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Het was prachtig… 

...zo kan ik een dag na de zondag van mijn jubileum schrijven (de kopijdatum voor 
dit Kerkblad). We genieten nog na van alle liefde en warmte die we gisteren kregen. 
Een volle kerk met ook mensen die speciaal gekomen waren. Een mooie kerkdienst, 
mede dankzij de voorbereiders en medewerkers. Prachtige orgelmuziek. De 
schitterende symbolische liturgische schikking. De mooie en trefzekere toespraken 
van de kerkenraadsvoorzitters. De ons overrompelende cadeaus. Alle felicitaties van 
de mensen die ons de hand kwamen schudden of ons eerder al een kaart, een mail 
of bloemen stuurden. Alle goede woorden daarbij. De rake liederen van de 
kerkenraad en de collega's. De voortreffelijke organisatie en logistiek en techniek 
vooraf en op de dag zelf, dankzij alle mensen achter de schermen (ook letterlijk). 
Heel veel dank hiervoor. Het is hartverwarmend, inspirerend en bemoedigend. En 
we blijven er nog lang van nagenieten. 
Ellen en Harry Harmsen 
 
40 dagen in Kloosterveen 
Als je het hoofdartikel in dit Kerkblad gelezen hebt, weet je het al: in Kloosterveen 
gaan we met het hongerdoek dat o.l.v. Ate Hamstra door gemeenteleden is 
gemaakt, op weg naar Pasen. Zondag 18 febr. zal Jan Ridderbos het doek in de 
dienst introduceren, alle zondagen zal telkens de voor die zondag gemaakte 
schildering als stukje van het doek centraal staan. 
Thuis kun je meedoen via de 40dagenkalender (prachtig ontworpen door Ingrid 
Meier) die alle gemeenteleden thuisbezorgd krijgen. De kinderen krijgen een 
speciale kalender in de kindernevendienst (daar ook op te vragen). Op de website 
zullen we elke week het gedeelte van díe week laten zien. 
We hopen dat het allemaal zal helpen om samen als wijkgemeente rond De 
Ontmoeting de komende 40dagentijd met aandacht en inspiratie te beleven. 
Martzen Hansma, Jan Ridderbos, Harry Harmsen 
 
Bij de diensten 
11 februari  
De Bron 
Gedurende dit seizoen zijn we ons aan het bezinnen op de manieren waarop we het 
avondmaal vieren. Op zondag 11 februari zullen we dat opnieuw doen en nu met 
een wat andere opstelling van de stoelen in de kerkdienst. Tweemaal in een 
hoefijzervorm om de liturgische tafel heen, met tussen die kringen in enkele tafels. 
Het is zo de bedoeling dat we in die dienst ervaren dat we ook werkelijk ‘samen aan 
de tafel van de Heer gaan’. Geen lopend avondmaal dus, maar een viering aan tafel. 
Ik hoop op een goede viering en hoor na afloop graag hoe u het hebt gevonden.  
PvdP 
 
De Ontmoeting 

Op deze laatste zondag van de Epifanie-tijd is het steeds duidelijker geworden dat 
Jezus is verschenen (= epifanie): hij kan niet langer openlijk verschijnen, te veel 
mensen komen op hem af (Marcus 1:45). Het evangelie gaat over een man met 
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huidvraat. Zoals Naäman destijds, over wie de eerste lezing gaat. Of ik daar een 
preek van kan maken die onder uw en jouw huid kan kruipen? 
Harry Harmsen 
 
18 februari 
De Ontmoeting 
‘Aan tafel met Jezus’ -  we vieren de maaltijd van de Heer waar zichtbaar wordt dat 
we er allemaal bij horen, jong en oud(er). Juist de kinderen en jongeren nodigen we 
van harte uit om vrolijk mee te vieren, en mee te helpen bij het delen van brood, wijn 
en druivensap. Wat betekent het om bij elkaar te horen? We ervaren dat door het 
vieren in de kring. Ook dit is een viering in het kader van ‘Avondmaal extra’. Enkele 
diakenen hebben mee voorbereid. Het hongerdoek wordt geïntroduceerd,  (daarover 
is te lezen in het hoofdartikel van het kerkblad). 
 
Kindernevendienst: 
Zondag 11 febr – Marcus 1:40-45 
Niet meer eenzaam  
Jezus raakt een melaatse man aan die hierdoor geneest. Jezus zegt dat de man het 
niet verder mag vertellen. Maar hij bazuint het overal rond, aan iedereen die het 
maar horen wil. 
 
In de veertigdagentijd lezen we verhalen over Jezus die op weg gaat naar Pasen. 
Het thema en project in De Bron is: IK ZORG VOOR JOU.  Jezus maakt op weg 
naar Pasen moeilijke dingen mee. Hij wordt op de proef gesteld in de woestijn, hij 
ziet handelaars op het tempelplein, hij weet dat mensen hem naar het leven staan. 
Maar bij al die dingen is Jezus niet alleen. God zorgt voor hem. Er zijn engelen bij 
Jezus in de woestijn, Mozes en Elia verschijnen op de berg. En met Pasen zal 
blijken dat zijn Vader ook in de donkerste nacht voor Jezus blijft zorgen. 
In De Ontmoeting zal dit Project niet gevolgd worden maar zal er aandacht zijn voor 
het hongerdoek dat in de Veertigdagentijd voorin de kerk komt te hangen. 
 
Zondag 18 feb – Marcus 1:12-15 

 
Ik zorg voor jou  
Jezus wordt gedoopt in de Jordaan en daarna drijft de Geest hem de woestijn in. Hij 
leeft er midden tussen de wilde dieren, maar engelen zorgen voor hem. 

 

Bedankt 
Langs deze weg wil ik iedereen hartelijk bedanken voor alle kaarten, bezoekjes die 
ik mocht ontvangen tijdens mijn verblijf in Anholt. Dit heeft mij goed gedaan en 
hierdoor je thuis te mogen voelen  in de gemeenschap van de Bron. 
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Over enige weken hoop ik u weer te mogen ontmoeten in de kerkdiensten in de 
Bron. 
M vr. gr. Anna Guit 
 
Nieuw in Assen: Kliederkerk! 
Op zondag 11 februari is het zover: dan gaat Kliederkerk Assen van start! 
Een mooi nieuw initiatief, dat al op veel plaatsen in Nederland van de grond 
is gekomen. Het is dus op zondag 11 februari van 15.30 - 17.30 uur (inloop 
vanaf 15 uur), Rolderstraat 104 Assen. P: Veemarkt bij Jumbo. Het programma 

is speciaal gericht op kinderen van 0 - 12 jaar samen met hun verzorgers, 
maar tieners en volwassenen van alle leeftijden zijn ook van harte welkom! 
We gaan lekker zingen, bidden, naar een bijbelverhaal luisteren in de vorm 
van een soort poppenkast, met elkaar eten en natuurlijk kliederen! Je hoeft 
je niet van tevoren op te geven. 
Leiding: ds. Esther Struikmans en aux. kapt. Niesje Havinga         
I: www.kliederkerk.nl      
F: facebook.com/legerdesheils 
     
Toekomst Kloosterveen 
Op 7 december heeft de kerkenraad samen met een aantal gemeenteleden 
uitgebreid gesproken over de toekomst van Kloosterveen en met name over de 
vieringen in 2018. Besloten is toen om nog een aantal bijeenkomsten te organiseren 
om als kerkenraad met zoveel mogelijk gemeenteleden te spreken. Graag horen we 
van u wat uw ideeën zijn: wat verwacht u van de kerk, maar ook: wat mag de kerk 
van u verwachten?  
Daarom nodigen we u uit voor een van de volgende bijeenkomsten in De 
Ontmoeting: 

- Zondagmorgen 18 februari na afloop van de kerkdienst; 

- Maandagavond 19 februari om 20.00 uur in de consistorie; 

- Woensdagmorgen 21 februari om 10.15 uur tijdens de koffieochtend in de 

consistorie. 

Van harte welkom en weet dat je nodig bent! 
De wijkkerkenraad 
 
Diaconaal jaarverslag 
De diaconie heeft haar jaarverslag over 2017 klaar. U kunt het inzien via onze 
website: www.dedrieklankassen.nl   
 

 
Inzameling Voedselbank 
Zondag 18 februari is er in De Ontmoeting een dienst waarin ook het avondmaal een 
plaats heeft. Zoals gebruikelijk gaan wij dan in De Ontmoeting voedsel etc. 
inzamelen voor de Voedselbank.    

www.kliederkerk.nl
facebook.com/legerdesheils
www.dedrieklankassen.nl
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Zoals bekend vraagt de Voedselbank om praktische redenen alleen lang houdbaar 
voedsel te geven zoals koffie, thee, suiker,  rijst, pasta's, pastasauzen, groente en 
vlees in blik of glas, olie, stroop jam pindakaas, houdbare melkproducten. Ook is 
behoefte aan wasmiddelen, tandpasta, zeep en schoonmaakartikelen.  
 
DE VOEDSELBANK REKENT OP U ALLEN! 
 
Indien u op 18 februari  niet in de gelegenheid bent uw gift af te geven dan kunt u in 
de week voorafgaand aan de inzameling uw gift afgeven bij één van de diakenen 
thuis. 
De diaconie, Gerrit Drogt 
 
Kerkdienstroosters 
De kerkdienstroosters t/m 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  
 
Ontmoetingsmiddag in de Bethelkerk. 
Dinsdag 20 februari  bent u weer van harte welkom in de Bethelkerk.  
Deze middag gaan we aan de hersengymnastiek. Laat u verrassen. 
Om 14.30 uur staat de koffie/thee klaar. Voel u welkom! 
Commissie Ouderenwerk De Drieklank en de Bethelkerk. 
 
SAMEN ETEN IN DE BRON  
Op donderdag 15 februari 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 maandag 
12 februari 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. 
Vind u het leuk om te helpen met koken, tafels dekken, enz. dan bent u vanaf 15.00 
uur welkom, anders staat er om 17.00 uur een kopje koffie/thee voor u/jullie klaar. 
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 
Harma Heuving, tel. 865187, e-mail: heuvingharma@gmail.com 
 
Koffieochtend De Bron 
Op de eerste en derde donderdag van de maand  (15 februari en 1 maart) 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. 

http://www.dedrieklankassen.nl/komende-diensten/komendediensten
mailto:gvanderberg@ziggo.nl
mailto:heuvingharma@gmail.com
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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  

http://www.dedrieklankassen.nl/

