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Kopij wijkberichten Protestantse Wijkgemeente De Drieklank d.d. 30 juli 2018, 
nummer 15, verschijndatum: 9 augustus 2018  
 
Droogte 
‘Alle weer is Gods weer’, zeiden de mensen vroeger in streng gelovige kringen. Ik 
weet niet of ze het nog doen, maar het gevolg van deze opvatting was dat je niet 
mocht zeggen dat het rotweer was. Velen zijn in deze dagen niet echt blij met de 
hitte en de droogte. Vooral ouderen en mensen met een zwakke gezondheid hebben 
eronder te lijden. Ik las op de site van de Protestantse Kerk deze opmerking: ‘De 
Protestantse Kerk ontvangt deze dagen telefoontjes en mailtjes van bezorgde leden. 
Bezorgdheid over de warmte en de droogte van dit moment. Bezorgdheid over de 
opwarming van de aarde. Bezorgdheid over de gewassen op het land.’ Dit heeft 
ertoe geleid dat de preses van de generale synode, ds. Saskia van Meggelen een 
gebedstekst heeft geschreven: Gebed bij droogte.  
Ik merk dat het enig ongemak oplevert bij mij. Ik zie God niet als regisseur van alle 
hoge- en lagedrukgebieden en storingen. Maar voor God noemen wat onze zorgen 
en angsten zijn herken ik weer wel. Dit is de tekst:   

Levenbrengende God, 

Aan U behoren wij toe in alle omstandigheden van het leven. 
Nu hitte en droogte ons land teisteren wenden we ons tot U 
met onze zorg om de gewassen die staan te verpieteren op het land, 
met onze angst dat wie oud en zwak zijn het niet gaan redden, 
met onze bezorgdheid om een veranderend klimaat, om een kwetsbare Schepping. 
Zie om naar ons land, o God, 
wil voorzien in wat wij nodig hebben. 
Laat uw zegen neerdalen en onze gronden vruchtbaar maken. 
Laat ons niet blijvend dorsten. 
Houd ons bijeen in onze zorg om elkaar,  
dat we oog houden voor wat een ieder nodig heeft 
deze dag en de dagen die komen.  
Levenbrengende God, 
in deze moeitevolle omstandigheden vertrouwen we onszelf aan U toe. 
Amen. 

PvdP 
 
Bij de diensten 

De zomerdienstregeling geldt nog steeds, dus blijft het even opletten waar de dienst 
is: zie het kerkdienstenoverzicht voorin in het Kerkblad. 
 

12 aug 

De Ontmoeting 

Vandaag gaat ds. Ron Koopmans van de Jozefkerk bij ons voor. Mooi om hem ook 
een keer in Kloosterveen te mogen 'ontmoeten'. 
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19 aug 

De Bron 

In de serie Struikelteksten gaat het vandaag over het 5e gebod: Eer uw vader en uw 
moeder. Meer info in het aparte bericht over de Struikelteksten in dit Kerkblad. 
 
26 aug 

De Ontmoeting 

Vandaag wordt Florentijn Etber gedoopt. De schoolvakanties zijn weliswaar nog 
volop bezig, maar we rekenen erop dat er genoeg mensen komen om er met elkaar 
een mooie dienst van te maken. 
 

Kerkdienstroosters 

De kerkdienstroosters 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 

 

Kindernevendienst 
Zondag 12 aug – Marcus 7:24-30 

 
Kruimels onder de tafel  
Een buitenlandse vrouw wil dat Jezus haar dochter bevrijdt van een onreine geest. 
Jezus laat zich door de vrouw overtuigen. Als het koninkrijk een brood is, zijn een 
paar kruimels voor haar al genoeg.  
Zondag 19 aug – Marcus 7:31-37 

 
Moet je horen!  
Er wordt een man bij Jezus gebracht die doof is en gebrekkig spreekt. ‘Effata!’, roept 
Jezus. ‘Word geopend!’ En de man kan weer horen en zijn tong komt los. Jezus zegt 
tegen de omstanders dat ze het niet verder mogen vertellen, maar dat doen ze toch. 

http://www.dedrieklankassen.nl/komende-diensten/komendediensten
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Zondag 26 aug – Marcus 8:1-21 

 
Hoeveel heb je nodig?  
De leerlingen zijn weer bang dat ze te weinig eten meegenomen hebben. Maar 
Jezus laat opnieuw zien hoe God mensen laat delen in een hemelse overvloed. 
 
Samen eten in de Bron 
Op donderdag 23 augustus 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 21 augustus 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 
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 
Harma Heuving, tel. 865187, e-mail: heuvingharma@gmail.com 
 
Koffieochtend De Bron 
Op de eerste en derde donderdag van de maand: 16 augustus en 6 september 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 

mailto:gvanderberg@ziggo.nl
mailto:heuvingharma@gmail.com
http://www.dedrieklankassen.nl/
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staan dingen op de website die hier niet geplaatst kunnen worden. 
 
Namens de redactie van deze wijkberichten een groet aan u allen. 
Kunnie Lok  


