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Kopij wijkberichten Protestantse Wijkgemeente De Drieklank d.d. 18 juni 2018, 
nummer 13, verschijndatum: 28 juni 2018. 
 
Belofte 
Een tijdje terug las ik in een landelijk christelijk blad hoe er door de auteur van het 
artikel aangekeken werd tegen de belofte die door de kerk/bijbel lijkt te worden 
gedaan: een belofte van heil, van vreugde, van toekomst. Volgens de auteur zou dit 
de christelijke boodschap teveel versmallen en haar reduceren tot het niveau van 

allerlei snelle en gladde beloftes die ons in de reclame worden voorgespiegeld: ’Als 
je dit artikel koopt, vallen geluk, populariteit en fijne relaties je ten deel.’ Dat die 
beloftes in de reclame vals zijn, lijkt me duidelijk. Maar dat betekent nog niet dat ook 
de belofte van heil, van vreugde en van toekomst die ons uit de bijbel tegemoet 
klinkt goedkoop of vals zou zijn. Integendeel: deze belofte is wérkelijk iets waar we 
op vertrouwen kunnen. En van waaruit we ook ons leven gestalte mogen geven, 

want ook onze eigen inzet en verantwoordelijkheid zijn van belang. Niet als ”voor 
wat, hoort wat”, maar als een dankbare aanvulling op wat ons geschonken wordt. 
Ds. Esther Struikmans 
 
Bij de diensten 

8 juli 
De Ontmoeting 
Deze zondag zal Arjan, zoon en broertje van Welmoed, Mark en Judith Stollenga 
worden gedoopt. Samen met de doopouders en de diaken bereiden we de dienst 
voor, vooral het doopgedeelte. Het wordt dus vast weer een mooie dienst. Weet dat 
je welkom bent om dit feest mee te vieren. 
 
Kindernevendienst 
Zondag 1 juli – Job 42 

 
Wat is er veranderd?  
Job wordt weer een even ‘gezegend’ mens als eerst. Zou Job veranderd zijn? En de 
vrienden? En God? En jij? 
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Zondag 8 juli – Marcus 6:1-6 

 
Doe maar niet gewoon!  
‘Doe maar gewoon’, zeggen mensen vaak. ‘Dan doe je al gek genoeg.’ Iets 
soortgelijks lijken de mensen uit Nazaret over Jezus te denken. ‘Wat kan hij nou 
eigenlijk?’ In andere plaatsen waar Jezus zieken geneest, wordt dit juist uitgebreid 
verteld. 
Zondag 15 juli – Marcus 6:6b-13 

 
Wat neem je mee?  
Jezus stuurt zijn leerlingen op pad om overal het goede nieuws over Gods liefde 
bekend te maken. Twee aan twee trekken ze er op uit. Jezus zegt dat ze geen geld, 
eten of extra kleren moeten meenemen. Wat ze wél moeten meenemen, is veel 
belangrijker: het woord van God. 
 

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  
 
Zondag 1 juli 2018 
Op zondag 1 juli om 10 uur is er in de Ontmoeting (De Drieklank) een Believe4Youth 
dienst. 
De jongeren van Believe4Youth hebben samen het afgelopen seizoen deze dienst 
voorbereid. De dienst gaat over bouwen aan jezelf. Dat het bouwen ook wel eens 
niet goed gaat, kunnen we lezen in het Bijbelverhaal van de toren van Babel, maar 
met deze jongeren gaan we voor het bouwen aan een positieve ontwikkeling. 
Samen hebben we de dienst opgebouwd en onderdelen van de Believe4Youth 
bijeenkomsten komen terug in de dienst. We gaan er een gezellige en waardevolle 
dienst van maken. 
 
In de dienst is er rondom het thema bouwen ook aandacht voor de 

http://www.dedrieklankassen.nl/komende-diensten/komendediensten


 
 

3    

jongeren en leiding die deze zomer met World Servants op reis gaan naar Myanmar 
en Zimbabwe. In deze dienst gaan we hen uitzwaaien en veel plezier wensen met 
hun reis om te bouwen voor anderen en te bouwen aan zichzelf. 
We hopen op een volle kerkzaal, zodat we er samen een inspirerende dienst van 
kunnen maken. 
De leiding van Believe4Youth 
 
Bedankt 
Het was voor mij een grote steun om zoveel kaarten, bloemen en bezoekjes te 
ontvangen tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en de Boshof. Hartelijk dank voor 
zoveel medeleven. Het heeft mij goed gedaan. 
Lia Lamfers. 
 

Vredesweek 
Vooraankondiging: op donderdagavond 20 september a.s. organiseert het Platform 
voor Levensbeschouwingen Assen een avond in kerkgebouw De Bron. Dit in het 

kader van de Vredesweek. Tijd: 19.30 u - 21.30 u. Thema: ”Generaties voor de 

vrede”. Houd de verdere aankondigingen in onder andere kerkblad, Zondagsbrief en 
op de diverse websites in de gaten! 
 
Herkansing voor struikeltekst 
Door het onwel worden van een gemeentelid tijdens de dienst in De Bron op zondag 
17 juni moest de preek over één van de ‘struikelteksten’ helaas halverwege worden 
afgebroken. Een hele teleurstelling, zeker voor degenen die er vanuit een andere 
wijkgemeente speciaal voor naar de Bron waren gekomen. Na de zomervakantie 
komt er - bij leven en welzijn -  een herkansing voor deze struikeltekst over Noachs 
zoon Cham en de relatie met racisme en slavernij: op zondagochtend 30 september 
in De Bron. Met ons gemeentelid gaat het op het moment van schrijven van dit 
stukje gelukkig naar omstandigheden weer goed. 
Ds. Esther Struikmans 
 
Niet beschikbaar 

Van 9 juli t/m 5 augustus is ds. Harry Harmsen niet beschikbaar voor het werk in de 
gemeente. Indien nodig kan een van de collega's hem vervangen. Dus als u een 
predikant nodig hebt kunt u op hem of haar een beroep doen. 

SOOS 

Dinsdag 3 juli om 14.30 uur is er in De Bron weer 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: 5 juli en 19 juli 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. 
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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  

http://www.dedrieklankassen.nl/

