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Kopij wijkberichten Protestantse Wijkgemeente De Drieklank d.d 14 januari  
nummer 2, verschijningsdatum: 24 januari 2019 
 
Nashville verklaring 
Hoeveel woorden zijn daar al niet aan vuil gemaakt? Die uitglijder aan de orthodoxe 
rechterflank van de protestanten. Op zondag 13 januari zongen we in De Bron het 
lied van Sytse de Vries: Ongestraft mag liefde bloeien. Om te laten weten dat 
mensen ongeachte hun afkomst, ras, seksuele geaardheid zich welkom en veilig 
mogen weten in de kerk, bij God en bij Jezus. Maar tegelijk meldde ik ook dat ik ben 
geschrokken van de gretigheid waarmee werd ingehakt op orthodoxe christenen. 
Het was in dezelfde dienst waarin Wim Staal afscheid nam als diaconaal werker en 
een mooie overdenking hield over barmhartigheid. Die lijkt in het huidige 
gepolariseerde klimaat ver te zoeken. Jezus liet in zijn leven en in zijn woorden zien, 
dat Gods liefde en barmhartigheid geen grenzen kent. Daarom had het zingen van 
het lied van Sytze de Vries ook een kritische kant naar onszelf, met de vraag waar 
onze liefde en barmhartigheid te kort schieten.  
PvdP 
  
Bij de diensten 
27 januari 
De Ontmoeting 
Op zondagmorgen 27 januari is er een feestelijke dienst omdat Mattan van Es 
gedoopt zal worden. Hij is de zoon van Rosalie en Just van Es en het broertje van 
Gustaaf en Floris. Wij verwachten een mooie en feestelijke dienst! 
PvdP 
 

27 jan 
De Bron 
Het Bijbelboek Ester wordt niet vaak gelezen in de kerkdienst. Daarom is het mooi 
dat het leesrooster vanaf 20 januari een aantal zondagen als alternatief uit Ester 
leest. Het lijkt me nog best lastig om erover te preken, maar ik ga de uitdaging graag 
aan. Ook omdat de kindernevendienst dit spoor volgt. Deze zondag is Ester 3 aan 
de beurt, over het initiatief van Haman om de joden uit te roeien. L'histoire se 
répète? 
In deze dienst vieren we ook het avondmaal: de maaltijd die werd ingesteld door die 
ene jood vlak voordat hij 'uitgeroeid' zou worden… 
HH 
 
3 feb 

De Bron 
Deze zondag Ester 4, het vervolg op de vorige zondag. We beginnen vandaag om 
9.30 uur, want om 11:00 uur begint Zin-in-zondag. 
HH 
 

Oecumenische dienst in RK kerk - Maria, Moedig, Moeder 
Op zondagmiddag 3 februari 2019 is er om 15:00 uur een oecumenische kerkdienst 
over Maria in de parochiekerk Maria Tenhemelopneming, Dr. Nassaulaan 3b. Ds. 
Peter van de Peppel en Tom van der Wee zijn de voorgangers. Muzikale 
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medewerking wordt verleend door het koor Masjaal onder leiding van Julia Zaytseva.  
Er is 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 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. 
Deze dienst werd ook in De Bron gevierd op 16 december jl.  
PvdP 
 

Kerkdienstroosters 

De kerkdienstroosters 2019 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 

 

Kliederkerk op zondag 3 februari     
Er is weer Kliederkerk op zondag 3 februari! Aan de Rolderstraat 104 in 
Assen van 15.30 u tot 17.30 u, inclusief eten. Zie verderop in dit kerkblad. 
Alle kinderen met hun familie (ook oma's en opa's): welkom! 
Ds. Esther Struikmans  
 
Afscheid Bep Schollaardt als preekvoorziener 

‘Preekvoorziener’, een oud woord? Misschien wel, maar een heel belangrijke taak 
binnen de gemeente. Want: elke zondagmorgen moet er een predikant zijn voor alle 
drie de kerkdiensten van De Drieklank. De ‘eigen’ predikanten hebben recht op vrije 
zondagen, dus moet iemand zorgen dat op deze zondagen er toch een dominee is.  
Meer dan 50 jaar geleden, meer dan een halve eeuw geleden dus, is mevrouw Bep 
Schollaardt aan deze taak begonnen. Voor heel Gereformeerd Assen zorgde zij voor 
voorgangers in alle kerkdiensten op de zondagen dat de eigen predikanten niet 
voorgingen. De laatste jaren zorgde mevrouw Schollaardt voor de diensten van De 
Drieklank; ook verzorgde zij het totaaloverzicht van de kerkdiensten in Assen ten 
behoeve van het kerkelijk bureau. 
Helaas lukt het niet meer; haar taak is per 1 januari jl. overgenomen door Poppe 
Jansma. We willen op passende wijze afscheid nemen van Bep in haar functie als 
preekvoorziener van De Drieklank in de kerkdienst op zondag 10 februari in De 
Bron. U bent daarvoor allen van harte uitgenodigd. 
De wijkkerkenraad. 
 
Hartelijk dank… 

...voor een gift van € 50,- bestemd voor de wijkgemeente, van familie N.N., 
ontvangen via ds. Harry Harmsen. 
 

Voordracht gedichten  
In het kader van de nationale Poëzieweek draagt Peter van de Peppel op zaterdag 
26 januari 2019 om 14:30 uur gedichten voor in de Buningzaal van Warenhuis 
Vanderveen te Assen. Zie ook het uitgebreide bericht elders in dit kerkblad.  
 

http://www.dedrieklankassen.nl/komende-diensten/komendediensten
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Voedselbank 
De maandelijkse inzameling voor de Voedselbank in de Bron is deze maand op 
zondag 27 januari. We hopen dat de inzameling, net zoals in december, weer een 
goede opbrengst gaat geven. 
In die maand mochten we 7 volle kratten en erg veel losse goederen ontvangen.  
Aan geldelijke giften werd in december een totaalbedrag van € 142,20 ontvangen.  
In dat bedrag is inbegrepen de opbrengst van het eetproject, te weten een bedrag 
van € 67,20. 
Iedereen die hieraan heeft bijgedragen, hartelijk dank. 
Ook deze keer zien we graag uw bijdrage in de vorm van houdbare etenswaren en 
huishoudelijke artikelen zoals toiletpapier, wasmiddelen, tandpasta en dergelijke 
tegemoet. 
Vanuit de Voedselbank horen we regelmatig dat men onze giften bijzonder 
waardeert en dat de vraag naar houdbare etenswaren en schoonmaakmiddelen 
onverminderd hoog blijft. 
Dit jaar zullen 4 echtparen bij toerbeurt de inzameling gaan verzorgen. Door het 
stoppen met deze taak door de familie Kampen, zijn een aantal personen benaderd 
om bij de inzameling te komen assisteren. We zijn blij dat de families Blaauw, 
Schoemaker en Van der Wiel bereid zijn om samen met de familie Haverdings deze 
belangrijke taak op zich te nemen.  
Namens de Diaconie van de Drieklank, Henk Haverdings 
 
SOOS 

Dinsdag 5 februari om 14.30 uur is er in De Bron weer SOOS. Deze middag zijn er 
weer spelletjes. Er is ruim tijd om elkaar een goed 2019 te wensen onder het genot 
van een kopje koffie of thee met een rolletje. 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: 7 februari en 21 februari 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. 
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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 allen 
Kunnie Lok 

http://www.dedrieklankassen.nl/

