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Bubbels 

Eén van de goede redenen om af en toe een kerk te bezoeken is dat het een plek is 
die onze maatschappelijke bubbels doorbreekt. Dat antwoordde Matthias 
Smalbrugge in Trouw op de vraag: Waarom zouden mensen zich willen inlaten met 
de kerk? Dit n.a.v. de Kerkproeverij. De kerk is een plek die wezenlijke vragen stelt. 
Misschien nog wel het meest aan jezelf. Een goede reden om naar de kerk te gaan 
is dat er ruimte is voor zelfkritiek die de bubbel van voortdurende zelfbevestiging 
doorbreekt, zegt hij erbij. Alain Verheij zegt in hetzelfde artikel: dat taaie, oude 
instituut heeft zo zijn voordelen. Ten eerste is het een plek die het moeilijk maakt de 
mensen te vergeten die niet zo snel en sexy en succesvol zijn. De kerk behoedt je 
voor blinde vlekken. En dus kom ik ook bij Matthias’ bubbels terecht. De kerk is een 
verzameling mensen die je zelf niet hebt uitgezocht. In een tijd waarin algoritmes 
bepalen wie en wat we zien is de kerk beslist een bubbeldoorbreker. 
'Bubbeldoorbreker': ik vind het een mooi woord om te zeggen wat de kerk is. Het 
roept bij mij iets op van het dwarse, het tegendraadse van het evangelie. Je gaat niet 
alleen maar naar de kerk om getroost te worden, maar ook om je juist úit je 
comfortzone te laten halen. Natuurlijk zijn er nog veel andere mooie woorden voor 
de kerk, maar als de kerk óók bubbeldoorbreker is, gaat het er misschien wel een 
beetje bruisen... Kom jij uit je bubbel en bruis je mee?! 
Harry Harmsen 
 
Bij de diensten  

30 sept 
De Bron 
Zoals toegezegd, gaat op zondag 30 september de preek over één van de 
‘struikelteksten’ in de herkansing, die vóór de zomer voortijdig moest 
worden afgebroken vanwege het onwel worden van een gemeentelid. Centraal 
staat een tekst uit Genesis 9, die door de eeuwen heen door (zogenaamde?) 
christenen is misbruikt om racisme en slavernij mee te rechtvaardigen. In 
deze dienst zullen we niet alles van 17 juni dunnetjes overdoen, maar 
eigenlijk verder gaan waar we gebleven waren: het spannendste deel moest 
namelijk nog komen. Het is goed om als kerk kritisch te kijken naar ons 
eigen verleden als kerk en als mensen met een blanke huidskleur, voor zover 
van toepassing. Ook als dat misschien niet het meest comfortabele is om te 
doen. Welkom aan alle belangstellenden! 
Ds. Esther Struikmans 
 

30 sep 

De Ontmoeting 
Vandaag hebben we een 'diaconale soepeldienst' (en hopelijk ook een soepele 
diaconale dienst). Jeugddiaken Roelof Westerhof nam het initiatief om in deze dienst 
met name de tieners bij het diaconale werk te betrekken. Hij heeft daarvoor iets 
bijzonders bedacht, dus, tieners…, komen! Ook de World Servants die deze zomer 
in Myanmar en Zimbabwe waren, werken mee. Als Schriftlezing koos Roelof voor 
Matteus 25, over het voeden van de hongerige, kleden van de naakte, bezoeken van 
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de gevangene, enz. Na de koffie is er gelegenheid om samen soep en een broodje 
te eten, dus, allemaal…, komen! 
HH 
 
7 okt 
De Bron 
Eerste zondag in oktober: Israelzondag in onze kerken. Belangrijk, dit jaar misschien 
nog wel meer dan anders gezien de recente discussie door collega Jan Offringa 
aangezwengeld. Maar ook altijd lastig en moeilijk. Trouw tot in eeuwigheid?, luidt het 
thema dit jaar. Naar aanleiding van het Bijbelgedeelte, Marcus 10 :1-16, denken we 
dan eerst aan verbintenissen tussen mensen, over huwelijk en trouw. In de kerk kun 
je ook denken aan de trouw van de Eeuwige, van God, aan ons mensen. Op 
Israëlzondag denken we in ieder geval ook aan de trouw van de kerk aan het volk 
Israël. Zoals Jezus trouw was aan de Tora. 
Denk er even aan dat we vandaag om 9:30 uur beginnen, want om 11:00 uur is er 
Zin-in-zondag. 
HH 
 
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 30 sept – Marcus 9:38-50 

 
Wie hoort erbij?  
De leerlingen zien iemand die geesten uitdrijft in Jezus’ naam. Maar hij hoort 
helemaal niet bij hen. Ze vertellen het aan Jezus. Wanneer hoor je nou echt bij 
Jezus? Jezus legt uit: ‘Wie niet tegen ons is, is voor ons.’ 
Zondag 7 okt – Marcus 10:1-16 

 

http://www.dedrieklankassen.nl/komende-diensten/komendediensten
https://www.kindopzondag.nl/fileadmin/_processed_/csm_KOZ8701-periode-20180930_93af294a85.jpg
https://www.kindopzondag.nl/fileadmin/_processed_/csm_KOZ8701-periode-20181007_65977ba76d.jpg


 
 

3    

Zo kom je bij God  
Wanneer geloof je echt zoals God het wil? Jezus wijst in dit verhaal naar de 
kinderen. Ze zijn afhankelijk, ze vertrouwen, ze vragen niet hoe het kan, maar leven 
van wat ze krijgen. Dát is het geheim van geloven. 

Kliederkerk op zondag 7 oktober 

Er is weer Kliederkerk op zondag 7 oktober! Alle kinderen van 0 - 12 jaar, 

met hun ouders, opa’s, oma’s en tienerbroers en -zussen van harte welkom aan 
de Rolderstraat 104 om 15.30 u (inloop vanaf 15 uur). Zie elders in dit 
blad! 
 
  

Jubileum 
Dhr. en mw. A. Blaauw-Brinksma waren op 2 augustus jl. 50 jaar getrouwd. Dhr. en 
mw. Tj. Broersma-de Vries konden op 13 september hun 55 jarige huwelijkse 
verbondenheid vieren. Onze hartelijke felicitaties voor deze beide echtparen!   
 
Bedankt 
Onze hartelijke dank voor het mooie boeket, ter ere van ons 60-jarig jubileum  
en de kaart met de vele handtekeningen. 
Daarnaast ook voor alle kaarten met felicitaties en warme woorden, die we thuis 
mochten ontvangen !! 
Alles tezamen voelt als een groot geschenk. DANK. 
Hartelijke groet Kees en Diti Wiepkema. 
 
Nieuws uit de kerkenraad (02-09-2018) 
Samenstelling moderamen voor het komende seizoen 
Jaarlijks wordt de samenstelling van het moderamen vastgesteld. Ook het komend 
seizoen zal het moderamen bestaan uit Henk Dimmendaal (preses), Karin van Goor 
(scriba), Gerrit Drogt en Harry Harmsen (leden). 
 
Toekomst De Ontmoeting 
Een belangrijk onderwerp in deze vergadering is de toekomst van de wijkgemeente 
in Kloosterveen. 
De ‘Toekomstvisie’ zoals die door de kerkenraad is aanvaard moet verder worden 
uitgewerkt. In het voorjaar is geprobeerd een werkgroep in het leven te roepen, die 
hiermee aan de slag kan gaan. Dit is niet gelukt. 
De kerkenraad besluit een gemeentebijeenkomst te beleggen, waarvoor alle 
gemeenteleden in de wijk Kloosterveen speciaal per brief worden uitgenodigd. 
Uiteraard zijn alle leden van de wijkgemeente De Drieklank van harte welkom op 
deze bijeenkomst; daarom zal de uitnodigingsbrief ook worden opgenomen op de 
website. 
De gemeentebijeenkomst zal plaatsvinden op donderdag, 11 oktober in de grote 
zaal van MFA De Kloosterveste. 
 
Vacatures 
Er zijn nog steeds verschillende vacatures binnen onze wijkgemeente. Afgesproken 
is daarom om na de kerkdienst op de startzondag en de zondag erop weer 
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vacaturekaartjes te gaan uitdelen. De kerkenraad doet een dringend beroep op u om 
na te gaan of er een taak is die u op u kunt nemen. 
De wijkkerkenraad 
 
Een geweldige uitdaging 
Als kerk in Kloosterveen staan we voor een geweldige uitdaging: het bouwen aan 
een duurzame toekomst. 
Alleen samen kunnen we die uitdaging aan. Daarom nodigen we u van harte uit voor 
de gemeentebijeenkomst op donderdag 11 oktober; 20:00 uur in de grote zaal 
van MFA De Kloosterveste. 
Zo begint de brief die de wijkkerkenraad heeft gestuurd aan alle gemeenteleden in 
de wijk Kloosterveen. Een geweldige uitdaging om de toekomst van onze kerk 
verder gestalte te  geven en te bestendigen. Wat er moet gebeuren is het uitwerken 
van de Toekomstvisie voor De Ontmoeting zoals die door de kerkenraad is 
vastgesteld. 
De eerste verantwoordelijkheid ligt daarvoor bij de wijkgemeente zelf. Vandaar deze 
uitnodiging. U doet toch ook mee? 
Uiteraard is ieder lid van de wijkgemeente De Drieklank van harte welkom op deze 
bijeenkomst. 
De volledige tekst van de uitnodigingsbrief vindt u op de website 
www.dedrieklankassen.nl.  
Heeft u geen internet? Vraag dan even aan iemand die dat wel heeft of neem 
contact op met de scriba. 
De wijkkerkenraad 
 
SOOS 

Dinsdag 2 oktober om 14.30 uur is er in De Bron weer SOOS. Deze middag zijn er 
spelletjes. 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: 4 oktober en 18 oktober 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. 

http://www.dedrieklankassen.nl/
http://www.dedrieklankassen.nl/
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Namens de redactie van deze wijkberichten een groet aan u allen. 
Kunnie Lok  


