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Kopij wijkberichten Protestantse Wijkgemeente De Drieklank 15 januari 2018 
t.b.v. nummer 2, verschijndatum: 25 januari 2018  
 
Om te beginnen 
Om het nieuwe jaar goed te beginnen heb ik mijn boekenkasten opgeruimd. Twee 
volle zware koffers boeken heb ik weggedaan. Het grootste deel weggegeven, want 
tweedehands brengen boeken bijna niets meer op. Zeker boeken met onderwerpen 
over het geloof en de theologie van de tweede helft van de vorige eeuw. Het bracht 
mij weer heel direct in aanraking met de betrekkelijkheid van ideeën en gedachten  
over geloven. Ook die zijn tijdelijk. In het mooie boek van Prof. Hendrik Berkhof 
Christelijk geloof (nee, niet weggedaan) uit 1984 (herdruk) staat het zo mooi in het 
gedicht van de Engelse dichter Tennyson: Our little systems have their day/ They 
have their day and cease to be/ They are but broken lights of Thee/And Thou o Lord 
art more than they.  
(Onze kleine systemen gaan een tijdje mee, ze gaan een tijdje mee en dan 
verdwijnen ze weer. Ze zijn slechts een gebroken licht van U, en Gij o God, zijt altijd 
meer dan zij.) 
PvdP 
 
Bij de diensten 
28 januari 
De Bron en De Ontmoeting 
Het zal u niet ontgaan zijn: deze zondag is er aandacht voor het feit dat ik 25 jaar 
dominee in Assen ben. Of dat gevierd moeten worden? Zelf ben ik blij en dankbaar 
dat ik al zo lang in uw/jullie midden mag zijn, maar het kan natuurlijk de vraag zijn of 

dat omgekeerd ook zo is…  Hoe dan ook, ik wil graag op 'eenvoudige' wijze bij dit 
jubileum stilstaan deze zondag. De dienst is voorbereid samen met een aantal 
gemeenteleden (Karin van Goor, Rita Lammers, Auckjen Ridderbos, Jannes en Bea 
Schoemaker) en met organist Wietse Meinardi. Karin van Goor en Ingrid Meier 
organiseren 'alles eromheen'. Om het samen als ene wijkgemeente De Drieklank te 
kunnen vieren, doen we dat in één gezamenlijke dienst in De Bron (voor alle 
duidelijkheid: er is deze morgen dus géén dienst in De Ontmoeting). Wat mij betreft, 
voel u/je zeer welkom om deze dienst mee te vieren!  
Harry Harmsen 
 
4 februari 
De Ontmoeting 
Vandaag wordt Jelte Poelstra gedoopt. Jelte werd geboren 25 oktober. Op 
onverklaarbare wijze kwam dat geboortebericht pas veel later bij mij, zodat ik het 
nog niet eerder vermeldde. Maar dat doet natuurlijk niks af aan de dankbaarheid 
voor dit leven dat ons extra vreugde zal geven. En dat mag ook in de doopdienst 
gevierd worden. 
Harry Harmsen 
 

Kindernevendienst: 
Zondag 28 jan 
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Geen dienst in De Ontmoeting, dus alleen De Bron gaan we het hebben over 
Marcus 1:21-28 
Ik luister  

 
Jezus onderwijst de mensen in de synagoge. Ze luisteren naar wat Jezus te 
vertellen heeft. In de synagoge is ook een bezeten man. Als Jezus de onreine geest 
toespreekt, luistert deze.  
 
Zondag 4 febr – Marcus 1:29-39 
Beterschap!  

 
Jezus gaat het huis van Simon binnen. Hij pakt de hand van de zieke schoonmoeder 
van Simon, zodat ze beter wordt. Ook wij kunnen meehelpen aan een beetje 
‘beterschap’. Door een mooi woord, een sterk gebaar. Daar wordt de wereld beter 
van! 
 
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  
 

Wij feliciteren… 
..fam. (Tiny en Joop) Otten, die op 31 januari a.s. hun 60-jarige huwelijksjubileum 
hopen te vieren. 
 
Meeleven... 
...doen we met Auke en An Frieswijk. 
 
Kliederkerk! 
Op zondag 11 februari is het zover: dan gaat Kliederkerk Assen van start! 
Een mooi nieuw initiatief, dat al op veel plaatsen in Nederland van de grond 

http://www.dedrieklankassen.nl/komende-diensten/komendediensten
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is gekomen. In het volgende kerkblad meer, maar noteer alvast in je 
(digitale) agenda: zondag 11 februari van 15.30 - 17.30 uur (inloop vanaf 15 
uur), Rolderstraat 104 Assen. P: Veemarkt bij Jumbo. Het programma is 
speciaal gericht op kinderen van 0 - 12 jaar, maar tieners en volwassenen 
van alle leeftijden zijn ook van harte welkom! We gaan lekker zingen, 
bidden, naar een bijbelverhaal luisteren in de vorm van een soort 
poppenkast, met elkaar eten en natuurlijk, kliederen! (Knutselen over het 
thema). Opgave is handig voor het kookteam, maar is niet verplicht. 
(estruikm@planet.nl) 
Ds. Esther Struikmans, samen met collega Niesje Havinga, jeugd ouderling 
Diedrik Pepping en jeugddiaken Roelof Westerhof  
 
Contactpersoon gezocht 
We zoeken een contactpersoon om enkele mensen die in de Wijde Blik wonen te 
bezoeken. Het gaat om mensen met een vorm van dementie. Als u vragen hebt 
over wat dit dankbare werk inhoudt hoor ik graag van u, 
Elly Veldman 

 
Gidofalva 
Wat vliegt de tijd toch snel voorbij. Traditioneel hebben op 30 december 2017 een 
Aantal gemeenteleden oliebollen gebakken voor een goed doel. Dit maal niet op de 
31e december daar dit op een zondag was. 
Er zijn zo’n 2000 oliebollen gebakken en de netto opbrengst was € 935,00. 
Een erg goede opbrengst. Deze keer was het doel een personenbusje voor onze 
partner gemeente Gidofalva. 
Alle vrijwilligers die zich ingespannen hebben voor de oliebollenactie hartelijk dank. 
Voor kerkelijke activiteiten zoals ouderwerk, jeugdwerk, activiteiten van 
verenigingswerk heeft men vaak vervoer nodig en personenauto’s met chauffeurs 
zijn niet altijd voorhanden. 
Daarom kan een busje voor meerdere personen een uitkomst zijn.. 
Inmiddels heeft de Werkgroep Gidofalva een flink bedrag bij elkaar gespaard en 
hebben we ze gevraagd of men daarvoor in Roemenië een fatsoenlijk busje kan 
kopen. 
Het dominees echtpaar heeft het de laatste maanden erg druk gehad met vele 
festiviteiten rondom de kerk. Denk maar aan Luther, Kerst e.d. . 
Mocht het één en ander geregeld zijn dan hoort u dit uiteraard van ons. 
Diaconie Werkgroep Gidofalva 
  
Actiedag in samenwerking met Present in de Veertigdagentijd 

Op zaterdag 17 maart willen we met ondersteuning van de Stichting Present weer 
een klus doen. Wat dat precies gaat worden is nog niet bekend: de mensen van 
Present gaan voor ons kijken waar/bij wie echt hulp nodig is. 
Het wordt deze keer in ieder geval een praktische klus: verven, behangen, 
opknappen van een tuin o.i.d. 
Om te weten wat we kunnen aanvatten is het belangrijk om op tijd te horen wie hier 
voor voelt en tijd en energie kan vrijmaken. 
Zoek je nog een manier om je veertigdagentijd vorm te geven? Dan is dit misschien 
een goede tip! 

https://s163.webhostingserver.nl/squirrelmail/src/compose.php?send_to=estruikm@planet.nl
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Graag opgave bij Auckjen Ridderbos, email-adres: auckjen.ridderbos@zonnet.nl of 
tel. 35 05 04  
 
Kalender Veertigdagentijd 
Reeds in het vorig najaar is een aantal gemeenteleden uit Kloosterveen ijverig bezig 
geweest  met een zogenoemd hongerdoek voor de MFA. Het is een middeleeuws 
gebruik om in de vastentijd (de tijd van de honger) een doek in de kerk te hangen. 
De functie van dat doek is niet geheel duidelijk. Men neemt aan, dat de bedoeling 
was om het schitterende hoofdaltaar in deze periode aan het zicht te onttrekken. Van 
oorsprong ging het om een lap stof, zonder voorstellingen. In de loop van de tijd 
kwamen er afbeeldingen op die hongerdoek te staan. Sinds geruime tijd is het eerst 
in de rooms-katholieke, later ook in vele protestantse kerkgebouwen gewoonte om 
zo’n doek in wat nu heet de Veertigdagentijd op te hangen. Aanvankelijk ging het om 
voorbedrukte doeken. In steeds toenemende mate maken parochianen en 
gemeenteleden een doek voor hun eigen kerkgebouw. Zo ook bij ons. Ate Hamstra 
was zo vriendelijk om de groep hier te begeleiden. 
Om de doek tot z'n recht te doen komen, hebben we bij die doek een kalender voor 
de Veertigdagentijd 2018 gemaakt. Dankzij een gift van een anoniem gemeentelid 
kunnen we die kalender gratis bij onze leden in Kloosterveen verspreiden. 
Martzen Hansma, Harry Harmsen, Jan Ridderbos 
 
Voedselbank 
De maandelijkse inzameling voor de Voedselbank in de Bron is deze maand op 
zondag 28 januari. 
 
Deze dienst is een gezamenlijke dienst voor de gemeenteleden van De Bron en De 
Ontmoeting in verband met de jubileum viering  van onze predikant Harry Harmsen. 
We hopen dat de inzameling een goede opbrengst gaat geven. 
Temeer daar beide wijken deze keer een bijdrage in de vorm van houdbare 
etenswaren en huishoudelijke artikelen zoals toiletpapier, wasmiddelen, tandpasta 
en Pampers kunnen geven. 
Eind december mochten we 5 volle kratten en veel losse goederen ontvangen. 
Aan geldelijke giften werd in december een totaalbedrag van € 106,50 ontvangen. 
Het eetproject droeg hieraan € 66,50 bij. 
Vanuit de Voedselbank horen we regelmatig dat men onze giften dan ook bijzonder 
waardeert en dat de vraag naar houdbare etenswaren en schoonmaakmiddelen 
onverminderd hoog blijft. 
Namens de Diaconie van de Drieklank, Henk Haverdings 

 
 
Koffieochtend De Bron 
Op de eerste en derde donderdag van de maand  (1 februari en 15 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 

mailto:auckjen.ridderbos@zonnet.nl
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kunnen ontmoeten en met elkaar in gesprek mogen gaan. 
 
SOOS 
Dinsdag 6 februari om 14.30 uur is er in De Bron weer de maandelijkse SOOS. Deze 
middag zijn er spelletjes. Er is ruim tijd voor een praatje en elkaar te ontmoeten 
onder het genot van een kopje koffie of thee. U mag natuurlijk iemand meenemen. 
Voel u welkom! 
Ouderencommissie De Drieklank en de Bethelkerk 
 
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.  
 

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

http://www.dedrieklankassen.nl/

