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Kopij wijkberichten Protestantse Wijkgemeente De Drieklank d.d 10 december, 
nummer 24, verschijningsdatum: 20 december 2018 

Kerst zat
Het begint al vóór Sinterklaas, maar daarna barst het helemaal los: kerst. Overal en 
steeds weer komt het op je af. In de winkels, in reclames, op tv, in al die 
aangekondigde kerstconcerten en kerstvieringen, alle (soms walgelijke) 
kerstverlichting, alle menslievendheid die rond kerst ineens naar boven komt, de 
kerstreclame van de PKN. Het lijkt elk jaar wel meer te worden. Overal is meer dan 
genoeg kerst. Kerst zat.
Eerlijk gezegd word en ben ik het ook wel eens een beetje zat. Ik verbaas me steeds
meer over (erger me aan?) wat ik maar even noem de 'verwording' van kerst. Want 
ik vraag me wel eens af wat het allemaal nog te maken heeft met het kerstevangelie.
Ja, die kerstvieringen en kerstconcerten gelukkig meestal wel, maar al die 
zogenaamde gezelligheid en warmte, diners die je thuis zo makkelijk kunt maken 
dankzij de hulp van de supermarkt, de speciale kerstkleding, de kerstmuziek op 
Skyradio, de kerstmarkten…?
Maar goed, voordat ik en ouwe mopperkont word, laten we als kerk 'gewoon' het 
kerstevangelie blijven vertellen. Want daar gaat te toch om? En dat word je toch 
nooit zat?
Harry Harmsen

Bij de diensten
24 december
De Bron
Op deze avond is het Christelijk Mannenkoor Assen onder leiding van Bert Duijst 
onze gast. Bij veel mensen bekend en nadere introductie is niet nodig. Er worden 
veel bekende kerstliederen door en met het koor gezongen. De dienst begint om 
21:00 uur. Iedereen van harte welkom! 
PvdP 

25 december
De Bron
'Geloof met me mee' is het thema van het advents- en kerstproject. Met Kerst 
geloven we natuurlijk mee met Maria en Jozef. 'Ik geloof in het licht', is het thema. 
Hopelijk gaat dat licht ook voor ons schijnen. Muzikale medewerking is er van 
M<aarten Groen en Tjeert Poelman.
HH

30 december
De Ontmoeting
Op zondag 30 december is er om 10:00 uur ’s morgens een  Top2000 dienst in De 
Ontmoeting in de Kloosterveste met medewerking van de band Lookin’ For Faith. 
We zingen songs uit de Top 2000. Als leden van de band hebben we een mooie 
selectie uitgekozen. Maar er zullen ook nummers te horen zijn die door jongeren zijn 
uitgekozen! En we zijn heel blij dat Natan Green met de band zal meespelen! 
Laten we er met z’n allen weer een prachtig meezingfeest van maken met een 
spirituele knipoog!
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PvdP

30 december
De Bron
Altijd een wat bijzondere zondag, die tussen kerst en oud en nieuw. Hoewel het 
project is afgelopen zouden we kunnen zeggen: vandaag geloven we mee met 
Hanna en Simeon.
HH

31 december
De Bron
De jaarlijkse oudejaarsdienst zal in het kader staan van het thema loslaten. Let u op 
de aanvangstijd: die is 20:00 uur! 
PvdP

6 januari
De Bron
Zondag epifanie (=verschijning) met de klassieke lezing over de wijzen uit het 
Oosten. Zou dit overbekende verhaal nog echt nieuw en spannend kunnen zijn? Of 
hoeft dat helemaal niet omdat ook een bekende boodschap spannend genoeg kan 
zijn?
HH

Kerkdienstroosters
De kerkdienstroosters 2019 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 23 dec – Lucas 1:39-45

http://www.dedrieklankassen.nl/komende-diensten/komendediensten
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Ontmoeting 
Elisabet en Zacharias verwachten een kind. Een engel heeft Zacharias verteld: hij 
zal Johannes heten. Maria bezoekt Elisabet en het kindje beweegt in haar buik. Ze 
weet dat Maria ook een kind verwacht, dat de Heer geboren zal worden.

Kerst, 25 dec – Lucas 2:1-20

Lichtpunt 
De wereld ziet er plotseling totaal anders uit. Bij de herders verschijnen engelen uit 
de hemel die de vrede uitroepen en in de stal ligt het kind dat God dichtbij brengt.
Aan het eind van de dienst zullen we bij de uitgang staan om u iets mee te geven!
Zondag 30 dec – Lucas 2:25-40

Simeon en Hanna 
Het verhaal van Jezus begon in een stal: op een onbelangrijke plaats. Vandaag gaat
het verder bij de tempel. Hier vinden Simeon en Hanna het kind Jezus. Ze 
herkennen in hem de langverwachte, de Messias die komen zou.

Nieuws uit de kerkenraad 3 december 2018
Het belangrijkste nieuws. Uitgebreider op de website (Taakgroepen-Kerkenraad)
1. Toekomst De Ontmoeting
De kerkenraad heeft twee werkgroepen ingesteld: 'Vieren en Doen' en 'Huisvesting'. 
Zie het aparte stukje in deze wijkberichten.
2. Vacatures
De kerkenraad gaat structureel meer publicitaire aandacht geven aan de vacatures.
3. Jaarverslagen werkgroepen
Genoemd wordt het vertrek van Wim Staal, toename van het aantal kinderen dat met
het jeugdwerk meedoet, de oliebollenactie voor stichting 'Een druppel´, en de 
heropening van de gerestaureerde kerk in Gidofalva komende zomer.
4. Vanuit het moderamen
Begin van het nieuwe jaar zullen de moderamina van De Drieklank en Het Lichtpunt 
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elkaar ontmoeten.
De huiskamer in De Bron is klaar en mooi geworden.
5. Overige punten
a. In het exitgesprek met afgetreden ambtsdragers noemden die de prettige sfeer in 
de kerkenraad. Tip: voer met nieuwe ambtsdragers kort na hun aantreden al een 
gesprek.
b. Het CvK vraagt een afgevaardigde voor de werkgroep die de totale huisvesting 
van de PGA op langere termijn gaat bekijken. Wie geïnteresseerd is melde bij de 
scriba!
c. Een nieuwe predikant voor de middengeneratie en jongeren is er nog niet, maar er
lijkt nu toch beweging in te komen.
HH

Werkgroepen De Ontmoeting aan de slag
Zoals u hierboven heeft kunnen lezen in het verslag van de kerkenraadsvergadering 
d.d. 3 december 2018 zijn twee werkgroepen ingesteld, die voorstellen zullen 
uitwerken voor de nabije toekomst van De Ontmoeting.
Het gaat om een werkgroep Vieren en Doen; deze heeft als opdracht gekregen:
- Stel de jaarplanning van de vieringen op, rekening houdend met wat er al is.
- Maak de planning bekend zodat mensen weten wat zij kunnen verwachten.
- Activeer mensen en betrek hen bij het organiseren van de vieringen. Hoe meer 

mensen erbij betrokken zijn, des te groter zal de variatie zijn. 
- Verzamel suggesties voor activiteiten om het gemeentegevoel te versterken.
- Stel een jaarprogramma op en coördineer dit, zonder alles zelf te gaan doen.
Daarnaast is er een werkgroep Huisvesting; deze heeft als opdracht gekregen:
 zondagse vieringen en bijeenkomsten door de week, waarbij de volgende 
uitgangspunten gehanteerd worden:
- De kosten zijn substantieel lager dan momenteel.
- Van elke optie wordt een globale kostenraming gemaakt.
- Toekomstbestendigheid minstens 10 jaar.
- Passend bij de toekomstvisie waarin ontmoeten, vieren en doen een plek krijgen.
- De MFA zelf is ook een alternatief, waarbij gekeken wordt naar mogelijkheden om

deze goedkoper te maken.
Volgens de voorlopige planning verwachten we uiterlijk 1 maart 2019 een rapportage
van beide werkgroepen.
Voor informatie en suggesties kunt u terecht bij Hemmo van der Wal voor de 
werkgroep Vieren en Doen en bij Harm Janssens voor de werkgroep Huisvesting.
De wijkkerkenraad

Wie neemt mijn stokje over?
In september 2019 treden zes ambtsdragers af en heeft de kerkenraad dus nieuwe 
mensen nodig.
Het gaat om de volgende personen:
- De voorzitter Henk Dimmendaal

- De scriba Karin van Goor

- Kerkrentmeester Simon Mulder
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- Ouderling ouderenpastoraat voor De Wijde Blik Aly Mulder

- Ouderling pastoraat De Ontmoeting Greetje Westerhof

- Diaken Henny Janssens
Natuurlijk, het is nog geen september, maar de tijd gaat snel en we willen ook graag 
wat tijd nemen om opvolgers in te werken.
Denkt u eens na of er iets voor u bij is, of kent u iemand die een van deze taken op 
zich kan nemen. Wilt u meer  weten over de inhoud van deze taken? U treft de 
aftredende personen allemaal geregeld in een van de kerkgebouwen, spreek hen 
gerust aan en zij zullen u graag vertellen wat zij doen, maar vooral ook waarom het 
zo fijn is om dit te doen en dat het zo veel voldoening geeft.
De wijkkerkenraad.

Poiesz zegels
Alle gemeenteleden van de Drieklank die Poiesz zegels sparen en inleveren bij de
diaconie, worden hartelijk bedankt.
Het afgelopen jaar waren er in totaal 70 volle spaarkaarten en zagen wij weer blije
gezichten bij het uitdelen van gratis kado’s rond Sinterklaas.
U kunt de zegels nog steeds inleveren bij de dienstdoende diaken in de kerk.

Voedselbank
De maandelijkse inzameling voor de Voedselbank in de Bron is deze maand op 
zondag 30 december. In dubbele betekenis de laatste zondag mede door het 
afscheid van de familie Kampen die met ingang van volgend jaar stopt met het 
inzamelen voor de Voedselbank. We zijn blij dat de familie Schoemaker en de familie
Van der Wiel bereid zijn om samen met de familie Haverdings het inzamelen voort te
zetten. We willen de familie Kampen hartelijk dank zeggen voor de vele jaren waarin 
ze zich hebben ingezet voor de Voedselbank.

De inzameling in november was bijzonder goed. 7 volle kratten, veel losse artikelen, 
zoals vloeibare zeep, toiletpapier en overige schoonmaakartikelen.
Aan geldelijke giften werd in november een totaalbedrag van € 181,50 ontvangen. 
Dit bedrag is inclusief de opbrengst van het eetproject, te weten een bedrag van
€ 61,50. Iedereen die hieraan heeft bijgedragen, hartelijk dank.

Ook deze keer zien we graag uw bijdrage in de vorm van houdbare etenswaren en 
huishoudelijke artikelen zoals toiletpapier, wasmiddelen, tandpasta en dergelijke 
tegemoet. Vanuit de Voedselbank horen we regelmatig dat men onze giften 
bijzonder waardeert en dat de vraag naar houdbare etenswaren en 
schoonmaakmiddelen onverminderd hoog blijft.
Namens de Diaconie, Gerrit Drogt en Henk Haverdings
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SOOS
Dinsdag 8 januari om 14.30 uur is er in De Bron weer SOOS. Deze middag spelen 
we Bingo. Er is ruim tijd om elkaar een goed 2019 te wensen onder het genot van 
een kopje koffie of thee met een rolletje. 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: 20 december, 3 januari 2019 en 
17 januari 2019 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 wens ik u gezegende kerstdagen en een
gezond en voorspoedig 2019.
Kunnie Lok

http://www.dedrieklankassen.nl/
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