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Kopij wijkberichten Protestantse Wijkgemeente De Drieklank d.d. 1 oktober, 
nummer 19, verschijndatum: 11 oktober 2018  
 
Kristallnacht 
Dit jaar ben ik door de Groninger synagoge benaderd om een lezing te 
verzorgen met het oog op de jaarlijkse Kristallnachtherdenking van begin 
november. De reden dat zij mij hiervoor gevraagd hebben, is dat ik een 
verwant thema aansnijd in mijn boek dat ik twee jaar geleden heb 
gepubliceerd: wat zijn signalen in een samenleving dat we een gevaarlijke 
richting dreigen uit te gaan, voor wat betreft onze houding, woorden en 
daden naar minderheidsgroepen toe? Toen (9 november 1938): met name de 
Joden. Nu: migranten, vluchtelingen, moslims en Joden. In mijn lezing zal ik 
een oproep doen tot grote alertheid. We moeten met elkaar de menselijkheid 
van onze samenleving heel goed bewaken! In het bijzonder zal ik ingaan op 
het belang van onze woordkeuze bij het aanduiden van minderheidsgroepen: 
toen én nu worden woorden gebruikt als ‘gif’, ‘ongedierte’, ‘ratten’, 
’bacillen’ en ’verdelgen ’. Dit is een buitengewoon kwalijke ontwikkeling: 
hiermee ontmenselijken de sprekers en schrijvers van deze woorden hun 
medemensen. 
Ds. Esther Struikmans 
 
Bij de diensten  

14 oktober 
De Ontmoeting 
Een Kidspraise als variatieviering, die wil je niet missen. 
Kom lekker samen zingen, neem vrienden en vriendinnen mee. 
De jeugdband ‘Sound of Joy’ o.l.v. Annemargriet Duursema begeleidt alles. 
(zie ook algemene deel van dit kerkblad) 
Ds. Elly Veldman 
 

14 oktober 19.00 uur  
Jozefkerk 

De dienst van zegening en voorbede is een avonddienst voor de hele PGA! 
Een sfeervolle dienst waarin ruimte is voor gebeden en tot rust komen bij God. 
(Zie voor meer informatie het algemene deel van het kerkblad) 
Ds Elly Veldman 
 
21 oktober 
De Ontmoeting 
In deze dienst zullen wat verrassende gezichtspunten aan de orde komen met 
het oog op het Bijbelboek Job: telkens lijken we nét even op het verkeerde 

been gezet te worden. 
Ds. Esther Struikmans 
 

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 

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

Zondag 14 okt 2018 – Marcus 10:17-31 

 
Wat heb je nodig?  
Een man die zich goed aan alle geboden houdt vraagt aan Jezus wat hij moet doen 
om bij God te horen? Jezus zegt hem al zijn spullen weg te geven. Zou de man dat 
kunnen? Een kameel kan nog makkelijker door het oog van een naald kruipen, dan 
een rijke door de poort van het koninkrijk van God. 
Zondag 21 okt 2018 – Marcus 10:32-45 

 
Een koning wordt een dienaar  
Jezus vertelt zijn leerlingen wat hem te wachten staat in Jeruzalem: ‘Ik zal 
uitgelachen en gedood worden. En op de derde dag opstaan.’ Het gaat ook over wie 
belangrijk wil zijn, moet anderen dienen. Daarvoor is Jezus ook gekomen. 
 

14 oktober 19.00 uur Jozefkerk 

De dienst van zegening en voorbede is een avonddienst voor de hele PGA! 
Een sfeervolle dienst waarin ruimte is voor gebeden en tot rust komen bij God. 
(Zie voor meer informatie het algemene deel van het kerkblad) 
Ds Elly Veldman 
 
 

Wij feliciteren… 

fam. (Trijntje en Ep) Oving-van Wijkmet hun 60-jarig huwelijksjubileum. 
 
AVG en afkondiging bloemen 
Zoals u in de afgelopen diensten heeft gemerkt is de afkondiging van de 
bloemen wat aangepast. In het verleden werd naast naam en adres ook de 
gelegenheid genoemd maar nu is dat alleen nog de naam en de straat. Met 
ingang van 23 mei 2018 hebben wij als kerk te maken met de nieuwe AVG, 
Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dat betekent dat alle informatie 
die publiek wordt gedeeld aan strenge eisen moet voldoen. Omdat de 
kerkdienst via de kerkoproep is te beluisteren betekent dat, dat de 
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afkondiging voor de bloemen niet meer zo kon blijven en versoberd is. 
Helaas minder persoonlijk maar niet minder gemeend. Omdat de Zondagsbrief 
minder openbaar is blijven de gegevens daarin vermeld. 
De diaconie  
 
Doorbreek de muur 
In september liet ik zowel in De Ontmoeting als in De Bron het lied 

“Doorbreek de muur” zingen als vrolijk slotlied, dat mooi bij de thema’s van 
de beide diensten paste. Veel gemeenteleden reageerden positief verrast op 
dit lied, en meerderen vroegen mij om de tekst toe te sturen of af te laten 
drukken in het kerkblad. Bij dezen voldoe ik graag aan dat verzoek! Wie het 
thuis nog eens wil zingen: het is op de melodie van Auld lang syne / 
Nederland, oh Nederland. 
  
1.U die ons kent, U die ons hoort en weet wat in ons leeft 
   De krachten die verborgen zijn, de angst die ons omgeeft. 
 
Refrein: 
   Doorbreek de muur die opgebouwd is tussen ’wij en zij’. 
   Warm met Uw liefde heel ons hart, o Heer maak ons weer vrij. 
 
2. Geef dat wij in de ander zien, dat U hem hebt gemaakt, 
    Een medekind van U o God, maak dat ons hart ontwaakt. (+Refr.) 
 
3. Ons oordeel naar de ander toe is vaak zo hard en koud 
    Maar Jezus heeft ons toch geleerd dat U van allen houdt. (+Refr.) 
 
4. U hebt ons voor elkaar gemaakt om saam voor U te staan 
    Elkaar Uw beeld te laten zien en zo op weg te gaan. (+Refr.) 
  
Ds. Esther Struikmans 
 
Samen eten in de Bron  
Op donderdag 25 oktober 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 23 oktober 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: 
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Gé van der Berg, tel. 341550, e-mail:gvanderberg@ziggo.nl 
Harma Heuving tel. 865187, e-mail:heuvingharma@gmail.com 
 
Jaarlijks etentje van de Ouderenmiddagen 

Dinsdag 30 oktober is in de Bethelkerk het jaarlijkse etentje van de Bethelkerk en De 
Drieklank. 
U kunt kiezen uit verschillende stamppotten.  De kosten zijn 12.50 euro p.p. inclusief 
drankjes. 
Om 16.00 uur wordt u begroet met een kopje koffie of thee. 
Tijdens de middag bestaat de mogelijkheid om een gedicht voor te dragen. 
Heeft u problemen om in de Bethelkerk te komen dan is er in uitzonderlijke gevallen 
vervoer beschikbaar. 
Aanmelden voor 19 oktober. 
Informatie en aanmelden bij: 
Gretha Stok,   tel.  462366 of  0620790499 
Anneke Geut, tel. 355812  of  0612895812 
Er is een beperkt aantal plaatsen. Vol is vol! 
De Ouderencommissie van De Drieklank en de Bethelkerk 
 
Koffieochtend De Bron 
Op de eerste en derde donderdag van de maand: 18 oktober en 1 november 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. 
 
Namens de redactie van deze wijkberichten een groet aan u allen. 
Kunnie Lok  
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