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Kopij wijkberichten Protestantse Wijkgemeente 2 januari 2018 t.b.v. nummer 1, 
verschijndatum: 11 januari 2018  
 
Kraampjes 
Tijdens een bijeenkomst van predikanten en kerkelijk werkers die ik eind 
2017 bijwoonde, werd gesproken over betrokkenheid van mensen bij de kerk. 

Een treffende beeldspraak wil ik hier noemen: die van”kraampjes”. Je zou 
kunnen zeggen, dat we in de huidige tijd zoveel aanbod hebben qua 
activiteiten waaraan we onze tijd en aandacht kunnen besteden, dat zaken als 
bidden, Bijbel lezen en naar de kerk gaan als het ware enkele van de vele 

”kraampjes” lijken te zijn geworden op de ”markt” van al het 
activiteitsaanbod, naast bijvoorbeeld tijd besteden aan sport of muziek. Dan 
zijn mensen, zeker als ze het al heel druk hebben met bijvoorbeeld werk en 
gezin, snel geneigd datgene van het activiteitsaanbod uit te kiezen wat 
toevallig goed uitkomt, of aantrekkelijk lijkt. Je zou jezelf als kerk de 

vraag kunnen stellen: moeten we nu gaan ”concurreren” met al die andere 
kraampjes, met als risico dat we onszelf overschreeuwen en de ware aard en 
inhoud van het geloof laten ondersneeuwen? Of kunnen we op één of andere 
manier duidelijk maken, aan onszelf en anderen, dat het in het geloof om 

iets wezenlijks gaat, om de essentie van ons bestaan, dus niet om ”zomaar” 
een tijdsbesteding naast vele andere? En als we voor die laatste optie 
kiezen: hoe voorkomen we dat we daarbij onszelf (on)bewust boven de ander 
verheffen? Pittige vragen, ook voor ons als wijkgemeente bij het nadenken 
over de nabije en verdere toekomst. 
Ds. Esther Struikmans 
 

Vrede voor 2018 
Vrede en zegen voor 2018: dat wensen wij u en jou toe. 
Dat de vreugde om het Kind, Immanuel, met ons mee mag gaan het nieuwe jaar 
in!                 
Ook willen we u en jou graag hartelijk bedanken voor de kerst- en nieuwjaarwensen 
die we mochten ontvangen. 
Het predikantenteam 
 
Bij de diensten 
14 januari 
De Bron 
De eerste zondagen van Epifanie staan er elk jaar dezelfde lezingen op het rooster: 
de wijzen uit het Oosten, de doop van Jezus, de bruiloft te Kana. Op deze 2e zondag 
na epifanie is de evangelielezing die bruiloft. Ik vind dat misschien wel het mooiste 
verhaal uit de Bijbel. Of ik daar dan ook over ga preken weet ik nog niet op het 
moment dat ik deze regels schrijf. Want elk jaar weer over diezelfde verhalen preken 
is wel een mooie, maar soms ook een lastige uitdaging. Ik ga dus ook nog eens 
kijken naar de andere lezingen -uit het Eerste Testament en uit de Brieven- die het 
leesrooster vermeldt. Waarbij we dit keer dan ook nog eens de mogelijkheid hebben 
het spoor van het alternatieve, Lutherse leesrooster te gaan. Om misschien toch wel 
weer voor het feest van de liefde en de wijn te kiezen? Of me dit keer toch te laten 
uitdagen door een ander gedeelte? 
Ds. Harry Harmsen 
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21 januari  
De Bron  
Op zondagmorgen 21 januari zijn onze zusters en broeders uit de Molukse 
Evangelische Kerk Rehoboth onze gast. Ik zal samen met ds. R. Hallussy in de 
dienst voorgaan. Een goed initiatief aan het begin van de week van gebed voor de 
eenheid van christenen. 
Ds. L.P.J. van de Peppel 
 

Kindernevendienst: 
Zondag 14 jan  – Johannes 2:1-11 

 
Waar komt dit vandaan?  
De ceremoniemeester proeft het water en het is wijn geworden. Dit is het eerste 
wonderteken van Jezus. 
We lezen komende periode uit Marcus. Jezus gaat langs hele gewone mensen, 
dichtbij en in de buurt. Ook vandaag nog! 
Zondag 21 jan  – Marcus 1:14-20 

 
Waar gaat dit naartoe?  
Bij het Meer van Galilea zijn de vissers iedere dag bezig met hun netten. Jezus komt 
vandaag langs en vraagt hen om met hem mee te gaan. Meteen laten de vissers 
alles achter om Jezus te volgen. 
 
Kerkdienstroosters 

De kerkdienstroosters t/m 2018 voor De Bron, De Slingeborgh en De Ontmoeting 
staan op internet. Een link naar de roosters staat op 
http://www.dedrieklankassen.nl/komende-diensten/komendediensten  
 
Meeleven doen we met Auke en An Frieswijk 
 
Jubileum ds. Harry Harmsen 
Op 24 januari 2018 is het 25 jaar geleden dat ds. Harry Harmsen tijdens een 
kerkdienst in de Marturiakerk werd verbonden aan de (voorloper van de) 
Protestantse Gemeente Assen. We willen hier graag bij stilstaan in een gezamenlijke 
kerkdienst op zondag, 28 januari a.s. in De Bron. In De Ontmoeting is er dan geen 
dienst. 

http://www.dedrieklankassen.nl/komende-diensten/komendediensten
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U wordt allen van harte uitgenodigd deze kerkdienst mee te vieren; na afloop is er 
tijdens een hapje en een drankje gelegenheid Harry en Ellen te feliciteren met het 
bereiken van deze mijlpaal.  
De kerkenraad. 
 

Vrije collecte voor "Stichting een Druppel" 
Op 21 januari a.s. is de vrije collecte in de Drieklank bestemd voor de 
'stichting Een Druppel' van ons gemeentelid dhr. Hazenberg. Hij verblijft 
momenteel weer op de Molukken om daar de allerarmste en kansloze mensen te 
helpen. De stichting kan dus wat extra middelen zeer goed gebruiken. Van 
harte aanbevolen! Zie ook het interview met dhr. Hazenberg elders in dit 
kerkblad.  U kunt zijn werk rechtstreeks ondersteunen d.m.v. een gift op 
rekeningnummer NL 46 INGB 0009320407 t.n.v. Stichting ''Een Druppel'' te 
Assen (fiscaal aftrekbaar). 
De diaconie 
 
Amnesty International 
De opbrengst van de Adventsverkoop in de Bron is geworden € 401,90 
Amnesty International wil u hiervoor hartelijk danken. U heeft daardoor 
meegeholpen  aan het vrijpleiten van onterechte gevangenen. 
Harma Heuving 
 
Tijdstip ”Sporen van God” 
In het vorige nummer van dit kerkblad stond het tijdstip van de bijeenkomst 
”Sporen van God in ons leven”niet vermeld: de aanvang is om 10 uur, op 
woensdag 17 januari a.s., in het Kerkelijk Bureau in de Oosterhoutstraat 30. 
Opgave kan vóór 15 januari bij ds. Elly Veldman, veldman@dedrieklankassen.nl,  
0593-565259 of ds. Esther Struikmans, struikmans@dedrieklankassen.nl, 050- 
3133619. Spreekt u s.v.p. duidelijk uw naam en 
telefoonnummer in. Welkom! 
 

Ontmoetingsmiddag in de Bethelkerk. 
Dinsdag 16 januari bent u van harte welkom op de Nieuwjaarsvisite. Er is tijd om 
elkaar te ontmoeten. We zetten de traditie voort om op de eerste bijeenkomst in het 
nieuwe jaar Bingo te spelen.  
Om 14.30 uur staat de koffie/thee klaar. Voel u welkom. 
Commissie Ouderenwerk De Drieklank en de Bethelkerk. 
 
Samen eten in de Bron 
Op donderdag 25 januari is er weer een ontmoetingsmaaltijd in De Bron waar iedereen 
welkom is. Oud,  jong, samen of alleengaand. Ook de mensen om u heen zijn van harte 
welkom, neem hem of haar gerust mee! Komt u ook eens mee eten?  Vanaf dinsdag 
23 januari 9.00 uur kunt u zich opgeven. Wees er snel bij, want vol is vol. Als u 
onverwachts verhinderd bent, dan zouden wij het zeer op prijs stellen dat u zich tijdig 
afmeldt! Er zijn kosten gemaakt en wat belangrijker is: we kunnen bij afzegging gasten 
van de reservelijst uitnodigen! 
Kosten zijn minimaal 4 euro, waarvan 50 euro cent gedoneerd wordt aan de 
voedselbank. Uiteraard ook alles wat meer betaald wordt dan 4 Euro komt ten goede 
aan de voedselbank. 

veldman@dedrieklankassen.nl
struikmans@dedrieklankassen.nl
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Vindt u het leuk om te helpen met koken, tafels dekken, enz. dan bent u vanaf 15.00 
uur welkom, anders staat er om 17.00 uur een kopje koffie/thee voor u/jullie klaar. 
Rond 17.45 uur gaan we aan tafel. 
Heeft u vervoer nodig? Wij halen u graag op! 
U kunt zich opgeven bij: 
Gé van der Berg, tel. 341550, e-mail: gvanderberg@ziggo.nl 
Harma Heuving, tel. 865187, e-mail: heuvingharma@gmail.com 
 
Koffieochtend De Bron 
Op de eerste en derde donderdag van de maand  (18 januari en 1 februari) staat 
tussen 10.00 uur en 11.30 uur de koffie klaar in De Bron. 
Iedereen is van harte uitgenodigd en neem gerust uw buurman of buurvrouw mee, 
ook zij zijn van harte welkom. We hopen op een gezellige ochtend waar we elkaar 
kunnen ontmoeten en met elkaar in gesprek mogen gaan. 
 
Inloop met koffie 

Elke woensdagmorgen tussen 10:15 en 11:45 uur staat de koffie klaar in de 
consistorie van De Ontmoeting. U, jij bent welkom om vrijblijvend binnen te lopen en 
korter of langer te blijven.  
 
Namens de redactie van deze wijkberichten wensen wij u allen een voorspoedig 
2018. 
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