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Kopij wijkberichten Protestantse Wijkgemeente De Drieklank d.d. 9 juli 2018, 
nummer 14, verschijndatum: 19 juli 2018. 
 
Nul 
Hoeveel is een nul waard? – Nul is nul is niks, zou je denken. Helemaal als je jezelf 
zo voelt: een nul. Dan is je gevoel van eigenwaarde niet echt groot. Maar, dat ook 
een nul heel erg belangrijk kan zijn, werd mij onlangs weer duidelijk. Er kwam een 
berichtje in mijn mailbox voorbij over de actie 'vakantietas'. U weet wel: het initiatief 
van de diaconie om een vakantietas gevuld met leuke en mooie dingen uit te delen 
aan kinderen van ouders die naar de Voedselbank gaan. In dat mailtje stond dat de 
actie €100,- had opgebracht. Dat viel mij nogal tegen, kon het eigenlijk ook niet 
geloven. Daarom vroeg ik onze diaconaal werker Wim Staal of dat wel klopte. Zijn 
antwoord was bemoedigend: het “had een nulletje te weinig….”, het moest €1000,- 
zijn. 
Eén nul kan iets dus tien keer groter maken. Eén nul kan tien keer zoveel opleveren. 
Eén nul kan je tien keer rijker maken. Bemoedigend als je je wel eens een nulletje en 
daarom te weinig voelt… En ja, vertelt de Bijbel al niet in den beginne dat een mens 
'uit niets geschapen' is?! Kan ik trouwens soms eigenlijk ook maar moeilijk geloven... 
Harry Harmsen 
 
Bij de diensten 

Zomerdienstregeling en struikelteksten 
Tot en met zondag 19 augustus geldt de zomerdienstregeling. Dat betekent goed 
kijken in het kerkblad of op de site van onze wijkgemeente waar er kerk wordt 
gehouden. Een mooie gelegenheid om ook eens een kijkje in een ander kerkgebouw 
te nemen. Bovendien wordt in deze weken ook over struikelteksten gepreekt. 
Bijbelteksten waarover je kunt struikelen en waar predikanten soms met een boog 
om heenlopen. Een aantal van deze teksten wordt ‘bepreekt’. Ook hiervoor geldt: let 
goed op het rooster, daarin staat aangegeven wie waar en waarover preekt.  
Goede diensten gewenst! 
PvdP 
 
Kindernevendienst 
Zondag 22 juli – Marcus 6:30-44 

 
Genoeg voor iedereen  
Vijfduizend mensen luisteren naar Jezus. Jezus vraagt hoe hij deze mensen te eten 
moet geven. Hij bidt, breekt het brood en deelt en dan is er voor iedereen genoeg.  
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Zondag 29 juli – Marcus 6:45-52 

 
Wees niet bang  
Tijdens een storm op het meer komt Jezus over het water naar de leerlingen toe. Hij 
zegt: ‘Blijf kalm! Ik ben het, wees niet bang.’  
Zondag 5 aug – Marcus 7:1-23 

 
Is dat goed?  
De Farizeeën en schriftgeleerden weten precies te vertellen wat de leerlingen van 
Jezus verkeerd doen. Jezus vertelt in dit verhaal dat ‘het goede doen’ niet alleen 
afhangt van uiterlijke gedragingen. Het gaat om wat leeft in je hart en wat je aan 
anderen laat merken.  
 
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  
 
Bedank 
Hartelijk dank voor de post en bloemen die wij ontvingen rond de viering van 
ons 65-jarig huwelijk. 
Fam. J. Wessel-Dijkstra 
 
Startzaterdag seizoen 2018-2019 
De officiële zomer is nog niet begonnen of wij beginnen al over de start van het 
nieuwe seizoen! 
We beginnen op zaterdag 22 september en hopen jullie weer een mooie middag te 
kunnen bieden. U kunt aan verschillende activiteiten meedoen. 
We mogen een bezoek brengen aan de pas geopende “Koptische Kerk” aan de 
Talmastraat. 
We kunnen een rondvaart maken met het schip de “Fluisteraar” over de Vaart en het 
Kanaal naar het Havenkanaal, ong. 30 personen. Ruimte voor 2-3 rolstoelen. 
Bij de Historische vereniging Assen zijn we welkom met plm. 20 personen. Met een 
groep van ong. 10 pers. gaan we een “High Tea” verzorgen waar we van kunnen 
genieten na afloop van de aktiviteiten. 

http://www.dedrieklankassen.nl/komende-diensten/komendediensten
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Bent u niet in de gelegenheid om aan een aktiviteit deel te nemen, maar u wilt wel 
van de high tea genieten, dan moet u zich wel opgeven. 
De intekenlijsten liggen vanaf zondag 22 juli in de Bron, de Ontmoeting en de 
Slingeborgh. 
De inschrijving sluit op zondag 2 september. 
Tot ziens op 22 september. 
We starten in de Bron om 13.30 uur, vandaar splitsen we op naar de diverse 
aktiviteiten. 
 
Uit de kerkenraad 

Het belangrijkste nieuws uit de vergadering van 21 juni. Uitgebreider op de website 
(Taakgroepen-Kerkenraad) 
1. Pastoraat 
De taakgroep pastoraat vertelt over haar werk. In het deel van De Bron is de 
gemiddelde leeftijd van de contactpersonen vrij hoog, daarom zijn er daar steeds 
minder. In het deel van De Ontmoeting is er het ene pastorale team voor de hele 
wijk, met contactpersonen in bijna alle straten/buurten.  
 
2. Stadspredikant 
Ds. Bert Altena vertelt ons over zijn werk als stadspredikant. Voor heel verschillende 
doelgroepen moet je verschillende activiteiten aanbieden en daarbij bijvoorbeeld niet 
verwachten dat mensen doorstromen naar 'gewone' kerkdiensten. 
 
3. Avondmaal 
N.a.v. de evaluatie besluit de kerkenraad dat in De Ontmoeting vier verschillende 
vormen van vieren gebruikt kunnen worden, en in De Bron twee. 
 
4. Toekomst De Ontmoeting 
Er komt hopelijk een werkgroep van gemeenteleden die de toekomstplannen verder 
gaat uitwerken in concrete voorstellen. Daarbij zal expliciet naar de huisvesting 
gekeken worden.  
Een Drieklank-vertegenwoordiger voor de benoemingscommissie voor de nieuwe 
predikant zal benaderd worden. 
 
5. Privacy 
I.v.m. de nieuwe AVG zullen in de kerkdiensten minder gedetailleerd gegevens 
genoemd worden van mensen. Voor publicatie in wijkberichten en zondagsbrief 
wordt eerst om toestemming gevraagd. 
 
6. Afscheid notulist 
Met dankbaarheid nemen we afscheid van Janny Datema als notulist van de 
kerkenraadsvergaderingen. Haar werk wordt door de preses geprezen en de 
vergadering stemt daar van harte mee in. Nu nog een nieuwe notulist... 
 

Bus- Bootreis 
De door Ouderencommissie op 31 juli georganiseerde reis zit vol. 
Hebt u zich aangemeld en kunt u  toch niet mee, wilt u dit dan zo snel mogelijk 
doorgeven. 
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We kunnen dan de mensen op de reserve lijst blij maken. 
We vertrekken 31 juli om 
9.15 uur Open Hof 
9.30 uur De Bron 
9.45 uur Kloosterveen Zuid 
 
Hebt u nog vragen dan kunt u bellen met 
Anje Rutgers, 06 36283177 
Janny Wijma, 06 11766715 
 
Samen eten in De Bron 
Op donderdag 26 juli 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 
24 juli 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. 
Vanaf 17.00 uur staat er een kopje koffie/thee voor u/jullie klaar en kunt u elkaar in 
de hal ontmoeten en een praatje maken. 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 
 
SOOS 
Dinsdag 7 augustus  om 14.30 uur is er in De Bron weer SOOS. Deze middag zijn er 
spelletjes. Er is ruim tijd voor een praatje en elkaar te ontmoeten onder het genot 
van een kopje koffie of thee. U mag natuurlijk iemand meenemen. Voel u welkom! 
Ouderencommissie De Drieklank en de Bethelkerk 
 
Koffieochtend De Bron 
Op de eerste en derde donderdag van de maand: 19 juli en 2 augustus 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… 

mailto:gvanderberg@ziggo.nl
mailto:w.hoekstra44@gmail.com
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…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/

