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Kopij wijkberichten Protestantse Wijkgemeente De Drieklank, nummer 16, 
verschijndatum: 30 augustus 2018 
 
Liefhebben 
In de beroemde en belangrijke bijbeltekst Marcus 12,30-31 wordt Jezus geciteerd 
die ons opdraagt God lief te hebben met geheel ons hart, met geheel onze ziel, met 
geheel ons verstand en met geheel onze kracht. En ten tweede: om onze naaste lief 
te hebben als onszelf. De uitdrukking ‘ten tweede’ kan, volgens een toonaangevend 
Grieks woordenboek voor het NT, op twee manieren vertaald worden: ‘het tweede, 
daaraan ondergeschikt’, of ‘het tweede, daaraan gelijk’ (zoals het in Mattheüs 22 
wordt weergegeven). In ieder geval is het duidelijk dat het liefhebben van andere 
mensen en onszelf nooit bóven het liefhebben van God gesteld kan worden. Laten 
we elkaar en onszelf royaal en van harte liefhebben, en zeker ook God! 
Ds. Esther Struikmans 
 
Bij de diensten 
2 sep 
De Ontmoeting 
Vandaag een dienst van Schrift en Tafel. Komt mooi uit met de lezing van het 
leesrooster, want die gaat over het delen van het brood dat je hebt (Marcus 8). 
Voorganger is ds. Peter vd Peppel. 
 
9 sep 
De Bron 
In deze gezamenlijke dienst (deze zondag is er dus geen dienst in De Ontmoeting) 
van onze wijkgemeente nemen ambtsdragers afscheid, en zullen nieuwe worden 
bevestigd en herbevestigd. Zie het uitgebreidere bericht daarover verder naar 
beneden. We hopen op een goede en mooie dienst! 
Peter van de Peppel 
 
Kindernevendienst 
Zondag 2 sept 2018 – Marcus 8:22-26 
Nu zie ik het!  
Jezus geneest een blinde man door zijn ogen aan te raken met een beetje speeksel. 
De man ziet mensen eerst voor bomen aan. Het valt nog niet mee om echt goed te 
zien! 
 

Zondag 9 sept 2018 – Marcus 8:27-9:1 
Hoe zit het nou?  
Jezus vraagt zijn leerlingen: ‘Wie zeggen de mensen dat ik ben?’ Johannes de 
Doper, is het antwoord. Of Elia of een van de profeten. Iedereen heeft het over 
Jezus, maar niemand weet precies hoe je moet uitleggen wie hij echt is. 

 
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  
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Afscheid en herbevestiging ambtsdragers 
Op zondag, 9 september is het weer de tijd van de wisseling van de wacht: enkele 
ambtsdragers treden af; enkelen worden herbevestigd en gelukkig zal ook een 
gemeentelid worden bevestigd als ambtsdrager. 
De vertrekkers zijn de ouderling Fred Wijnalda en de diakenen Saskia Bakker en 
Ingrid Meier. Zij hebben zich jarenlang met hart en ziel ingezet voor de gemeente. 
Wij zijn hen daarvoor heel dankbaar.  
De diakenen Ria Hofstra, Ailko Kok en Johan te Velde zijn bereid nog een periode 
aan te blijven; zij zullen worden herbevestigd. Ailko Kok is 9 september verhinderd; 
zijn herbevestiging zal op een later tijdstip plaatsvinden. 
Tenslotte kunnen we melden dat Welmoed Stollenga zal worden bevestigd als 
diaken.  
We zijn als kerkenraad bijzonder blij dat deze mensen bereid zijn een taak binnen de 
gemeente te blijven vervullen of op zich te nemen en gaan ervan uit dat u als 
gemeente zult delen in deze blijdschap. 
De wijkkerkenraad 
 
Kerkproeverij 
Iedereen uit de wijkgemeente is van harte uitgenodigd om zelf één of meer 
bekenden (buren, collega’s, klasgenootjes, vrienden, familie) mee te vragen naar de 
kerkdiensten op zondag 16 september in De Bron en De Ontmoeting! In het kader 
van ‘Kerkproeverij’ is er dan een laagdrempelige kerkdienst, waar mensen van 
buiten de wijkgemeente speciaal van harte welkom zijn. Ook kinderen mogen gerust 
vriendjes meenemen. Thema is: ‘Kom zoals je bent’ en op beide vierplekken (Bron 
en Ontmoeting) besteden we die zondag extra aandacht aan goed zingbare liederen, 
mooie muziek en een hartelijke ontvangst met iets lekkers. Zie ook de 
zondagsbrieven en het artikel op de voorpagina van het kerkblad dat op 13 
september verschijnt. 
Namens de voorbereidingsgroep: ds. Elly Veldman en ds. Esther Struikmans 
 

Jubileumvakantie 
Deze zomer hebben we genoten van de vakantie 
waaraan u en jullie zo royaal hebben bijgedragen t.g.v. 
mijn 25-jarig jubileum in Assen. Vanwege het warme 
weer kozen we ervoor richting kust te gaan, en zo werd 
het Zeeuws-Vlaanderen, een streek die nog op ons 
verlanglijstje stond. We hebben gewandeld en -vooral- 
gefietst, en zo genoten van het mooie land, de kust, 
diverse plaatsjes en de Belgische stad Brugge waar we 
op de fiets heen konden.  
In Sluis, de plaats waar hij geboren is, geleefd en 
gewerkt heeft, staat een standbeeld van J.H. van Dale, 
de grondlegger van het bekende woordenboek. Als 
taalliefhebber en woorddienaar moest daar natuurlijk 
even bij geposeerd worden, waarvan akte. Nogmaals 
hartelijk dank voor uw en jullie bijdrage aan al dit moois. 
Ellen en Harry Harmsen 
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Soos 
Dinsdag 4 september om 14.30 uur is er in De Bron weer Soos. Deze middag spelen 
we 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, 6 en 20 september, staat tussen 
10:00 uur en 1130 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. 
Harry Harmsen (a.i. wegens vakantie Kunnie Lok)  

http://www.dedrieklankassen.nl/

