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Kopij wijkberichten Protestantse Wijkgemeente De Drieklank d.d 30 december, 
nummer 1, verschijningsdatum: 10 januari 2019 
 
Bij de diensten 
 
13 januari  
De Bron 
Op deze zondag nemen we afscheid van onze diaconale werker Wim Staal. Elders 
in dit kerkblad staat een uitgebreide uitnodiging. Wim en ik zullen samen in deze 
dienst voorgaan. 
PvdP 
 
20 januari  
De Bron 
Op zondag 20 januari is De Bron gesloten en gaan we naar onze Molukse broeders 
en zusters in de Molukse Evangelische kerk aan de Tumulusstraat 1. De dienst 
begint om 10:00 uur en ds. Mella Hallussy en ik zullen in de dienst voorgaan. We 
kunnen rekenen op een hartelijke en gastvrije ontvangst. Dat is inmiddels een goede 
gewoonte geworden. Daarom is het ook zo goed om elkaar eenmaal per jaar op te 
zoeken.  
PvdP  
 
20 januari 
De Ontmoeting 
deze tweede zondag van Epifanie staat de bruiloft in Kana op het  
rooster. Het zou zomaar kunnen dat we gaan meevieren - maar dat kan ik   
nu (nog voor de jaarwisseling) niet geheel overzien. 
Dat sluit wel heel prachtig aan op de Maaltijd van de Heer die we dan  
met elkaar mogen vieren. Ook muzikaal is het een feestje, m.m.v. Pieta  
Broere en Els Veltheer. 
 
Kerkdienstroosters 

De kerkdienstroosters 2019 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 

 

Kindernevendienst 

Kerkblad: 
Zondag 13 jan 2019 – Lucas 3:15-16+21-22 

 

http://www.dedrieklankassen.nl/komende-diensten/komendediensten
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Hij hoort bij God  
Johannes doopt mensen in de Jordaan. Is hij de messias? Johannes vertelt dat hij 
dat niet is. Als Johannes even later Jezus doopt, weten de mensen dat Jezus de 
Zoon van God is. 
Zondag 20 jan 2019 – Ester 2:1-17 

 
Jij bent het!  
Vanaf deze zondag lezen we 6 keer uit het boek Ester. Koning Ahasveros zoekt een 
koningin. Uiteindelijk kiest hij een joods, buitenlands meisje Ester.  
 
Geslaagde oliebollenactie in De Bron 
Net als voorgaande jaren was het op oudejaarsdag weer een drukte van belang in 
De Bron. Een hele ploeg beslagmengers, oliebollenbakkers,  inpakkers, verkopers 
en niet te vergeten de kookploeg voor de verzorging van al deze mensen, was de 
hele dag in de weer om oliebollen te bakken voor het goede doel. Dit jaar gaat de 
opbrengst naar de Stichting Een Druppel. Deze stichting van ons gemeentelid Jan 
Hazenberg biedt kleinschalige hulp aan de allerarmsten op o.a. De Molukken. Jan 
Hazenberg is momenteel op De Molukken om toezicht te houden op de lopende 
projecten: kinderen naar school laten gaan, ouderen een betere verzorging bieden, 
het aanleggen van waterleiding, het opknappen van huizen en wat er verder maar op 
zijn weg komt. De oliebollenploeg had er weer zin in en gelukkig worden de bolletjes 
nog steeds in dank afgenomen door de kerkgangers. Met elkaar was u goed voor 
een netto opbrengst van € 1292,30.  Namens de stichting hartelijk dank, zowel voor 
het bakken als voor al uw goede giften! 
Namens de oliebollencommissie 
Ingrid Meier 
 
Bedankt 
Hartelijk dank voor de bloemen met kaart en de warmte uit de Bron van onze 
wijkgemeente de Drieklank. 
Nanno van der Vlag 
 
Dank 
Veel dank voor de steun, in welke vorm dan ook, die ik van u mocht krijgen 
na het overlijden van mijn lieve man Gosen Jan Oldenziel. Het heeft me goed 
gedaan! Ik wens u allen veel geluk en vooral Gods zegen toe onder welke 
omstandigheden dan ook, in het komende jaar. 
Roely Oldenziel-Kloosterman 
 
Gratis koffie? 
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Elke zondag wordt u en jou na de kerkdienst koffie aangeboden. Want als 
wijkgemeente vinden we het belangrijk elkaar na de dienst onder het genot van 
koffie (thee en limonade) te kunnen ontmoeten. Je hoeft daar niet voor te betalen, 
want dat vinden we niet gastvrij. Maar..., je begrijpt, die koffie komt niet zomaar uit 
de lucht vallen en moet uiteindelijk wel vanuit de wijkkas worden betaald. We stellen 
het daarom bijzonder op prijs als u daar een bijdrage aan wilt leveren. Blijf je 
regelmatig koffiedrinken na de dienst, dan zou je bijvoorbeeld €25,- per jaar kunnen 
overmaken. Meer of minder mag natuurlijk ook. Dat kan naar:  
NL95INGB 0008 4772 74 t.n.v. PGA, Wijkgemeente De Drieklank 
Alvast hartelijk dank. 
 

 
Inzameling Voedselbank 
 
Zondag 20 januari is er in De Ontmoeting een dienst waarin ook het avondmaal een 
plaats heeft. Zoals gebruikelijk gaan wij dan in De Ontmoeting voedsel etc. 
inzamelen voor de Voedselbank.    
Ondanks de december acties van onder anderen RTV Drenthe blijft inzameling nog 
steeds nodig. 
Zoals bekend vraagt de Voedselbank om praktische redenen alleen lang houdbaar 
voedsel te geven zoals koffie, thee, suiker, rijst, pasta's, pastasauzen, groente en 
vlees in blik of glas, olie, stroop jam pindakaas, houdbare melkproducten. Ook is er 
behoefte aan wasmiddelen, tandpasta, zeep en schoonmaakartikelen.  
 
DE VOEDSELBANK REKENT OP U ALLEN! 
 
Indien u op 20 januari niet in de gelegenheid bent uw gift af te geven dan kunt u in 
de week voorafgaand aan de inzameling uw gift afgeven bij één van de diakenen 
thuis. 
De diaconie, Gerrit Drogt 
 
Samen eten in De Bron 
Op donderdag 24 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  22 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 
van de voedselbank. 
Vanaf 17.00 uur staat er een kopje koffie/thee voor u/jullie klaar en kunt u elkaar in 
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de hal ontmoeten en een praatje maken. 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 
Wieke Spoelstra, tel. 342355, e-mail: w.hoekstra44@gmail.com 
 

Koffieochtend De Bron 
Op de eerste en derde donderdag van de maand: 17 januari en 7 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. Voor ontmoeting, een praatje, gezelligheid, andere 
mensen leren kennen, een pauze tijdens de boodschappen, iets vragen, enz. 
 
Actueel nieuws… 

…is altijd te volgen via onze website: www.dedrieklankassen.nl. Neem daar 
regelmatig een kijkje want de website is èn actueler dan deze wijkberichten, èn er 
staan dingen op de website die hier niet geplaatst kunnen worden. 
 
Namens de redactie van deze wijkberichten een groet aan allen 
Kunnie Lok 
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