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Kopij wijkberichten Protestantse Wijkgemeente De Drieklank d.d 12 november, 
nummer 22, verschijndatum: 22 november 2018  
 
Classispredikant 
Eind november hopen we als Werkgemeenschap van predikanten en kerkelijk 
werkers (uit Assen, Rolde, Grolloo en Smilde) kennis te maken met de nieuwe 
classispredikant, ds. Jan Hommes. Hij is begin september, ongeveer 
gelijktijdig met de classispredikanten elders in het land, bevestigd voor 
onze regio. Zijn rol is overkoepelend, enigszins vergelijkbaar met een 
bisschop in bijvoorbeeld de rooms-katholieke kerk, maar dan zonder de 
‘hiërarchie’ die daarbij hoort, want daar houden we in Nederland niet zo 
van. Hij heeft, als ik goed geïnformeerd ben, bestuurlijke en herderlijke 
taken in zijn pakket, maar daar zullen we op 28 november meer over horen!  
Ds. Esther Struikmans 
 
Bij de diensten 

25 november  
De Bron 
Deze laatste zondag van het kerkelijk jaar noemen we ook wel:  
Eeuwigheidszondag. 
Het nieuwe gaat beginnen - we gaan onze blik richten op de komst van  
Jezus in onze wereld -  maar op deze zondag kijken we ook terug. 
We noemen de namen van hen die ons ontvielen. De betreffende  
nabestaanden hebben - als het goed is - een uitnodiging ontvangen om  
hierbij aanwezig te zijn en om een kaarsje aan te steken. 
We doen dat in het geloof, dat zij geborgen zijn bij God. We zijn niet  
zonder hoop. Maar we poetsen ook het gemis dat hun overlijden ons bracht  
niet weg. 
Het thema is 'vallen en opstaan', waarbij we kijken naar de bomen die  
hun blad laten vallen. De nieuwe blaadjes zijn er nog niet - maar we  
geloven en hopen... 
Voorgangers in de dienst zijn ds. Peter van de Peppel, ds. Esther  
Struikmans en ondergetekende. Muzikale medewerking door Jenny  
Kloosterhuis, orgel, en Tjeert Poelman, trompet. 
Ds. Elly Veldman 
 
2 december 
De Bron 
Op deze zondag begint de advent en zullen we met de kinderen en het 
adventsproject naar het kerstfeest toeleven! In verband met Zin in Zondag begint de 
dienst om 9:30 uur. 
 
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 

 

http://www.dedrieklankassen.nl/komende-diensten/komendediensten
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Kindernevendienst 

Zondag 18 november was de Sinterklaasactie. De kindernevendienst van De Bron 
heeft hun zendingsgeld (€ 33,25) aan deze actie gegeven. 
Zondag 25 nov – Marcus 13:14-27 

 
Als het donker wordt  
De laatste zondag van het kerkelijk jaar. Jezus, Petrus, Jakobus, Johannes en 
Andreas kijken vanaf een berg uit over Jeruzalem. Maar blijft deze stad zo mooi? Als 
mensen niet bouwen aan een stad van vrede wordt het donker, een puinhoop. Dat 
mag niet gebeuren. Wees waakzaam! 
Het adventsproject van dit jaar heeft als titel: Geloof met me mee. 
De projectverbeelding bestaat uit een vijftal posters waarop personages uit de Bijbel 
ons uitnodigen om met hen mee te geloven. 
 

Zondag 2 dec – 1e Advent - Openbaring 1:9-11 + 8:1-4 

 
Bericht uit de hemel  
Johannes is naar het eiland Patmos verbannen. Hij krijgt daar visioenen. Hij ziet 
zeven engelen met bazuinen en nog veel, veel meer.  
 

SOOS 
Dinsdag 6 december om 14.30 uur is er in De Bron weer SOOS. Deze middag zijn er 
allerlei soorten 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 

https://www.kindopzondag.nl/fileadmin/_processed_/csm_KOZ8701-periode-20181125_971e6b9385.jpg
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Koffieochtend De Bron 
Op de eerste en derde donderdag van de maand: 6 december en 20 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  

http://www.dedrieklankassen.nl/

