592-268070
0592-350991

struikmans@dedrieklankassen.nl
veldman@ dedrieklankassen.nl
peppel@dedrieklankassen.nl
harmsen@dedrieklankassen.nl
mwarris@live.nl
janmoesker@home.nl

mcvdmeer@kpnplanet.nl
peppel@dedrieklankassen.nl
struikmans@dedrieklankassen.nl
welkom@dedrieklankassen.nl
wijkkas@dedrieklankassen.nl
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