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Geef licht
Stef Bos behoort tot de weinige artiesten die zonder problemen iets voor de kerk(en)
willen doen. Er zijn er die er niet mee willen worden geassocieerd, omdat het 
mogelijk carrièreschade zou kunnen opleveren. Stef werd zelf opgevoed in 
Veenendaal in de Gereformeerde Kerk ter plaatse. Daar kijkt hij niet met wrok op 
terug, integendeel.  Hij is altijd met geloof en spiritualiteit bezig geweest en wie zijn 
werk kent vindt dat terug. Zijn gedachten daarover passen niet meer naadloos in een
kerkelijk kader, maar dat is niet erg, en dat vindt hij zelf blijkbaar ook. Ik vind zijn 
bijdragen in (vooral) liederen heel waardevol. Er is de cd met liederen over bijbelse 
figuren en hij maakte een lied bij de documentaireserie ‘Toen was geloof nog heel 
gewoon’. 
Nu is het weer raak. Hij maakte en lied voor de Kerstcampagne van Kerk in Actie: 
Geef licht. Het lied is gratis te downloaden op de site van Kerk in Actie: 
https://www.kerkinactie.nl/actueel/2018/download-adventlied-geef-licht-van-stef-bos 
Ik citeer graag enkele regels: Geef licht/Voor een uitweg uit het donker/Geef wat er 
vaak niet is/ Geef licht/Geef alles wat je hebt/ Geef de liefde een gezicht
PvdP

Bij de diensten
9 december
De Bron
'Geloof met me mee' is het thema van het adventsproject. Vandaag geloven we mee
met Johannes de Doper in een nieuw begin. Alles lijkt wel bij elkaar te komen deze 
zondag, want we vieren ook het avondmaal; ook al zo'n nieuw begin.
HH

16 december
De Ontmoeting
Een bijzondere dienst vandaag: op de plek van de preek gaan we aan de gang met 
'biblioloog'. Je hoort daarin de woorden 'bijbel' en 'dialoog', en dat zegt iets over wat 
het is: een manier om zelf en samen met de Bijbel in dialoog te komen; op zo'n 
manier dat het Bijbelverhaal voor jezelf meer gaat spreken en leven. Samen met 
Auckjen Ridderbos gaan we hiermee aan de gang. Een mooie variatie op de 
'gewone' dienst. In de zondagsbrief van 9 december hopen we nog wat meer info te 
geven. Van harte welkom!
HH

16 december  
De Bron
Op deze zondag is er een bijzondere dienst met als thema: Maria, Moedig, Moeder.
Muzikale medewerking wordt verleend door het koor Masjaal onder leiding van Julia 
Zaytseva. Er is voor deze dienst een  keuze gemaakt uit liederen over Maria en 
liederen die aansluiten bij het woord moed. Een Ave Maria en Ave Verum worden 
uitgevoerd, maar ook Let it Be van de Beatles en Something Inside So Strong van 
Labi Siffre. Naast muziek zijn er andere creatieve uitingen die te maken hebben met 
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het thema, zoals schilderijen, foto’s en poëzie. Op deze gevarieerde manier komt het
thema tot leven en staan we stil bij een moedige vrouw uit de Bijbelse tijd, maar ook 
bij wat vrouwen in deze tijd meemaken en hoe ze zich staande houden. 

Lessons & Carols zondag 16 dec.
Traditiegetrouw vindt ook dit jaar een Festival of Lessons & Carols plaats,
en wel op zondag 16 dec. om 15 uur in de r.-k. parochiekerk, Dr. Nassaulaan
3 Assen. Een mooie en sfeervolle kerkdienst met koor en musici, ter
voorbereiding op Kerst. Voorgangers zijn ds. Ron Koopmans, ds. Esther
Struikmans en pastoor Koos Tolboom. Voor nadere informatie: zie elders in
dit kerkblad. Welkom!

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 9 dec – Lucas 3:1-6

Een nieuw begin 
Johannes verkondigt: God zal redding brengen. Hij zegt bij de rivier de Jordaan: 
‘Kom hier maar naartoe en begin opnieuw!’ 
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Zondag 16 dec – Sefanja 3:14-20

Vreugde 
In de tijd van de profeet Sefanja is Jeruzalem in de ban van andere goden. Maar er 
komt een dag dat God weer midden tussen zijn volk zal zijn. Het wordt feest en 
tussen de puinhopen wordt gedanst. 

Het heeft ons goed gedaan...
...uw en jullie meeleven rond het overlijden van onze (schoon)moeder. Hartelijk dank
daarvoor. We voelen ons erdoor bemoedigd.
Ellen en Harry Harmsen

Gidofalva
Beste mensen, zoals u vast wel weet hebben wij het afgelopen jaar gespaard en 
actie gevoerd voor een personenbus ten behoeve van onze partnergemeente 
Gidofalva.
Enkele weken geleden hebben wij de personenbus kunnen aanschaffen en toen is
ook besloten deze nog dit jaar naar Gidofalva te brengen.
Op 31 oktober zijn Aly, Zwannie, Simon en Wim met de bus vertrokken naar 
Gidofalva. Drie dagen reizen met twee overnachtingen. Op vrijdagmiddag na 2300 
km. zijn we heelhuids in Gidofalva aangekomen.
‘s-Avonds waren we al uitgenodigd om het 8 jarig bestaan van het koor te vieren.
Het was heel gezellig.
Daar men zelf nog niet met de bus mocht rijden, kenteken en verzekering, zijn we 
toch met de bus op stap geweest.
Zondag was de kerkdienst in het gemeenschapshuis met de symbolische overdracht
van de papieren en sleutels.
De kerk zelf wordt gerenoveerd met gelden van de Hongaarse overheid en de 
buitenkant alsmede de vestingmuur is nagenoeg gereed. Binnenin moet nog veel 
werk worden verricht. Gezien de fresco’s een heel karwei.
Op de maandag bij een bureau en bank de papieren in orde gemaakt zodat men een
tijdelijk kenteken kon krijgen. (Is inmiddels voor elkaar en kunnen nu zelf rijden).

3



Na ‘s-middags in de natuur te hebben gewandeld was er ‘s avonds nog een 
ontmoeting met veel kerkenraadsleden.
Dinsdagmorgen heeft men ons naar het vliegveld in Boekarest gebracht en zijn we
terug gevlogen. Met de trein Schiphol – Assen, weer heelhuids thuis.
Op de foto de bus en veel kerkleden.
Werkgroep Gidofalva

Oliebollenactie in De Bron 31 december 2018
De opbrengst van de jaarlijkse  oliebollenactie is dit jaar bestemd voor de Stichting 
“Een Druppel” te Assen. De Stichting helpt in Indonesië en vooral in de Molukken 
kansarmen en kanslozen. Het gaat dan om kinderen naar school te laten gaan; 
voedselvoorziening; ouderenzorg;  ziekenzorg; renovatie en/of vernieuwing van 
krotwoningen. De verleende hulp wordt rechtstreeks gegeven door ons gemeentelid 
Jan Hazenberg, dus zonder (de soms corrupte) tussenkomst van andere personen. 
Jan vertrekt op 3 december voor de 28e keer naar Indonesië. 
Doet u ook weer mee? Vanaf 9 december liggen de bestelformulieren in de kerk. U 
kunt de bestelling ook doorgeven via de website www.dedrieklankassen.nl, uiterlijk 
tot zondag 23 december. De altijd overheerlijke oliebollen kosten dit jaar 7 euro per 
10 stuks (of 0,80 cent per stuk). 
U mag natuurlijk ook rechtstreeks geld overmaken: banknummer NL 46 INGB 000 
9320407 t.n.v. Stichting “Een Druppel” te Assen. De Stichting is een ANBI, zodat alle
giften aftrekbaar zijn van de belasting. U kunt meer lezen op de website: 
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www.stichtingeendruppel.nl 
Namens de diaconie,
Ingrid Meier

Kerstviering Senioren
De Kerstviering voor senioren van de Bethelkerk en De Drieklank zal worden 
gehouden in De Bron op dinsdag 18 december, aanvang 14.30 uur. 
Thema van de viering is:  Wees niet bang!
Aan de viering werken mee:
ds. E. Veldman – Potters,
Vocaal Ensemble Arioso, o.l.v. Thysia Betting,
orgel: Gea Kikkers,
Leden van commissie Ouderenwerk.
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Gemeenteleden, leden van de Ouderencommissie en de koster doen er alles aan 
bezoekers een waardevolle en gezellige viering te bezorgen. 
Graag nodigen we u uit, hiervan deelgenoot te zijn. 
Er is voldoende ruimte voor ontmoeting en gesprek.
Tot vrijdag 14 december kan desgewenst vervoer worden aangevraagd bij: 
De Drieklank Jan Horstra tel. 341604 

Gé van der Berg tel. 341550
De Bethelkerk Gretha Stok tel. 462366
Namens de Ouderencommissie,
Janny Wijma, An Frieswijk, Anje Rutgers, Diny Emmelkamp, Anneke Geut, Gretha 
Stok 
en Gé van der Berg. 

Vacature
Voor de Commissie Ouderenwerk van De Drieklank en de Bethelkerk zijn wij op 
zoek naar een secretaris. Per 1 februari 2019 zitten we zonder en het moet toch niet 
zo zijn dat het ouderenwerk stopt omdat we de commissie niet rond kunnen krijgen. 
Kom onze enthousiaste groep versterken!
Inlichtingen:
Janny Wijma, voorzitter tel. 06 11766715,
Gé van der Berg, wnd secretaris tel. 341550

Samen eten in De Bron
Op donderdag 13 december 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 11 december 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 
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voedselbank. Uiteraard ook alles wat meer betaald wordt dan 4 Euro komt ten goede
aan 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
Wieke Spoelstra, tel. 342355, e-mail: w.hoekstra44@gmail.com

Koffieochtend De Bron
Op de eerste en derde donderdag van de maand: 6 december en 20 december en 3 
januari 2019 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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