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Kopij wijkberichten Protestantse Wijkgemeente De Drieklank d.d. 21 mei 2018, 
nummer 11, verschijndatum: 31 mei 2018 
 
Tien jaar De Bron 
Op Pinksterzondag 20 mei jl. vierden we het pinksterfeest, maar stonden we ook stil 
bij het feit dat we tien jaar geleden van kerkgebouw “het anker” verhuisden naar De 
Bron. We zongen het destijds al met woorden uit psalm 107 vers 14: nu gij ‘het anker 
vallen laat’. Na een korte dienst, namen we destijds de liturgische attributen mee en 
liepen ermee van “het anker” naar De Bron, waar de dienst werd voortgezet. Net als 
toen was nu ook de muziekvereniging Oranje aanwezig. We keken naar een korte 
filmimpressie van de overgang en de start in De Bron. We zijn dankbaar en blij dat 
we al zoveel jaar kunnen kerken in deze prachtige nieuwe ruimte en dat we goede 
contacten kunnen onderhouden met basisschool het Kompas die in dezelfde ruimte 
is gehuisvest.  
Ds. Peter van de Peppel  
 
Bij de diensten 

Job 

Vanaf 3 juni geeft het leesrooster voor een aantal zondagen een alternatief spoor 
van lezingen uit het bijbelboek Job. Op 3 juni in De Bron (Job 1) en op 10 juni in De 
Ontmoeting (Job 2) zal ik dit spoor waarschijnlijk gaan volgen. 
Harry Harmsen 
 
3 juni 
De Bron 
Omdat het vandaag weer Zin-in-zondag is (11:00 uur) begint de dienst om 9:30 uur. 
Ik probeer er een kortere dienst van te maken, mede omdat ik om 11:00 uur op 
Witterzomer mag voorgaan. Mocht ik de dienst toch te lang maken, dan kan het zijn 
dat ik het handengeven een keertje oversla. 
Harry Harmsen 
 
De Ontmoeting 
Welkom in de muzikale variatieviering. In deze dienst staan de muzikale  
voorkeuren van gemeenteleden in alle leeftijden centraal. Deze  
voorkeuren zijn al gevraagd en massaal aangeleverd, waarvoor dank!   
Muzikale medewerking door o.a. Maarten Groen met de variatieband. 
Elly Veldman 
 
10 en 17 juni 
De Ontmoeting en De Bron 
Op 10 juni in De Ontmoeting en op 17 juni in De Bron doen we mee aan de 
kaarsenactie van INLIA t.g.v. het 30-jarig jubileum van het Charter van Groningen. 
Voor meer info zie het aparte bericht in deze wijkberichten. 
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Kindernevendienst 
Zondag 3 juni – Job 1 

 
Het verhaal van Job  
Job raakt alles kwijt wat hij heeft. Maar Job blijft zeggen wat hij altijd geloofde: dat hij 
bij God hoort.  
Zondag 10 juni – Job 2 

 
Wat moet je zeggen?  
Na alles wat er gebeurd is, komen Jobs vrienden hem opzoeken en zeggen zeven 
dagen lang niks. Want ook zonder iets te zeggen, kun je laten weten dat je met 
iemand meeleeft.  
 
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  
 

Weer terug 

In het kerkdienstrooster zie ik dat Maarten Groen 3 juni in De Ontmoeting de 
musicus is. Als ik het goed heb is dat weer voor het eerst sinds zijn heupoperatie 
afgelopen januari. Fijn dat je weer in de running bent, Maarten, en bereid om bij ons 
te spelen. Alvast een goed 'nieuw' begin gewenst. 
Harry Harmsen 
 
Nieuws uit de kerkenraad van 17 mei 
(uitgebreidere versie op de website, menu Taakgroepen-Kerkenraad) 
Toekomst 
Een 'toekomstgerichte' vergadering dit keer. Voor De Ontmoeting denkt de 
kerkenraad een werkgroep in te gaan stellen die de nota Toekomst Kloosterveen 
verder praktisch gaat uitwerken. Voor De Bron wordt een eerste concrete stap: 
uitbreiding van de koffieochtenden, al of niet in samenwerking met andere partners. 

http://www.dedrieklankassen.nl/komende-diensten/komendediensten


 
 

3    

Vacatures 
De gemeente zal nogmaals op enkele dringende vacatures worden gewezen: 
notulist kerkenraad, nieuwe ambtsdragers. 
Paaskaarsen 
In overleg met de predikanten zal de diaconie de oude paaskaarsen bezorgen bij 
gemeenteleden die wel wat extra licht kunnen gebruiken. 
School-kerk 
Aan de predikanten wordt gevraagd initiatief te nemen om samen met de scholen na 
te denken over zo goed mogelijke samenwerking. 
Musici De Ontmoeting 
De kerkenraad is blij dat Wietse Meinardi gaat meehelpen om de gaten in het rooster 
van musici te dichten. 
Avondmaal 
Op basis van de reacties van gemeenteleden en de evaluatie tijdens de 
kerkenraadsbezinningsdag zal in juni verder worden besloten over de 
avondmaalsvieringen de komende tijd. 
Privacy 
De nieuwe AVG is ook belangrijk voor de kerk. Na verdere info van de AK zal de 
wijkkerkenraad hiermee aan de gang gaan. 
 
Kaarsenestafette Inlia 
In het weekend van 22 tot en met 24 juni herdenkt de Groninger 
vluchtelingenorganisatie Inlia haar 30 jarig bestaan en tevens het 30 jarig bestaan 
van het charter van Groningen. Destijds ondertekenden honderden 
kerkgemeenschappen het charter en kozen daarmee partij voor vluchtelingen in 
nood. Ook (de voorloper van) onze kerk was daarbij. Helaas is die steun nog steeds 
hard nodig. Het jubileum staat daarom in het teken van bezinning, bemoediging en 
hoop.  
Voorafgaand aan het weekend gaat er een kaarsenestafette door heel Nederland 
van start. Voor elke provincie zal er een licht worden ontstoken aan de 
estafettekaars vanuit Groningen. Op de laatste dag van het driedaags jubileum-
evenement komt het licht dan terug in Groningen. Tijdens de afsluitende 
oecumenische, internationale viering in de Martinikerk op 24 juni om 11.30 uur zullen 
delegaties uit heel Nederland kaarsen binnendragen. Uiteraard is iedereen daarbij 
van harte welkom.  
Ook wij willen graag ons kaarsje bijdragen aan deze estafette. In onze diensten van 
10 juni in De Ontmoeting en 17 juni in De Bron zal deze bijzondere kaars worden 
ontstoken en zullen we met een lied en in de voorbede stil staan bij het verbond van 
Charterkerken en Inlia, dat zich al dertig jaar voor asielzoekers in nood inzet. We 
hopen van harte dat de komende weken in heel Nederland het licht massaal 
ontstoken en gedeeld zal worden. 
Het licht dat niet te doven is - een teken van hoop, van redding van een medemens 
in nood.  
Namens de diaconie, 
Ingrid Meier 
 
 
Bus /Bootreis 
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De ouderencommissie heeft weer een reisje georganiseerd. 
Op dinsdag 31 juli 2018 bestemming Eernewoude / De Alde Feanen. 
We vertrekken vanaf 9.15 uur Open Hof, 
9.30 uur De Bron,  
9.45 uur Kloosterveen Zuid naar Eernewoude 
 
Vanaf 11.00 uur varen we 3 uur over de Alde Feanen (Friesland) 
We worden getrakteerd op koffie met wat lekkers en een koffietafel met soep. 
We denken rond 16.00 uur weer terug te zijn in Assen. 
Er is ruimte voor 48 personen dus vol is vol. Maar meldt u zich gerust aan dan zetten 
wij u op de reservelijst voor als er mensen afvallen. 
Kosten 38 euro p.p. NL97 INGB 0005 3525 77 Ouderencommissie CGK PGA 
Opgeven met vermelding opstapplaats, adres, telefoonnummer en dieet. 
Opgeven bij: 
Anje Rutgers  0636283177 
Janny Wijma  0611766715 

                                          

 
Koffieochtend De Bron 
Op de eerste en derde donderdag van de maand: 7 juni en 21 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, 
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  

http://www.dedrieklankassen.nl/

