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Kopij wijkberichten Protestantse Wijkgemeente De Drieklank d.d. 23 april 2018, 
nummer 9, verschijndatum: 3 mei 2018 
 
De Bijbel herzien 

Onlangs deed ik mee met een masterclass van het Bijbelgenootschap. Het ging over 
de revisie van de Nieuwe Bijbel Vertaling (NBV). Deze vertaling is sinds 2004 in 
gebruik en heeft een 'onderhoudsbeurt' nodig: wat kan er beter? Mede met behulp 
van de duizenden suggesties die door lezers zijn aangeleverd, wordt hieraan 
gewerkt. Doel: vergroten van kwaliteit en bruikbaarheid van de NBV. 
Wie wel eens in mijn kerkdiensten zit, kan horen dat ik zelf ook wel eens 'suggesties' 
heb. “Eigenlijk” of “letterlijk staat er…”, zoiets zeg ik dan bijvoorbeeld in een preek. 
Zeker toen de NBV net verschenen was en ik die ging gebruiken in de kerkdiensten 
was ik soms behoorlijk kritisch, wijsneuzerig denkend dat ik iets weet van 
Hebreeuws en Grieks (en Nederlands). Maar wat ik al eens eerder had 
geconcludeerd bij het lezen van artikelen van het Bijbelgenootschap, en waar ik nu 
ook weer sterk van doordrongen raakte tijdens deze masterclass: vertalen is een 
heel erg ingewikkeld werk en de mensen van het Bijbelgenootschap zijn hier uiterst 
gewetensvol en met veel kennis van zaken (veel meer dan ik heb) mee bezig. Mijn 
respect voor hen is opnieuw vergroot en verdiept. Niet dat ik niet kritisch blijf, maar 
wat mogen we blij zijn met het Bijbelgenootschap! (u/jij bent toch zeker ook al lid?! 
Zie ook www.bijbelgenootschap.nl)  
Harry Harmsen 
 
Bij de diensten 

13 mei 
De Ontmoeting 
In het kerkdienstrooster zie ik dat Maarten Groen deze zondag de musicus is. Als ik 
het goed heb is dat weer voor het eerst in De Ontmoeting sinds zijn heupoperatie 
afgelopen januari. Fijn dat je weer in de running bent, Maarten, en bereid om bij ons 
te spelen. Alvast een goed 'nieuw' begin gewenst. 
Harry Harmsen 
 

20 mei  
in de Gouverneurstuin 
Hemelvaart: volg de leider?! Dat is dit jaar het thema voor de openluchtkerkdienst op 
Hemelvaartsdag, donderdag 10 mei, om 10:00 uur. Voorgangers zijn ds. Foekje Dijk 
en ds. Peter van de Peppel. Christelijke muziekvereniging Oranje begeleidt als 
vanouds de samenzang. Zie ook het bericht elders in dit kerkblad. Neem een stoel 
mee als u zeker weet dat u goed wilt zitten! 
 
Kindernevendienst 
Lieve God, in plaats van mensen te laten doodgaan en alsmaar nieuwe te maken 
kunt u die we al hebben niet gewoon houden? 
 
Zondag 6 mei – Genesis 8:1-14 

http://www.bijbelgenootschap.nl/
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Op de uitkijk  
Noach is met alle dieren in de ark gegaan en toen is het heel hard gaan regenen. 
Maar nu wordt het weer droog. Noach staat op de uitkijk en ontdekt dat de aarde 
langzaam maar zeker weer tevoorschijn komt.  
Zondag 13 mei – Genesis 9:8-17 

 
Dat beloof ik  
Noach en de dieren zijn de ark uit gegaan; de aarde is weer droog. Dan doet God 
een belofte aan Noach: Nooit meer zal het zo erg zijn op de aarde. De regenboog is 
hiervan het teken.  
 
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  
 
 

Belijdenisdienst in de Ontmoeting: zondag 13 mei 
Op zondag 13 mei hoopt ons gemeentelid Paulien Koning, Rietveld 2, 9407 GP 
Assen belijdenis van haar geloof te doen in een feestelijke dienst om 10 uur 
in de Ontmoeting. Paulien was voorheen als tiener betrokken bij het 
jeugdwerk in de Zuiderkerk en draaide daarnaast samen met haar moeder mee in 
het kindernevendienstteam. Ze heeft nu, als twintiger, heel bewust gekozen 
om in het openbaar uit te spreken dat zij gelooft in de God van liefde en in 
zijn Zoon, en dat zij haar verdere leven in Zijn spoor wil gaan. Een 
bemoediging voor ons allemaal! En we hopen dat we als gemeente ook van onze 
kant Paulien kunnen bemoedigen in haar weg met het geloof. De andere twee 
deelnemers aan de belijdenisgroep, Martin en Henriëtte, hebben al belijdenis 
gedaan. Ook voor het nieuwe seizoen heeft zich intussen alweer een 
belangstellende voor belijdenis(-catechisatie) gemeld. Hartelijk welkom in 
de dienst op 13 mei! 
Ds. Esther Struikmans 
 
 

http://www.dedrieklankassen.nl/komende-diensten/komendediensten
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Kinderen 
Afgelopen weekend bezocht ik het clubkamp van de clubs (groep 4 t/m 8) uit 
Kloosterveen. In totaal waren we met drie bezoekers vanuit de kerkenraad op 
verschillende momenten van het kamp aanwezig. De (66!) kinderen waren erg 
enthousiast over het kamp, ondanks het slechte weer heerste er duidelijk 
een fijne sfeer. Mooi om te zien hoe de kinderen op zondagochtend hun eigen 
kerkdienst hadden in het kampgebouw. Hulde aan de club- en kampleiding die 
zich hier zo voor inspant, zowel voor het kamp als voor het clubwerk door 
het jaar heen. (En dat geldt natuurlijk ook voor alle andere vrijwilligers 
die bij het kerkelijk jeugdwerk in onze gemeente betrokken zijn: 
kindernevendienst, Provider en Belief for Youth.) 
 
Nog meer kindernieuws: op Witte Donderdag waren er twee schoolkerkdiensten 

met ”De Kloostertuin”, waarbij we ruim 500 kinderen in totaal mochten 
ontvangen. Heel mooi, om met hen in gesprek te gaan over de betekenis van 
het lijden en sterven van Jezus, en over het vrolijke nieuws van Zijn 
opstanding. Ik vond het zelf ook een prachtige ervaring om honderden 
kinderen tegelijk aan het eind van elke dienst de zegen te mogen meegeven. 
Ds. Esther Struikmans 
 
Kliederkerk 
De eerstvolgende Kliederkerk voor alle kinderen van 0 t/m 12 met hun familie 
(van alle kerkelijke of niet-kerkelijke achtergronden) staat gepland op 
zondag 27 mei van 15.30 uur tot 17.30 uur, inclusief samen eten. Adres: 
Rolderstraat 104. We kijken nog of we misschien een deel van het programma 
buiten kunnen doen. Het belooft sowieso een mooie middag worden. Een aantal 
kinderen gaf al aan erg uit te kijken naar de volgende Kliederkerk! Welkom, 
en zie elders in dit blad, de website van PGA en Drieklank en Facebook voor 
meer info. 
 
Vakantiegeld Samen Delen in 2018 
In mei krijgen veel mensen vakantiegeld. Mensen met een hoog inkomen ontvangen 
vaak veel meer vakantiegeld dan mensen met een laag inkomen om met vakantie te 
gaan. Voor mensen met een minimuminkomen, of door omstandigheden tijdelijk nog 
lager, betekent dit dat zelfs een korte vakantie of een dagje uit met bijvoorbeeld de 
(klein-)kinderen niet mogelijk is. Kunt u zich dat voorstellen?   
Vakantiegeld samen delen is een mooi initiatief in Assen. Door hieraan mee te doen, 
zorgen we er met elkaar voor dat alleenstaanden of gezinnen die het tijdelijk 
financieel moeilijk hebben toch van een leuke(re) zomer kunnen genieten. In elk 
contact is te zien en te horen hoe dankbaar mensen zich tonen. Sommigen zijn door 
eigen (verkeerd uitgepakte) beslissingen in een situatie van financiële nood terecht 
gekomen. Juist voor deze mensen is deze bijdrage een (veelal) onverwachte, 
incidentele steun. Wij hopen hen met deze steun weer enig perspectief te bieden.  
Diegenen die veel ontvangen, worden uitgenodigd om te delen met de mensen die 
weinig hebben. Met een kleine bijdrage kunt u al mee doen. Want, om deze actie 
succesvol te houden, zijn er veel gevers nodig met kleine of grote bijdragen. Wie 
mee wil doen als gever kan een deel van zijn/haar vakantiegeld storten op 
rekeningnummer NL72 FVLB 0226 1156 15 ten name van CvD Prot. Gem. Assen 
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inz. Vakantiegeld samen delen. Graag rekenen we ook in 2018 weer op uw 
ruimhartige bijdrage.  
De werkgroep “Vakantiegeld Samen Delen”.  
 
Bus /Bootreis 
De oudercommissie heeft weer een reisje georganiseerd. 
Op dinsdag 31 juli 2018 bestemming Eernewoude / De Alde Feanen. 
We vertrekken vanaf Open Hof om 9.15 uur, 
om 9.30 uur vanaf De Bron en om 
9.45 uur uit Kloosterveen Zuid naar Eernewoude 
 
Vanaf 11.00 uur varen we 3 uur over de Alde Feanen (Friesland) 
We worden getrakteerd op koffie met wat lekker en een koffietafel met soep. 
We denken rond 16.00 uur weer terug te zijn in Assen. 
Er is ruimte voor 48 personen dus vol is vol. 
Kosten 38 euro p.p. 
Opgeven met vermelding opstapplaats, adres, telefoonnummer en dieet. 
 voor 1 juni bij: 
Anje Rutgers  0636283177 
Janny Wijma  0611766715 

Ouderenwerk De Drieklank en de Bethelkerk 
In de Paasdienst voor senioren op dinsdag 27 maart 2018 heeft de Commissie 
Ouderenwerk van De Drieklank en de Bethelkerk de mededeling gedaan dat de 
middagen op de derde dinsdag van de maand in de Bethelkerk zijn gestopt.  
Dit i.v.m. de terugloop van het aantal deelnemers. 
De SOOS, op de eerste dinsdag van de maand in De Bron zal gewoon doorgaan. 
Ook in de komende zomermaanden. 
Om de twee maanden gaat de commissie iets voor u organiseren. 
In augustus/september het reisje. In november het jaarlijkse etentje.  
Op 18 december is de Kerstviering in De Bron. In februari willen we een 
themamiddag organiseren. 
Al deze activiteiten zullen we u laten weten via de kerkbladen, zondagsbrief, posters 
en de SOOS. 
De commissie hoopt u op de komende activiteiten te mogen begroeten. 
Commissie Ouderenwerk van de Bethelkerk en De Drieklank. 

Koffieochtend De Bron 
Op de eerste en derde donderdag van de maand: 3 mei en 17 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 
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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  

http://www.dedrieklankassen.nl/

