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Kopij wijkberichten Protestantse Wijkgemeente De Drieklank d.d. 4 juni 2018, 
nummer 12, verschijndatum: 14 juni 2018. 
 
Te warmpjes? 

Twee keer kort na elkaar zat ik in een hele warme De Bron. Donderdags bij het 
afscheid van Gienus de Klein en Janny Veldwisch. De zondag erop in de kerkdienst; 
de nacht ervoor was de kachel op hol geslagen (en daardoor ook de beamer, want 
die deed het niet?). De ouderling vertelde dat aan het begin van de dienst en zei 
erbij: “als u het te warm vindt in de kerk mag u ook in de hal gaan zitten, daar is het 
iets koeler.” 
Achteraf vond ik dat een diepzinnige mededeling. ‘Toevallig’ bleek ik een 
aanvangslied uitgekozen te hebben met o.a. de zin: “Wij komen hier … zoekend 
naar warmte…”. Mooi, want daar gaat het toch ook om in de kerk: dat we daar 
warmte vinden. Maar, je kunt er blijkbaar dus ook té warmpjes bijzitten in de kerk. En 
dan mag of kun je de kerk misschien beter verlaten…? De kinderen (de ‘kleinen’!) 
gaven het goede voorbeeld: zij gingen tijdens de kindernevendienst lekker naar 
buiten. Dat hadden we natuurlijk allemaal moeten doen. Zei Paulus het al niet: wat in 
de ogen van de wereld onbeduidend is en wordt veracht, wat niets is, heeft God 
uitgekozen… De kerk is een stelletje armoedzaaiers. Dan kun je er dus eigenlijk níet 
té warmpjes bijzitten… 
Harry Harmsen 
 
Bij de diensten 
17 juni 
De Bron  
over racisme en de Bijbel (serie Struikelteksten) 
In hoeverre geeft de bijbel aanleiding tot een onderscheid van het ene volk 

”boven” het andere? Hoe is de bijbel daartoe in de loop der tijden voor 
gebruikt of misbruikt? We kijken naar wat dat betekent voor ons als 
gelovigen nu, in onze verhouding met mensen van een andere huidskleur en/of 
religie dan wijzelf. In deze dienst zal ook aandacht zijn voor de estafette 
actie van de Stichting Inlia. 
Ds. Esther Struikmans 
 
 24 juni 
 De Ontmoeting:  
Religie en geweld (serie Struikelteksten) 
Een beladen thema, ook in deze tijd. Als iemand beweert 
dat het christendom een vreedzame godsdienst is, eventueel in tegenstelling 
tot andere geloofsrichtingen, heeft hij dan een punt, of is dit slechts 
wishful thinking? Waartoe roept de God van Israël, de God van de bijbel op? 
En is Jezus gekomen om vrede te brengen of het zwaard? 
Ds. Esther Struikmans 
 
De Bron 
Hoe kunnen we vanuit ons geloof en vanuit Bijbelse inzichten kijken naar  
het levenseinde? 
Wat betekent het voor ons persoonlijk, dat ‘mijn tijden in Uw hand  
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zijn’? (Psalm 31). 
Na hierover – vanuit mijn studieperiode – een dienst in de Slingeborgh  
en de Jozefkerk te hebben verzorgd nu ook in de Bron. 
Ds Elly Veldman 
 
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  
 
Dank 
Ik wil hierbij graag hartelijk danken voor de paaskaars die ik in ontvangst mocht 
nemen. Het is voor mij en mijn (klein)kinderen in een voor ons verdrietige tijd, een 
symbool van troost en bemoediging. 
Groet en dank ook namens de kinderen, 
Maaike Tiersma 

Gidofalva 
Via de zondagsbrief en beamer bent u op de hoogte gehouden van 
de actie “1 euro per km” voor een personenbus t.b.v. onze partnergemeente 
Gidofalva. 
Waarom een personenbusje? 
Men moet regelmatig beroep doen op gemeenteleden, die een auto hebben, om te 
kunnen rijden als men ergens heen moet. U moet dan denken aan het koor, de 
jeugd en ouderen. 
Lang niet iederéén in Gidofalva heeft een auto vandaar dat een personenbusje heel 
handig is. 
De actie loopt nu een tijdje en de stand is op dit moment € 600,00. 
In Gidofalva heeft men via de provinciale diaconie € 2.500,00 kunnen krijgen en ook 
is men nog druk doende met sparen. 
Met het bedrag ad. € 4750,00 wat wij als werkgroep hebben komt het totaal op 
€ 7.850,00. 
Voor een goede/degelijke bus is nog meer geld nodig. U kunt uw gift overmaken op 
rekeningnummer NL16INGB0654712581 W.J. van der Wiel, Gidofalva. 
Alvast hartelijk dank, 
Werkgroep Gidofalva. 
 
Vrije collecte voor Papoea Nieuw Guinea 
De diaconie heeft besloten de opbrengst van de collecte van 17 juni te 
bestemmen voor hulp aan de slachtoffers van de aardbevingen in Papoea Nieuw 
Guinea. Vorig jaar oktober sprak Anne Stoppels in de Bron over het 
bijbelvertaalwerk onder de Onobasulu in Papoea Nieuw Guinea. Het epicentrum 
van de aardbevingen ligt precies in haar werkgebied. Onder 'diaconaal 
nieuws' elders in dit kerkblad vertelt Anne Stoppels over haar ervaringen. 
We hopen dat met uw bijdrage aan de collecte er nog meer workshops voor 
trauma verwerking kunnen plaatsvinden en watertanks kunnen worden geplaatst. 
Wilt u liever uw bijdrage per bank overmaken, dan kan dat naar 
rekeningnummer NL40 RABO 0350 8011 93 van Wycliffe inzake noodhulp Papoea 

http://www.dedrieklankassen.nl/komende-diensten/komendediensten
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Nieuw Guinea.  
Namens de diaconie, 
Ingrid Meier 
 
Samen eten in De Bron 
Op donderdag 28 juni 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 25 juni 
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 
 
Koffieochtend De Bron 
Op de eerste en derde donderdag van de maand: 21 juni en 7 juli 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  
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