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Verbinding 

Het is al langer duidelijk: een levenslange, actieve en bijna automatische verbinding 
met een kerkelijke gemeenschap spreekt de meeste jonge mensen niet meer aan. 
Dat wil niet zeggen dat er geen betrokkenheid meer is. Wij mensen blijven 
gemeenschapsdieren, maar we organiseren dit tegenwoordig anders dan vroeger. 
Het 'ik' gaat voorop en zoekt vervolgens naar een passend 'wij'. Zo'n gekozen 
netwerk hoeft niet duurzaam te zijn en ook niet per se face-to-face. Ook een digitale 
gemeenschap kan levensecht zijn. Een duurzame binding aan groepen en instituten 
zit niet meer in onze genen. Als kerk zijn we niet zo goed in het benutten van deze 
flexibele netwerken, maar daar liggen wel kansen. Juist in het jeugdwerk kun je 
hierop aansluiten, bijvoorbeeld door een whatsappgroep ook te zien als een groep 
waarin je je geloof kunt delen. (Sake Stoppels in: PRO!, maart 2017, uitgave JOP) 
Harry Harmsen 
 
Bij de diensten 

11 november 
De Ontmoeting 
De zorgzaamheid van Sint Martinus, daarover gaat de variatieviering deze zondag. 
In het algemene gedeelte van het Kerkblad staat daar meer info over. 
HH 
 

18 november  
De Bron 
Op deze zondagmorgen verwelkomen we kinderen, ouders en leerkrachten van  
CBS het Kompas voor de jaarlijkse schoolkerkdienst. Het is ieder jaar weer een 
feestje om dit met elkaar te vieren!  
 
Op zondag 25 november is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar en zullen in 
De Bron de overleden gemeenteleden worden herdacht.  
 

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 11 nov – Marcus 12:28-34 

Als je één ding kunt onthouden…  
Een schriftgeleerde vraagt aan Jezus naar het grootste gebod. Jezus antwoordt: ‘Het 
gaat om de liefde. Liefde voor God, liefde voor een ander en liefde voor jezelf. 
Liefhebben, daar gaat het om.’ 
 

http://www.dedrieklankassen.nl/komende-diensten/komendediensten
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Zondag 18 nov – Marcus 12:38-13:2 

Dat is veel!  
Jezus zit met zijn leerlingen bij de offerkist bij de tempel, waar mensen geld in 
gooien. Rijke mensen gooien er grote bedragen in, een arme weduwe gooit er twee 
muntjes in. Toch heeft zij meer gegeven, zegt Jezus - want zij heeft gegeven van 
haar armoede. 
 

Herbevestiging 

Zondag 25 november zal Ailko Kok worden herbevestigd in het ambt van diaken. Dit 
gebeurt in de kerkdienst in De Ontmoeting. 
 

Nieuws uit de kerkenraad 25 oktober 2018 

Het belangrijkste nieuws. Uitgebreider op de website (Taakgroepen-Kerkenraad) 
1. Toekomst De Ontmoeting 
De gemeenteavond in Kloosterveen van 11 okt. roept meerdere reacties op: een 
goede avond met constructieve gesprekken; waren er te hoge verwachtingen t.a.v. 
de snelheid van volgende stappen? Jammer dat er nauwelijks mensen uit de 
middengeneratie waren, terwijl het nou juist om hen gaat! Weten we waarom 
mensen afhaken? 
Een nieuwe predikant (voor de héle PGA) lukt nog niet zo. De AK werkt hieraan. 
Dankzij aanmeldingen kunnen twee werkgroepen ('vieren en doen' en 'huisvesting') 
nu ingesteld worden. 
2. Vacatures 
Een punt van veel zorg. In 2019 stoppen voorzitter én scriba. Tegelijk is de 
kerkenraad dankbaar voor de vele actieve gemeenteleden. Moeten we toe naar een 
andere organisatie? 
3. Jaarverslagen 
Er is veel waardering voor de werkgroepen. Ook voor de dominees, gezien de 
weinige vragen over hun verslagen? De verslagen zullen op de website komen. 
4. Kerkproeverij 
Dank aan de organisatie en de beide voorgangers. Of er ook veel 'kerkproevers' 
waren? Dat is niet het belangrijkste; belangrijker is dat we samen als gemeente 
missionair, gastvrij en uitnodigend zijn. 
6. Vanuit het moderamen 
Als dank voor het warme onthaal tijdens de startzaterdag gaan we de Koptische kerk 
in Assen terug uitnodigen.  
HH 
 
World Servants 
In de kerkdienst van 11 november in de Bron zullen Jorrit, Hannah, Sanne en 
Jacco uit onze wijkgemeente vertellen wat zij als jongere hebben ervaren 
tijdens hun werk voor World Servants, deze zomer in Zimbabwe en Myanmar. Qua 
ontmoetingen, geloof en hoop. We kijken ernaar uit! 
Ds. Esther Struikmans 
 

Samen eten in De Bron 
Op donderdag 22 november is er weer een ontmoetingsmaaltijd in De Bron waar 
iedereen welkom is. Oud,  jong, samen of alleengaand. Ook de mensen om u heen zijn 
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van harte welkom, neem hem of haar gerust mee! Komt u ook eens mee eten?  
Vanaf dinsdag 20 november 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: 15 november en 6 december 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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