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2018, nummer 5, verschijndatum: 8 maart 2018 
 
Jezus is boos 
Onlangs stond het gedeelte van de tempelreiniging op het leesrooster. Een lastig 
gedeelte dat korte metten maakt met het al te zoete beeld van Jezus. Hij sloeg de 
wisselaars de tempel uit. Het verhaal beschrijft een woedende Jezus. Hij beschikte 
dus ook over de emotie woede, zoals alle mensen.  
Maar het is een lastige emotie. Woede kan vernielen, maar dat is natuurlijk niet het 
hele verhaal. Het kan onrecht blootleggen, een schreeuw om gerechtigheid zijn. 
Woorden en gevoelens geven aan gekrenktheid die een mens soms al tijden met 
zich meedraagt. Het is niet goed om woede te smoren, maar de vraag is hoe ga je er 
zo mee om dat het niet alleen afbreekt maar ook opbouwt?! 
Volgens mij is Jezus nog steeds boos als hij deze wereld ziet en wat mensen ervan 
maken. Nee, Jezus is onze Lieve Heer niet (alleen).  
PvdP 
 
 
Bij de diensten 

11 maart 
De Ontmoeting 
Voor de speciale Taizéviering, met ds. Esther Struikmans en Els van den Berg als 
voorgangers en een gelegenheidskoor plus musici, verwijs ik naar de aankondiging 
elders in dit kerkblad. Iedereen van binnen en buiten de PGA van harte welkom! 
Ds. Esther Struikmans 
 
Kindernevendienst 
Hallo jongens en meisjes, 
Zit je op de basisschool? Kom dan in het weekend van 24/25 maart Palmpasen 
vieren in De Drieklank. Dit gaan we doen door het maken van palmpaasstokken en 
uiteraard gaan we deze ook in de dienst aan iedereen laten zien met een kleine 
optocht. 
Elke kerk zal dit doen op z’n eigen manier: 
In De Bron worden de palmpaasstokken gemaakt in de kindernevendienst. Na de 
nevendienst vindt er een optocht plaats door de kerk, zodat iedereen in de gemeente 
jullie mooie stokken kan bewonderen. We zullen ook stilstaan bij de betekenis van 
jullie Palmpasenstokken. 
In De Ontmoeting gaan we traditiegetrouw de zaterdag voor Palmpasen (24 maart) 
de stokken maken. Jullie zijn welkom tussen 10 en 11.30 uur in de MFA 
Kloosterveen. De kosten zijn €1,50  per kind en ieder kind moet zijn eigen houten 
kruis (40 x70cm) meenemen om te versieren. Ben je jonger dan 9 jaar, neem dan 
iemand mee die je kan helpen, want werken met groen en bloemistendraad kan 
soms erg lastig zijn. Wij zorgen voor materiaal om de stok te versieren (Bv: 
broodhaantje, crêpepapier etc.) En natuurlijk voor drinken met wat lekkers. Alle 
mooie stokken laten we in de kerk staan en mogen jullie laten zien in de 
Palmpasendienst op zondag 25 maart. Na de kerkdienst gaan we met degenen die 
dat willen naar de Kloosterakker (verpleeghuis boven de MFA) om de bewoners ook 
te laten genieten van jullie mooie stokken. 
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Opgave kan vóór 17 maart bij de begeleiding van de kindernevendienst van de 
ontmoeting of per mail bij Els van den Berg (elsenedgar@home.nl). Je stok thuis 
versieren kan ook. Laat dit ook even weten via de mail, zodat we een afspraak 
kunnen maken wanneer je het materiaal wil ophalen. Hopelijk kunnen we jullie deze 
Palmpasen begroeten. 
Groetjes van de begeleiding van de kindernevendienst van De Drieklank 

 
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  
 
Bedankt 

…een berichtje in de zondagsbrief van 11 februari jl. heeft tot gevolg gehad dat ons 
beider 90ste verjaardag niet ongemerkt voorbij zijn gegaan. Een prachtige bos 
bloemen uit de kerk en heel veel felicitaties met goede wensen was het resultaat. 
Veel dank daar voor. Het heeft ons goed gedaan! 
Haring en Renske Elgersma- Zijlstra 

 

…onze hartelijke dank voor de bloemen, kaarten en felicitaties voor ons 55-jarig 

huwelijk. Het was hartverwarmend. 
Bernard en Gré Haveman 

 
Notulist(e) gezocht 
We zoeken iemand die de vergaderingen van de kerkenraad gaat notuleren. Onze 
huidige notuliste verhuist naar buiten Assen en dus hebben we een opvolg(st)er 
nodig. 
Wat we bieden: 
- Het meemaken van de vergaderingen van de grote en de kleine kerkenraad; door 

het notuleren beleef je mee hoe diverse besluiten tot stand komen. 

- De vergaderingen verlopen in een goede sfeer en worden op een plezierige 

manier geleid door de voorzitter. 

- Je krijgt alle informatie die je nodig hebt om een verslag te kunnen maken, dus 

ook alle stukken voor de vergaderingen. 

- Als je dat wilt, doe je mee met de bezinningsdag van de kerkenraad, die één keer 

per jaar plaatsvindt. 

Wat we vragen: 
Het notuleren van de drie vergaderingen van de grote kerkenraad (20 – 25 
personen) en de vier vergaderingen van de kleine kerkenraad (10 personen) per 
seizoen. We hebben geen uitgebreide notulen, maar een verslag van maximaal drie 
A4’tjes is prima. 
Meer weten: 
Bel of mail met de scriba, Karin van Goor, of spreek haar aan als je haar tegenkomt.  
Telefoon: 355768; e-mail: scriba@dedrieklankassen.nl 
 
 

mailto:elsenedgar@home.nl
http://www.dedrieklankassen.nl/komende-diensten/komendediensten
mailto:scriba@dedrieklankassen.nl
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Paasviering Senioren 
De Paasviering voor senioren van de Bethelkerk en De Drieklank zal worden 
gehouden in De Bron op dinsdag 27 maart, aanvang 14.30 uur. De viering vindt op 
de gebruikelijke wijze plaats met muziek en gemeentezang. Er is voldoende ruimte 
voor ontmoeting en gesprek. Aan de viering werken mee: 
voorganger: ds. Peter van de Peppel 
orgel: Gea Kikkers  
trompet: Tjeert Poelman 
leden van commissie Ouderenwerk. 
Gemeenteleden, leden van de Ouderencommissie en koster doen er alles aan 
bezoekers een waardevolle en gezellige viering te bezorgen.  
Graag nodigen we u uit, hiervan deelgenoot te zijn. 
Voor vervoer kan desgewenst worden gezorgd.  
De Drieklank   Jan Horstra   341604 
    Gé van der Berg 341550 
Bethelkerk    Gretha Stok  462366 
Namens de Commissie Ouderenwerk van De Drieklank en de Bethelkerk, 
Janny Wijma, An Frieswijk, Anje Rutgers, Diny Emmelkamp, Gretha Stok, Anneke 
Geut en Gé van der Berg 

 
Samen eten in De Bron  
Op donderdag 15 maart 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 13 
maart 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 derde donderdag van de maand, 15 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. 
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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/

