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Kopij wijkberichten Protestantse Wijkgemeente De Drieklank d.d. 15 oktober, 
nummer 20, verschijndatum: 25 oktober 2018  
 
Atlanta 
Soms kom je ergens terecht waar je niet op had gerekend. Onze jongste zoon doet 
voor zijn studie onderzoek in Atlanta (Georgia, USA) en Nicoline en ik wilden hem 
daar graag opzoeken. Zo kwamen wij van 23 september tot 8 oktober in het zuiden 
van de Verenigde Staten terecht. Het werd een enerverend bezoek, waarin vooral 
het bezoek aan het herdenkingscentrum van Martin Luther King diepe indruk 
maakte. Maar dat gold ook voor het bezoek aan twee kerkdiensten van zwarte 
Baptistengemeenten. Ik heb er zondag 14 oktober in de morgendienst verslag van 
gedaan.  Het is bijzonder om mee te maken hoe mensen in een ander deel van de 
wereld op hun manier hun geloof beleven en ervaren. Het verruimt je horizon en 
doet je realiseren dat geloven en het op zondag vieren zo gevarieerd kan zijn als de 
kleuren van de regenboog.  
Ik wil er graag op een gemeenteavond binnenkort nog eens op terugkomen. 
PvdP 
 
Bij de diensten 

28 okt 
De Bron 
De laatste zondag van oktober is het Bijbelzondag: nog meer dan anders staat de 
Bijbel centraal. Daar kun je alleen maar blij en dankbaar van worden. Voor ons is het 
(te?) vanzelfsprekend dat we de Bijbel kunnen lezen in onze eigen taal, maar dat 
geldt lang niet voor iedereen.  
Met andere ogen is dit jaar het thema. De Bijbel laat je met andere ogen naar de 
wereld kijken. De Bijbel geeft hoop en perspectief, troost ons en zet ons in 
beweging. Op het leesrooster staat vandaag het verhaal over Bartimeüs, en het gaat 
dus ook letterlijk over kijken. Zijn ogen worden geopend. Kan dit verhaal ook ónze 
ogen openen? En wat zien we dan? 
HH 
 
4 nov 

De Ontmoeting 
Vandaag vieren we Allerheiligen en dat betekent: we gedenken de heiligen die ons 
zijn voorgegaan, in de tijd  en als voorbeeld. En 'heiligen', dat zijn dan zowel de 
'gewone' gelovigen -zo wordt er in de Bijbel over heiligen gesproken- als ook de 
'buitengewone' mensen die ons met hun geloof en leven kunnen inspireren. We 
noemen de namen van eigen gemeenteleden die zijn overleden, er is gelegenheid 
zelf namen te noemen en een lichtje aan te steken, 'grote' namen worden genoemd.  
Het was mooi om dit keer de dienst weer eens voor te bereiden met elkaar: 
gemeenteleden die afgelopen jaar iemand verloren met wie ze nauw verbonden 
waren en blijven. Ik heb dat zelf tenminste al een beetje ervaren als 'gemeenschap 
der heiligen'. Als we deze zondag allemáál naar de kerk komen (of meeluisteren via 
de kerkomroep) kan die gemeenschap nog veel meer inhoud krijgen… 
HH 
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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 

 

Kindernevendienst 

Zondag 28 okt – Marcus 10:46-52 

 
Een wereld van verschil  
Jezus geneest de blinde Bartimeüs en hij kan weer zien. Niet alleen Bartimeüs 
verandert hierdoor, maar ook de mensen die erbij zijn. 
Zondag 4 nov – Marcus 12:18-27 

 
Het klopt niet meer  
Eén van de sadduceeën gaat naar Jezus: ‘Dat koninkrijk van de hemel kan niet 
bestaan.’ Hij geeft als voorbeeld een vrouw die zeven keer getrouwd is, omdat elke 
man overlijdt. Met wie is zij getrouwd in de hemel? Jezus antwoordt: ‘In de hemel 
zijn mensen als engelen, dan zijn ze niet getrouwd.’ 
 
“Welkom lieve 

Matthan Eliza Jan”. Zo vertellen Just, Rosalie, Gustaaf en Floris van Es, De Wouden 
108, 9405 HM, dat ze een zoontje en broertje erbij gekregen hebben. Van harte 
gelukgewenst met dit nieuwe mensenleven in jullie gezin. Dat hij voor jullie altijd een 
'geschenk van de Heer' zal blijven. 
 

Terugblik op vakantiereis naar Atlanta 
Van 23 september tot 8 oktober was ik met Nicoline in Atlanta. Op maandagavond 
29 oktober om 20:00 uur in De Bron zal ik met beelden en geluidsfragmenten 
terugblikken op deze reis. De aanleiding was het bezoek aan onze jongste zoon, 
maar ons bezoek kreeg een spiritueel tintje door het bezoek aan het Martin Luther 
Kingherdenkingscentrum dat daar gevestigd is. Martin Luther King werd geboren en 
getogen in Atlanta. Van dat centrum zal ik beelden laten zien, maar ook van de twee 
kerkdiensten in zwarte Baptistenkerken die we bezochten.  
Ieder die geïnteresseerd is van harte welkom! 

http://www.dedrieklankassen.nl/komende-diensten/komendediensten
https://www.kindopzondag.nl/fileadmin/_processed_/csm_KOZ8701-periode-20181028_ddc46dc847.jpg
https://www.kindopzondag.nl/fileadmin/_processed_/csm_KOZ8701-periode-20181104_22acb3d2bc.jpg
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Peter van de Peppel  
 

Gewijzigd rekeningnummer Diaconie 
Met ingang van 1 november 2018 heeft de Diaconie een nieuw rekeningnummer dit 
als gevolg van een wijziging bij onze huisbankier.  
Wij vragen u om het rekeningnummer van de Diaconie in uw eigen administratie te 
wijzigen in: 
NL33RABO0373736096 t.n.v. Diaconie P.G.A. De Drieklank. 
Welmoed Stollenga, Penningmeester 
 
SOOS 
Dinsdag 6 november om 14.30 uur is er in De Bron weer SOOS. Deze middag is er 
Bingo. 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: 1 november en 15 november 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/

