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Kopij wijkberichten Protestantse Wijkgemeente De Drieklank, nummer 17, 
verschijndatum: 13 sep 2018 

 
Onbalans 

Dat er veel kerksluitingen te verwachten zijn was onlangs weer eens in het journaal. 
Dat zal ons niet onbekend en vreemd voorkomen. Het is een gevolg van dalend 
kerkbezoek en vertrekkende kerkleden. Voor mij kwam dit bericht op dezelfde dag 
dat ik las dat over de oorzaak van depressies in onze samenleving. Die worden 
veroorzaakt door de onbalans in het sociale en spirituele, zo had een journalist 
ontdekt. Dat is precies het gat dat de verdwijnende kerken achterlaten: sociale 
gemeenschappen die verdwijnen en mensen die geen weg meer weten met het 
spirituele element van het leven. Hier stuit de hedendaagse seculiere  samenleving 
zo langzamerhand op de grenzen van de door haar veroorzaakte individualisering en 
rationalisering. 
Een wijze raad voor een gezond leven tot besluit. Ga maar lekker naar de kerk: goed 
voor de balans in uw leven en voor uw sociale contacten en uw spirituele behoeften.    
PvdP 

 
Bij de diensten 
16 sep 
De Bron en De Ontmoeting 
In beide kerken vandaag de Kerkproeverij: iedereen uit de wijkgemeente is van harte 
uitgenodigd om zelf één of meer bekenden (buren, collega’s, klasgenootjes, 
vrienden, familie) mee te vragen naar de laagdrempelige kerkdiensten deze zondag. 
Mensen van buiten de wijkgemeente zijn speciaal van harte welkom. Ook kinderen 
mogen gerust vriendjes meenemen. Thema is: Kom zoals je bent en op beide 
vierplekken (Bron en Ontmoeting) besteden we deze zondag extra aandacht aan 
goed zingbare liederen, mooie muziek en een hartelijke ontvangst met iets lekkers. 
Zie ook de zondagsbrieven en het artikel op de voorpagina van dit Kerkblad. 
ds. Elly Veldman en ds. Esther Struikmans 

 

23 sep 
De Ontmoeting 
Vandaag de ene gezamenlijke startdienst in De Ontmoeting. We sluiten ons aan bij 
het landelijke thema Een goed gesprek. We lezen het gesprek van Jezus en de 
discipelen uit Marcus 8:27-33. Muzikale medewerking is er van gospelkoor Vision uit 
Assen o.l.v. Otto Selles, die ook de gemeentezang zal begeleiden. Voorgangers zijn 
ds. Peter van de Peppel en ds. Harry Harmsen. We hopen natuurlijk dat heel veel 
gemeenteleden als goed begin van het nieuwe seizoen aan dit goede gesprek zullen 
meedoen! Van harte welkom dus! 
Voor de gemeenteleden die niet zo thuis zijn in de parkeergarage onder De 
Ontmoeting: er is ook een lift aan de hoge kant van de roltrap, waarvan u gebruik 
kunt maken. Graag tot ziens bij het gezamenlijke begin van de seizoen 2018/2019! 
PvdP en HH 
 
Kindernevendienst 
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Geen opgave ontvangen. 
 
Kerkdienstroosters 
De kerkdienstroosters 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  
 
Vrije collecte 16-9-2018 
Op zondag 16 september a.s. is de vrije collecte voor ons project in Gidofalva 
(Roemenië). Alweer, denkt u misschien, maar de diaconie vindt het vanuit de 
historische band tussen onze kerkgemeenten belangrijk om in ieder geval de 
aanschaf van een personenbusje voor Gidofalva nog tot een goed einde te brengen.  
Die band gaat al terug tot 1990, toen de eerste contacten zijn gelegd vanuit de 
voormalige wijkgemeente De Lariks. Het was in de tijd dat een brief nog vier weken 
onderweg was en de mensen in Gidofalva heel blij en dankbaar waren voor de 
ingezamelde hulpgoederen vanuit Assen. De banden werden sterker toen er in 1998 
vanuit de wijkgemeente een jongerenreis (35 jonger plus begeleiding, o.a. ds. 
Harmsen) naar Roemenië werd georganiseerd.  In 2000 is er voor het eerst een 
delegatie vanuit Gidofalva naar Assen geweest. Daarna volgden  nog vele bezoeken 
over en weer.  
Veel mensen uit onze wijkgemeente die in de afgelopen jaren  meehielpen met alle 
acties zijn op leeftijd gekomen of overleden...  Daarom nu geen acties, maar deze 
collecte, die we van harte bij u aanbevelen. De tussenstand is momenteel € 8133,00, 
maar voor een redelijke tweedehands bus is er minimaal  € 10000,00 nodig. 
Uiteraard wordt er in Gidofalva zelf ook gespaard om zo gezamenlijk de bus te 
kunnen aanschaffen.  
Namens de diaconie en de werkgroep Gidofalva, 
Ingrid Meier 
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Meeleven doen we met mevrouw E. Mondria-de Jong 
 
Samen eten in De Bron  
Op donderdag 27 september 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 25 september 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 
 
Koffieochtend De Bron 
Op de eerste en derde donderdag van de maand: 20 september en 4 oktober 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. 
 
Giften 

Via ds. Van de Peppel 25 euro voor de kerk en 25 euro voor de diaconie.  
Via mw. Roerig 50 euro voor de kerk.  
 
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. 
Harry Harmsen (a.i. wegens vakantie Kunnie Lok)  

http://www.dedrieklankassen.nl/

