
 
 

1    

Kopij wijkberichten Protestantse Wijkgemeente De Drieklank d.d. 9 april  2018, 
nummer 8, verschijndatum: 19 april 2018 
 
Een nieuwe lente een nieuw geluid? 
Stuit de secularisatie op zijn grens? Dat is wel vaker gedacht, maar ik lees de laatste 
tijd steeds meer berichten die voorzichtig in die richting wijzen. Hier en daar lijkt er 
sprake van een andere houding tegenover religie, anders dan de afwijzende. Neem 
nu het volgende citaat dat ik aantrof in het dagblad Trouw in een interview met 
publiciste Yvonne Zonderop, niet een belijdende gelovige, maar ook niet anti:’ Tegen 
mensen die religie dom vinden, zeg ik: ga eens naar jezelf kijken. Religie is juist 
ontzettend ingenieus. Waar vind je nou een systeem waarin je individueel iets kunt 
beleven, maar ook collectief iets aan hebt, iets dat een verhaal vertelt met een 
verleden en een toekomst, waarin je leefregels hebt en rituelen, en waar tegelijkertijd 
meervoudige interpretaties mogelijk zijn? Noem mij iets dat daaraan gelijk is, noem 
mij een ideologie die daarop lijkt. Die vind je niet." De publiciste ziet dat er meer 
denkers en dichters zijn die zich in de richting van het geloof bewegen, onder andere 
Stephan Sanders die sinds enige tijd aan het ‘proefgeloven’ is. De filosoof Charles 
Taylor voorspelde al dat er een andere kijk op religie zou komen. Wie weet is zijn 
voorspelling aan het uitkomen. Religie is namelijk niet de bron van alle kwaad, maar 
is, zoals heel veel menselijke verschijnselen, ten goede of ten kwade te gebruiken. 
Maar laten we ons niet te snel rijk rekenen in de kerk. Een veranderende houding 
ten opzichte van religie betekent niet dat de kerken weer zullen volstromen. In dat 
opzicht wordt het volgens mij nooit meer zoals vroeger. Wie weet is dat maar goed 
ook.  
PvdP 
 
Bij de diensten 

22 april 
De Bron 
De lezingen uit Genesis volgend, horen we vandaag het vreemde verhaal over 
godenzonen die zich de dochters van de mensen tot vrouwen uitkiezen (Gen 6:1-
14). Nog geen idee wat ik daarmee moet. Eerst maar eens een wedstrijd van Ajax 
bijwonen misschien…? 
 
29 april 
De Ontmoeting 
Deze zondag voorlopig de laatste 'experimentele avondmaaldienst'. We vieren 
zittend in de rijen en alleen met kleine bekertjes. Het thema zou dit keer 
'Dankzegging aan de Vader' moeten zijn. Maar omdat dat m.i. niet meteen te maken 
heeft met de Genesislezing voor deze zondag (Gen 6:5-22) weet ik nog niet wat ik 
daar precies mee ga doen. Misschien de evangelielezing (Joh 15:1-8) of de 
Brieflezing (1 Joh 3:18-24) erbij betrekken? 
 

Kindernevendienst 
Zondag 22 april – Johannes 10:11-16 
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De goede herder  
Jezus vertelt over zichzelf als een goede herder. Hij loopt niet weg voor dreiging en 
gevaar, maar blijft bij ze.  

 
 
Zondag 29 april – Genesis 6:5-22 
 

Verbonden  
Vandaag gaat het over Noach. God vraagt Noach om een ark te bouwen waarin het 
goede leven zal worden bewaard.  
 

 

 
 

 

 

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  

 
 
 
 
 
Op een stoel zitten 

De dominee staat meestal op een 
stoel. Maar om dat te kunnen, moet 
hij/zij toch vaak eerst de nodige 

http://www.dedrieklankassen.nl/komende-diensten/komendediensten
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uren op een stoel zitten. Ondergetekende is dan ook bijzonder blij met de 
bureaustoel die hij van u en jullie cadeau kreeg t.g.v. zijn 25-jarig jubileum in Assen. 
Er zat de nodige levertijd op, maar nu is hij er dan toch. Deze regels zijn zo'n beetje 
de eerste die worden getypt zittend op de nieuwe stoel. Hij staat mooi in mijn 
studeerkamer en hij zit prima. Nogmaals veel dank aan u en jullie allen! 
Harry Harmsen 
 

 
 
Inzameling Voedselbank 
Het is  iedere keer weer hartverwarmend om de hoeveelheid voedsel etc. die bij 
iedere inzameling voor de Voedselbank wordt  aangeleverd te zien. Bij de laatste 
inzameling in De Bron werd ook  € 211,00 gedoneerd, waarvan € 91,00 van de 
deelnemers van het Eetproject.  
De volgende inzameling voor de Voedselbank in De Bron is op zondag 29 april, de 
laatste zondag van de maand. 
Zondag 29 april is er in De Ontmoeting een dienst van Schrift en Tafel. Zoals 
gebruikelijk gaan wij op die zondag ook in De Ontmoeting weer inzamelen voor de 
Voedselbank.   
Zoals bekend vraagt de Voedselbank om praktische redenen alleen lang houdbaar 
voedsel zoals koffie, thee, suiker,  rijst, pasta's, pastasauzen, groente en vlees in blik 
of glas, olie, stroop, jam pindakaas, houdbare melkproducten, wasmiddelen, 
tandpasta, zeep en schoonmaakartikelen te geven.  
 
DE VOEDSELBANK REKENT OP U ALLEN! 
 
Indien u op 29 april niet in de gelegenheid bent uw gift af te geven dan kunt u in de 
week voorafgaand aan 29 april uw gift afgeven bij één van de diakenen thuis. 
De diaconie 
 
Samen eten in de Bron 
Op donderdag 26 april 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 
24 april 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. 
Vind 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: 
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Gé van der Berg, tel. 341550, e-mail: gvanderberg@ziggo.nl 
Wieke Spoelstra, tel. 342355, e-mail: w.spoelstra@hetnet.nl 
 

SOOS 
Dinsdag 1 mei om 14.30 uur is er in De Bron weer de maandelijkse SOOS. Deze 
middag is er Bingo. 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 
 

Koffieochtend De Bron 
Op de eerste en derde donderdag van de maand: 19 april en 3 mei 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 u allen. 
Kunnie Lok  
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