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Kopij wijkberichten Protestantse Wijkgemeente De Drieklank d.d. 7 mei 2018, 
nummer 10, verschijndatum: 17 mei 2018 
 
Het vele en het (de) Ene 
Eind april preekte ik in De Bron over de Bergrede, en daaruit de tekst ‘geen twee 
heren dienen’. Dit naar aanleiding van een serie kringavonden over teksten van 
Kierkegaard over deze Bergrede, die ik in de afgelopen tijd in Groningen heb 
gevolgd. Er kwamen vele positieve reacties. Maar er bleek bij in ieder geval één 
toehoorder – en wie weet, bij meer – een misverstand te zijn gerezen: zij dacht dat 
de tekst/preek een oproep was om nóg meer te doen, zich nog meer in te zetten 
voor anderen dan ze al deed en nog meer telefonisch of digitaal bereikbaar te zijn. 
Maar daar riep de preek nu juist níet toe op. Integendeel: zoals we zongen met het 
lied NLB 843 voor de preek: ‘Wat mij vasthoudt, wat mij heeft, is het vele; Die mij 
voedt en mij verkwikt, is de Ene.’ Dit lied, maar ook de Bijbeltekst uit Mattheüs 6 én 
de preektekst roepen ertoe op om de ene Heer te dienen. Dit kan weliswaar 
betekenen dat ik mij vanuit de liefde voor Hem én vanuit liefde voor mensen graag 
voor anderen inzet. Maar ik hoef me daarin niet te verliezen, omdat ik het gevoel heb 
dat ik nooit genoeg doe, of dat anderen mij zullen afkeuren. Dan zijn er op de 
achtergrond namelijk toch weer meerdere ‘heren’ in het spel, zoals hier bijvoorbeeld 
‘de waardering van anderen’. Jezus zegt in Lucas 10 tegen Martha, en daarmee 
tegen ons allemaal: ‘Je maakt je druk over vele dingen, maar weinig dingen zijn 
nodig, of eigenlijk slechts één/Eén.’ 
Ds. Esther Struikmans 
 
Bij de diensten 
20 mei  
De Bron 
Op deze zondag vieren we het Pinksterfeest met een gemeenschappelijke dienst in 
De Bron. De christelijke Muziekvereniging Oranje verleent medewerking aan de 
dienst en we staan stil bij het feit dat we 10 jaar geleden van “het Anker” naar de 
Bron zijn gegaan. Na afloop van de dienst kunt u daarom bij de koffie genieten van 
een traktatie! Ook zullen er beelden vertoond worden van de dienst van 10 jaar 
geleden en van de overgang van “het anker” naar De Bron.    
Peter van de Peppel              
 
27 mei 
De Ontmoeting 
Deze zondag is de dienst een schoolkerkdienst met Het krijt. Het thema is Kiezen. 
Op school zijn ze al de hele week met dat thema bezig, en als ik twee morgens op 
school rondloop hoop ik daar iets van mee te maken. In de dienst gaat het over 
Ruth. Zij heeft zeker keuzes gemaakt in haar leven. 
Mooi als u en jullie ervoor kiezen deze zondagmorgen om onze belangstelling bij en 
betrokkenheid op de school te laten zien! 
Harry Harmsen 
 
Van de kindernevendienst 
Zondag 20 mei – Genesis 11:1-9 
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De wereld in  
Het verhaal van de toren van Babel laat zien dat mensen de wereld moeten 
bewonen: op verschillende plekken, op verschillende manieren als een veelkleurige 
schepping.  
Zondag 27 mei – Johannes 3:1-16 

 
Begrijp jij het?  
De Farizeeër Nikodemus komt naar Jezus toe. Hij zegt: ‘Wij weten dat u een leraar 
bent die van God gekomen is…’ Nikodemus is verder vooral benieuwd naar wat hij 
nog niet weet en niet begrijpt. En Jezus legt uit, als een joodse rabbi. 
 
Kerkdienstroosters 
De kerkdienstroosters t/m 2018 voor De Bron en De Ontmoeting staan op internet. 
Een link naar beide roosters staat op http://www.dedrieklankassen.nl/komende-
diensten/komendediensten  
 
Meeleven doen we met... 
... Tet en Hilbrand Buurma 
... mevrouw Hennie Grobbe 
... de heer H.G. Pepplinkhuizen 
... mevrouw F. den Hollander-Kars 
... mevrouw Lia Lamfers 
 
Kliederkerk 
De eerstvolgende Kliederkerk voor alle kinderen van 0 t/m 12 met hun familie (van 
alle kerkelijke of niet-kerkelijke achtergronden) staat gepland op zondag 27 mei van 
15.30 uur tot 17.30 uur, inclusief samen eten. Adres: Rolderstraat 104. We kijken 
nog of we misschien een deel van het programma buiten kunnen doen. Het belooft 
sowieso een mooie middag worden. Een aantal kinderen gaf al aan erg uit te kijken 
naar de volgende Kliederkerk! Welkom, en zie elders in dit blad, de website van PGA 
en Drieklank en Facebook voor meer info. Liefst even van tevoren aanmelden via 

http://www.dedrieklankassen.nl/komende-diensten/komendediensten
http://www.dedrieklankassen.nl/komende-diensten/komendediensten
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Niesje.Havinga@legerdesheils.nl, maar we houden natuurlijk ook enkele plekken vrij 
voor last-minute beslissers! 
Ds. Esther Struikmans 
 
SAMEN ETEN IN DE BRON  
Op donderdag 24 mei 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 
vrijdag 18 mei 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  
Wieke Spoelstra, tel. 342355, e-mail: w.hoekstra44@gmail.com 
 

 
 
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. 
 
Koffieochtend De Bron 
Op de eerste en derde donderdag van de maand: 17 mei en 7 juni 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, 

mailto:Niesje.Havinga@legerdesheils.nl
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ook zij zijn van harte welkom. We hopen op een gezellige ochtend waar we elkaar 
kunnen ontmoeten en met elkaar in gesprek mogen gaan. 
 
Actueel nieuws… 
…is ook 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. 
 
Ten slotte 
Een hartelijke groet voor u allen namens de redactie van deze wijkberichten. 
Menno Hulshoff 
 

http://www.dedrieklankassen.nl/

