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COLUMN 
 

“Brandde ons hart niet toen Hij met ons 
onderweg met ons sprak en de Schriften voor 
ons ontsloot?” 
 
Hebben we deze woorden herkend?  
Kleopas is één van twee Emmaüsgangers. Lucas 24 
begint met verwarring, met verdriet, met verbijstering 
en ontgoocheling. Ze lopen met hun ziel onder de arm 
terug naar huis. Hun hoop en verwachting is (die ENE 
Vrijdag) in de bodem geslagen. Immers: ze hadden 
gedacht dat deze Jezus de Koning was die de 
Romeinen het land zou uitzetten. De Sterkere die het 
probleem voor hen oplost. 
Maar het is anders gegaan. Hun hoge ideaal is 
gesneuveld. Volkomen aan gort gegaan. En daar 
lopen ze. Gedesillusioneerd. Totaal van de kaart. 
Totaal ontredderd.  
En dan? 
Ja, wat doe je dan? Als het in je geloof in het honderd 
loopt. Als je verwachtingen sneuvelen. Als er geen 
sterkere komt opdraven die het probleem wel even 
voor je oplost. 
Wat dan? Ja, wat dan? 
Het kleine kind gaat zitten mokken. Innerlijk loopt de 
boosheid naar het kookpunt. En het kleine kind vindt 
dat ie helemaal gelijk heeft. Kleine kinderen mogen 
dat. 
Naast de verwarring (de vrouwen zagen het graf leeg; 
ze hebben engelen gezien en ze zeggen dat …; Jezus 
is weg), verdriet, ontgoocheling en verbijstering. Het 
is er allemaal. Zoals het ook in ons is. Ook in ons komt 
soms de verwarring, verdriet en verbijstering. Wij zijn 
soms totaal ontgoocheld. 
Zoals ook bij die ene vrouw die -tijdens The Passion- 
met het witte kruis mee liep. “Vijfentwintig jaar 
geleden zijn mijn man en ik even een blokje om 
gegaan. En onze zoon van 17 en onze dochter van 
14 zijn in de vlammen omgekomen. Mijn wereld ging 
op zwart.” 
Hoe vaak ging de wereld van één van ons op zwart? 
In Lucas 24 proef ik (gelukkig) ook nog iets anders. Ik 
proef ONGELOOF. “We leefden in de hoop en nu … 
. Ik kan het niet geloven. Ik kan me niet bij deze feiten 
neer leggen. Ik weiger deze uitkomst te aanvaarden. 
Het wil mij niet aan dat het zo op de klippen loopt.” 
Die mevrouw keek op een dag in de spiegel. “Ik kan 
niet geloven dat God mij voor deze zwart geworden 
en zo zwartgekleurde wereld gemaakt heeft!”. En het 
Licht won het van de duisternis.  
Jezus ontsluit de verhalen waarin God de Hoofdrol 
speelt. En Jezus legt ze zo open dat ze gaan zien dat 
het verhaal dat God schrijft niet in de dood en de 
duisternis eindigt. God trekt met Zijn volk door de 
puinhopen heen. Het ongeloof is de kracht dat ze 
weigeren om zich er bij neer te leggen. 
 

 

“Brandde ons hart niet …”.  
Is het je wel eens overkomen dat een gesprek het 
smeulende vuur in jou weer aanwakkerde? Is het je 
wel eens overkomen dat een ander later tegen je zegt 
dat het gesprek met jou het smeulende vuur (in hem, 
in haar) weer heeft aangewakkerd. Soms gaat dat zo. 
Een gesprek verzacht wat gestold is geraakt. Een 
gesprek verwarmt wat verkild is geraakt. Je bent 
gezien. Je ongeloof is erkend. 
“Brandde ons hart niet …”.  
Broeder en zuster in Christus. Hoeveel vuur smeult er 
nog op de bodem van uw hart? Hoe groot is je 
ongeloof nog? Dat je weigert je bij de puinhopen van 
je leven neer te leggen. 
Paaskracht is dat laatste restje ONGELOOF in ons.  
God weigert Zijn goede schepping om te laten komen 
in de verwarring, het verdriet, de boosheid, de 
ontgoocheling en de bitterheid.  
God lijkt helemaal niks op dat kleine mokkende kind 
dat gelijk wil hebben.  “Een Kind is ons geboren”. Het 
Kind is groot geworden. Het Kind is gekruisigd, 
gestorven en begraven. Maar het Kind is opgestaan. 
God weigert Zich neer te leggen bij de butsen en de 
schrammen.  
Broeder en zuster in Christus? Hoeveel VUUR smeult 
er nog in je binnenste? 
Kleopas, en die tweede, gaan terug. Terwijl ze hun 
nieuwe hoop delen met de anderen voegt Jezus Zich 
bij hen.  
“Vrede zij met jullie”.  
Lieve broeder, lieve zuster, lieve jongere. 
Kijk eens om je heen. Waar zie jij dat VUUR smeulen? 
Waar kom jij in je zelf het ONGELOOF tegen? Dat je 
in je eigen hart een oerkracht ontdekt omdat je je niet 
wilt neerleggen bij de butsen en de schrammen.  
Op de Paasmorgen stroopt God Zijn mouwen op …  
Het Evangelie van Marcus vertelt dat de Heer al voor 
de leerlingen uit gaat naar Galilea. Dat houdt voor mij 
in: wanhoop nou niet. God is al lang begonnen om 
onder ons mensen te bouwen aan Zijn gemeente.  
Ga nou es met elkaar aan de praat.  
Por nou es in elkaar dat smeulende vuurtje weer op.  
Vroeger kon ik ook zo lekker mokken. Ik zei dan 
dagen lang lekker niks. “Ze zoeken het maar uit!”. Mijn 
moeder was altijd zo wijs en kwam naar boven. Ze 
zocht het gesprek. 
Zoek het gesprek. Wie weet gaat je hart weer gloeien 
…  
In de verwachting van de WIND van de 
PINKSTERGEEST … 
 
 
Met een hartelijke groet, dominee Wieger Baas 
(consulent)  
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KERKDIENSTEN 
 

Zondag 22 april Kleur wit 
 

Het Anker 09.30 uur 
 

ds. P.W. Hulshof, Jubbega 
 

Organist: Fokke van der Woude 
 

Kosters: Adriaan en Antje Huisman 
 

Uitgangscollecte: Eredienst en kerkmuziek 
 (Pag. 20) 
 

 Oppasdienst en kinderkerk 
 
 

Zondag 29 april Kleur wit 
 

Het Anker 09.30 uur 
ds. A. J. Finnema, Oudehaske 
 

Doopdienst 
 

Organist: Janny Oostingh 
 

Kosters: Hamke en Hinke Veenstra 
 

Uitgangscollecte: Plaatselijk gemeentewerk 
 
 Oppasdienst en kinderkerk 
 
 Na de dienst koffiedrinken 
 
 
 

Zondag 6 mei Kleur wit 
 

Het Anker 09.30 uur 
ds. H.J. de Boer-Lodewijks, Marum 
 

Organist: Frans Tjallingii 
 

Kosters: Willem en Ietje Kramer 
 

Uitgangscollecte: Missionair werk (zie pag. 20) 

 
 Oppasdienst en kinderkerk 
 
 

Donderdag 10 mei Kleur wit 
Hemelvaartsdag 
 

De Dorpskerk 09.30 uur 
ds. P.K. Pit, Drachten 
 

Organist: Herman de Boer 
 

Koster: Femmie Oosterkamp 
 

Uitgangscollecte: Plaatselijk gemeentewerk 

Zondag 13 mei   Kleur wit 
 

Het Anker 10.30 uur 
Jeroen Knol, Zwolle 
 

Groepsdienst 
 

Kosters: Cees en Loeky Wester 
 

Uitgangscollecte: Plaatselijk gemeentewerk 
 

Om 10.00 uur staat de koffie klaar 
 

 Oppasdienst en kinderkerk 
 

 

Zondag 20 mei Kleur rood 
Eerste Pinksterdag 
 

Het Anker 09.30 uur 
ds. P.K. Pit, Drachten 
 

Organist: Tjeerd van Tuinen 
 

Kosters: Alfred en Lammy Veenstra 
 

Uitgangscollecte: KIA, zending Bangladesh 
 (zie pag 21) 
 

 Oppasdienst en kinderkerk 
 

 

Maandag 21 mei Kleur rood 
Tweede Pinksterdag 
 

Molukse kerk 09.30 uur 
ds. W. Baas en br. H. Euving 
Raad van Kerken 
 

Organist: Cees Winters 
 

Uitgangscollecte: Molukken 
 
 Na de dienst koffiedrinken 
 
 
 

Zondag 27 mei Kleur groen 
 

Het Anker 09.30 uur 
ds. R. Reitsma, Leeuwarden 
 

Organist: Jan Smit 
 

Kosters: Freerk Elzinga en  
 Wytze Venema 
 

Uitgangscollecte: Plaatselijk Gemeentewerk 
 

 Oppasdienst en kinderkerk 
 
 Na de dienst koffiedrinken 
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KERKDIENSTEN RIKKINGAHOF 
 
vrijdag 20 april 19.30 uur dhr. J. Jongsma 
vrijdag 11 mei 19.30 uur dhr. H.S. Veenstra 
vrijdag 25 mei 19.30 uur mw. Boonstra-Duijf 
 
 

KERKDIENSTEN STELLINGHAVEN 
 
woensdag 25 april 10.30 uur pastor T. Kusters 
woensdag 09 mei  10.30 uur pastor T. Kusters 
woensdag 23 mei  10.30 uur ds. W. Baas 

Viering Heilig Avondmaal 
 

 

VANUIT HET PASTORAAT 

 

Welkom en afscheid 

Binnen onze kerk is het een goede gewoonte om nieuw ingekomenen tijdens een daarvoor 
aangewezen dienst, welkom te heten. Nu willen we ook gemeenteleden die gaan verhuizen 
de gelegenheid geven om afscheid te nemen tijdens een dienst. Het kan zijn dat er in de 
loop der jaren een grote betrokkenheid is ontstaan, waardoor er behoefte is om deze periode 
af te sluiten. Wilt u hier gebruik van maken, dan kunt u contact opnemen met het coördinatie 
punt wijkteam, van uw wijk.  
 

Wijk 1:  
Coördinatie wijkteam:  
Wijkbezoeker: dhr. L. Jansma, De Hegen 45, 8431 JR   Oosterwolde        tel.0516 - 51 38 42 
Wijkbezoeker: mw. K. van de Bult-de Rouwe, Oostenburg 17  8431 NK    tel. 0516-  85 86 32 
Crisispastoraat wordt verzorgd door ds. L. de Ruiter, bereikbaar via dhr. L. Jansma. 
 

Woonzorg centrum “Rikkingahof”, Rikkingahof 1.  
Coördinatie wijkteam:  
Ouderling: mw. I. van den Bosch – Wind, Klein Diep 19 8431 SL       tel. 0516 – 49 21 84 
Crisispastoraat wordt verzorgd door ds. L. de Ruiter,  
bereikbaar via mw. I. van den Bosch – Wind.  
 

Wijk 2:  
Coördinatie wijkteam: 
ds. P. Pit, Drachten  tel. 0512- 54 09 84 
 

Wijk 3: 
Coördinatie wijkteam: 
Ouderling: mw. A. de Jong – Wijma, Blauwmaad 42,8431 VA                tel. 0516 – 51 43 13 
Crisispastoraat wordt verzorgd door ds. L. de Ruiter, bereikbaar via mw. A. de Jong – Wijma. 
 

Wijk 4: 
Coördinatie wijkteam: 
ouderling: mw. S. Miedema – van der Lei, Buttingasingel 67, 8431 AZ       tel. 0516- 51 67 84  
Crisispastoraat wordt verzorgd door ds. L. de Ruiter,  
bereikbaar via mw. S. Miedema – van der Lei. 
 

De predikant, wijkouderlingen, wijkbezoekers en contactpersonen zijn er voor de pastorale 
zorg. Wij willen u vragen om contact met ons op te nemen voor alle zaken die u belangrijk 
vindt om met ons te delen. Samen met u bekijken we welke pastorale zorg nodig is. 
Het pastoraat bestaat uit omzien naar elkaar in de naam van Christus. 
Wij gaan samen met u verder als moedige, levendige, hoop en talentvolle gemeente. 
 

 
“Wilt u ons zien of spreken… 

 
Geef ons dan alstublieft een teken”  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj6rdOlqNzOAhXBWxoKHVuLCm0QjRwIBw&url=http://www.hervormd-ermelo.nl/Westerkerk/Content.aspx?CID%3D185&psig=AFQjCNEN7m0LIN15PTnSpczllGY6RzoFLw&ust=1472205462552917


Perspectief april/mei 2018 
5 

 

NIEUWS UIT DE WIJKEN 

 

Woon-Zorg centrum Rikkingahof. 

Pasen, opstanding, nieuw leven, voorjaar en zo mogelijk weer naar buiten met de 
scootmobiel, rollator of samen met iemand die even tijd voor u maakt. Heerlijk!  
 
Op nr. 46 woonde mw. Antje de Jong – Tjassing, voorheen Johannes Koenesweg. Zij woonde 
er heel fijn en had het naar haar zin. Haar gezondheid ging achteruit en na een kort ziekbed 
is zij overleden op 14 maart 2018 op de leeftijd van 88 jaar.  
Zij was de weduwe van Gerrit de Jong. De crematie plechtigheid was op 20 maart in 
crematorium “De Boskamp” in Assen.  
 
Mw. Jellie Mesken – Luiting nr. 419 verhuisde naar Drachten, omdat zij meer zorg nodig had. 
In Neibertilla kreeg zij een mooie kamer en probeerde van haar omgeving te genieten. Haar 
lichamelijke gezondheid ging echter achteruit en op 20 maart 2018 is zij op de leeftijd van  
80 jaar overleden. Zij was de weduwe van Jo Mesken.  
De afscheidsplechtigheid was op 26 maart in crematorium “De Boskamp” in Assen.  
 
Op nr. 5 woonde dhr. Roelof van de Boer, nog heel actief, op zijn fiets boodschapjes naar 
familie of naar koersbal. Zijn gezondheid werd minder, enkele dagen ziekenhuis en weer thuis. 
Op 28 maart 2018 is hij op de leeftijd van 95 jaar overleden.  
Hij was de weduwnaar van Geesje Bijstra. De afscheidsplechtigheid was in besloten kring.  
 
Wij bidden alle families van genoemde personen Gods nabijheid toe in deze verdrietige dagen. 
En weet voor de overledenen is het niet het einde, maar een nieuw begin in het licht bij God. 
 
Een hartelijk welkom voor mw. I. van Weperen – Wesstra, zij nam haar intrek op nr. 39 in de 
wintertuin. We hopen dat u zich thuis mag voelen in deze nieuwe omgeving.  
 
Mw. M. van der Graaf – van der Vlist en mw. H. Misset mochten samen met hun familie hun 
geboortedag vieren. Voor uw nieuwe levensjaar Gods zegen gewenst. 

 
 
De nieuwe paaskaars 2018 werd aangestoken. Met afbeeldingen 
van het kruis, de broden en de vissen. Het symbool van de 
wonderbare spijziging beschreven in het evangelie naar Markus 6. 
Welkom in de diensten van de Raad van Kerken op 20 april, 13 mei 
en 25 mei ’s avonds half acht “de Schure”,  
na afloop staat de koffie / thee klaar.  
 
Een hartelijk groet,  
Irene van den Bosch – Wind  
 
 
 
 

Wijk 1 

GOD ERVAREN IN DE ANDER 
 
En dan te bedenken, dat ik binnenkort afscheid neem als wijkbezoeker van wijk 1. 
Na twee jaar actief te zijn geweest, veel leden van onze kerkelijke gemeente bezocht, maar 
nog veel meer niet! Want wijk 1 is toch wel een grote wijk te noemen met ongeveer 220 
adressen. Gelukkig is de Kerkenraad bezig om een plan te maken, dat moet leiden tot het 
bezoeken van alle adressen. Lijkt me wel nodig. 

https://shop.boca.nl/onze-collectie/2-kg-b-kruis-brood-vissen.html
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Overigens heb ik dit werk met veel plezier gedaan. Altijd weer ging de deur open en voelde 
ik me welkom en vertelden me hun verhalen. Hoe wonderlijk toch die openheid, die ook 
zorgde voor kwetsbaarheid. Maar toch…het voelde zo dichtbij, zo vertrouwd. 
 
Ziekenbezoek 
In de afgelopen maand bezocht ik Bauke en Anna Kalsbeek van de Blauwmaad 4 en Bauke 
vertelde over de tia die hem was overkomen, die bij hem en zijn vrouw Anna voor 
onzekerheid zorgden. Nader medisch onderzoek is dan noodzakelijk en zo zit Bauke voor 
een tijdje in “de medische molen”, zoals we dat duiden. Maar het gaat goed met hem 
gelukkig en hij is al aardig hersteld van het ongemak. Kalmpjes aan, dus! Pas goed op jezelf, 
Bauke.  
 
Bijzondere ontmoetingen 
De griep golfde ook door wijk 1, hetgeen betekende dat er enkele afspraken geen doorgang 
konden vinden. Even pas op de plaats! Later volgden er weer bijzondere ontmoetingen, die 
het wijk-bezoekwerk zo aantrekkelijk maken. We konden praten over wat geloven (nog) 
inhoudt en over “het vermoeden van God” spreken. Maar ook over de perikelen in onze 
kerkelijke gemeente, zoals daar was het afscheid van ds. Finnema en da. Cnossen. Oei, 
onderwerpen die hard zijn aangekomen en waar sommigen het erg moeilijk mee hebben. 
Maar het is bespreekbaar; wonderlijk toch. En nu moeten we samen verder; zonder te 
zeuren weer doorgaan. En dat willen de meesten ook. “Kop d’r veur!” 
 
Een Godservaring  
Op zekere dag kreeg ik een telefoontje van mevrouw D.. Ze had Elisabethbode’s liggen; te 
goed om weg te doen. Of ik er iets mee kon doen? Mem Dieuwke (99) in Nijkerk Gld. maakte 
ik er blij mee. Ze is zo dankbaar en ook in verwondering, dat een voor haar onbekende 
vrouw uit Oosterwolde die prachtige bladen nu voor haar bewaart. Zomaar weer een brug 
tussen twee prachtige mensen. Een Godservaring – vind ik -, die me blij maakt. 
 
Tenslotte… 
Met andere prachtige mensen – wijs en bevlogen - spraken we over zoveel serieuze 
onderwerpen, dat het me later duizelde. Voor we het wisten gingen we de diepte in. (En ja 
hoor, we kwamen er ook weer uit!) Ik bedoel maar te zeggen hoe fijn het is om de ander te 
ontmoeten. Om God te zien, te ervaren, in de ander. Hoe waardevol.  
 
Lieuwe Jansma 
Wijkbezoeker wijk 1 
 

Wijk 2 en Stellinghaven 

In de wijken geen berichten van ziekte, maar dat betekent niet dat iedereen gezond en wel 
is. Er zijn een heel aantal die naar geest en lichaam lijden. Sommigen ondergaan 
behandelingen of maken heftige dingen mee. Aan hen allen denken wij in onze gebeden. 
 
Overlijden dhr. Olijve 
Het einde van dit aardse leven kwam toch nog snel voor dhr. Henk Olijve. Na het 
ziekenhuisverblijf had hij een kamer gekregen in woonzorgcentrum Stellinghaven. We wisten 
dat het niet lang meer zou duren, maar binnen de tijdspanne van een paar dagen ging het 
snel achteruit. In een druk bezochte dienst is afscheid van hem genomen en gedankt voor al 
het goede dat hij betekend heeft. Elders in Perspectief staat een In Memoriam. Voor alle 
nabestaanden wensen we veel sterkte toe met het verlies. 
 
ds. Peter Pit 
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Wijk 3 

De heer Pôpe Rooks Oerkampweg 17 is weer thuisgekomen uit de Marrewyk in Drachten 
Hij moet nog wel rustig aan doen. Soms is dat wel moeilijk. 
We wensen hem en mevr. Tjeerdje de Jong sterkte en Gods zorg en liefde toe. 
 
Jubileum: 
Op 27 april hopen Klaas Glas en Gretha Glas-Post, Iris 5 te herdenken dat ze 45 geleden 
zijn getrouwd. 
We wensen hen met hun kinderen, kleinkinderen en allen die hun lief en dierbaar zijn, een 
fijne dag. 
Gods zegen op jullie verdere levenspad. 
 
Overlijden: 
Op 22 maart is overleden Hiltje Ekkels-de Vries in Oldeberkoop. Zij was weduwe van 
Frederik Ekkels, moeder van Rien Ekkels.  
We willen Rien, Nienke en hun kinderen Jarne en Ilsa sterkte toewensen. 
Gods zegen toegewenst. 
 
Arja de Jong-Wijma 
 
 

Wijk 4 

Overlijden. 
Op 28 maart 2018 is overleden dhr. Willem Kroes van de Menninge  172 . 
Dhr. W. Kroes was sinds 14 september 2013 weduwnaar van Vrouwkje Elisabeth Oosterloo. 
De begrafenis heeft plaats gevonden op 4 april jl. 
We wensen de kinderen en kleinkinderen kracht toe bij dit verlies. 
  
Op 09-05-2018 zijn dhr. W. ten Kley en mevr. E. ten Kley-Panjer 50 jaar getrouwd. 
Zij wonen aan de van Brederodeweg 2 in Makkinga. 
Wij wensen hen een fijne dag toe met allen die hen lief zijn. 
  
Susan Miedema 
 
 
 
TOT SLOT 
 
In al het wel en wee in de gemeente zoals we die vernemen uit ‘Nieuws uit de wijken’ en 
alles wat er gebeurt dat niet bij name wordt genoemd, is het bemoedigend dat we dit in het 
licht van Pasen mogen zien. Een lied of gedicht van Hein Stufkens geeft woorden aan hoop 
temidden van wanhoop en beschrijft het licht in het duister. 
 
Lied voorbij de dood 
 
Onaanraakbaar, onkwetsbaar, 
zo goed als dood 
was ik vroeger; gevangen 
hield ik mij groot. 
Maar jouw liefde, geduldig 
als lentezon, 
breekt mij open; gewillig 

keer ik mij om 
naar het licht en het leven – 
geef ik mij bloot, 
zie de wereld, verwonderd, 
voorbij de dood. 
 
Namens ouderlingen en wijkbezoekers, 

 ds. Peter Pit 
 
 
  

https://maps.google.com/?q=Menninge+172&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Menninge+172&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Brederodeweg+2&entry=gmail&source=g
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VERTREK UIT OOSTERWOLDE 

Met ingang van september 2018 verlaat ik de Protestantse Gemeente Oosterwolde en ga in 
de vacante Protestantse Gemeente Ryptsjerk aan de slag. Ik begin daar als 'bijstand in het 
pastoraat', net als hier in Oosterwolde, en het is de bedoeling dat ik daar op termijn 
gemeentepredikant zal worden. 
Het betreft een predikantsplaats van 40%, de gemeente is klein en overzichtelijk, ik kan er 
betrokken zijn bij veel facetten van het gemeentewerk en ze hebben met hun vorige 
predikant ervaring met iemand die ook te maken had met ziekte en beperkingen.  
Het is niet makkelijk om de gemeente Oosterwolde achter te laten. De mensen heb ik lief 
gekregen, de omgeving is prachtig en er zijn zoveel talenten waar ik van genoten heb. En ik 
mocht met u samen mooie activiteiten en diensten beleven, zoals laatst nog de 
indrukwekkende diensten van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paasnacht. Maar het 
stelt mij gerust dat er in de gemeente weer naar de toekomst gekeken kan worden en de 
zoektocht naar een nieuwe gemeentepredikant voortvarend wordt aangepakt. 
Ik blijf nog een aantal maanden in uw midden werkzaam en wil het hier op een goede manier 
afsluiten. De gemeente Ryptsjerk heeft er begrip voor dat ik nog aanblijf tot augustus. 
Aangezien ik de laatste weken van augustus vakantie heb, zal ik begin augustus dus mijn 
laatste werkzaamheden in Oosterwolde afronden. 
Vanaf september kom ik nog een enkele keer voor een dienst of een activiteit van Vorming 
en Toerusting in Oosterwolde, dus misschien zien we elkaar ook na augustus nog? 
 

ds. Peter Pit 

GEMEENTENIEUWS 
 

Terugblik op mijn afscheid 

Op zondag 18 maart was ’s middags om half drie mijn afscheidsdienst in Het Anker. Zoals ik 
toen heb aangegeven, was het een afscheid met dubbele gevoelens door alles wat er is 
gebeurd. Maar toch wilde ik graag afscheid nemen in een kerkdienst, om zo nog een keer 
voor te gaan in jullie midden. Ik heb de dienst als heel bijzonder ervaren, door de 
aanwezigheid van zoveel mensen, door de mooie muziek van organist Jan Smit en 
trompettist Uilke de Vries, door de actieve bijdrage van verschillende gemeenteleden, door 
de warme woorden van de voorzitter van de kerkenraad Dirk Jan van der Zee en van collega 
Dieneke Grit. Het heeft mij allemaal diep ontroerd. En ook kreeg ik een prachtig cadeau van 
u als gemeente, een geldbedrag waarvoor ik een mooi kunstwerk wil kopen van iets uit deze 
omgeving. Verder kreeg ik ook veel andere attenties. Allemaal bedankt daarvoor!  
Afgezien van de laatste periode heb ik hier altijd met veel plezier gewerkt en zijn er ook heel 
veel goede contacten geweest met velen van u en jullie als gemeenteleden. Ik heb na afloop 
in de grote zaal velen de hand kunnen schudden en nog even gesproken.  
Omdat niet iedereen aanwezig kon zijn in de dienst en ik ook veel kaarten, mails, bloemen 
en telefoontjes heb ontvangen met goede woorden, wil ik hier u en jullie allemaal heel 
hartelijk bedanken voor alle bijzondere contacten op mooie en moeilijke momenten. Ik 
bewaar daar warme herinneringen aan en die neem ik mee. Ook in de afgelopen periode 
heb ik veel steun van gemeenteleden ondervonden. Daarin heb ik de liefde van God ervaren. 
En met die liefde ga ik verder, in vertrouwen. En ik wens u en jullie van harte toe dat die 
liefde van God ook zichtbaar en voelbaar is hier in de gemeente. Misschien komen we elkaar 
nog wel een keer tegen, want ik woon hier nog in het dorp. 
Als u de afscheidsdienst nog zou willen bekijken, dan kan dat via mijn website 
www.lpcnossen.nl.  
 

Met een hartelijke groet, 
da. Lieuwkje Cnossen  

http://www.lpcnossen.nl/
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IN MEMORIAM 

 
Hendrik Olijve, roepnaam Henk 
* 23 april 1935 – † 21 maart 2018 

 
Op 23 april 1935 werd in Smilde een zoontje geboren bij Batte Olijve en Hermina van Triest. 
Later kwam er nog een dochter Anna. De kinderen groeiden op in Smilde. Henk ging naar de 
lagere school en de Mulo en werd op 17 jarige leeftijd bezorger bij een ijzerwaren winkel. Zo 
is hij het ijzerwarenvak in gerold. 
Hij ontmoette tijdens de TT in Assen een leuk meisje, Minie Meijer, waar hij wel een afspraakje 
mee wilde. Het contact bleef en ze trouwden op 12 mei 1959. Ze gingen wonen in Assen en 
kregen daar drie dochters: Herma, Aly en Anja. In 1966 kreeg hij de kans om een 
ijzerwarenzaak in Oosterwolde over te nemen van de heer Wieberdink. Samen met Minie 
waagde hij de stap en het gezin verhuisde naar de Nanningaweg in Oosterwolde. Wieberdink 
leerde hem veel op het gebied van gereedschap. In Oosterwolde werden nog twee dochters 
geboren: Gerda en Gretha.  
In 1980 werd Wieberdinks ijzerhandel verhuisd naar de huidige locatie aan de Molenweg en 
kwam er ook een zaak in Assen. Het waren soms zware tijden, maar er werd altijd hard gewerkt 
en gezin en familie sprongen regelmatig bij in drukke periodes. In 1997 kreeg hij een 
spierziekte, waardoor het lange staan problematisch werd. De zaak werd verkocht aan Sietse 
Brinksma, de huidige eigenaar. Ze verhuisden naar de Goorn en konden meer gaan genieten 
van hun vrije tijd, samen met de kinderen en kleinkinderen. Zijn passie voor gereedschap heeft 
hij kunnen voortzetten bij Museum Oold Ark in Makkinga en de Hoolten Klinte in Appelscha. 
Er werd vaak een beroep gedaan op zijn grote kennis van oude gereedschappen. 
Sport was voor Henk een belangrijk onderdeel van zijn leven. Tot zijn zestigste was hij nog 
actief als voetballer, maar hij keek ook graag naar alle sport op televisie. Hij had ook een grote 
interesse voor wat er tijdens de Tweede Wereldoorlog in de regio was gebeurd. 
Bij de kerk was hij nauw betrokken, niet alleen in zijn geloof en als bezoeker van de 
kerkdiensten, maar ook met praktische hulp. Hij hielp altijd mee met de rommelmarkt en de 
jaarlijkse oliebollenactie. Het was voor een goed doel, maar ook heel gezellig. 
Fietsen was een grote hobby van hen beiden. Ze hebben heel wat kilometers gemaakt in 
Drenthe, soms samen, soms met kinderen en kleinkinderen. Ze hebben nog een aantal mooie 
reizen gemaakt naar Israël en andere verre landen. 
Groot was het verdriet toen Minie in mei 2012 onverwacht in haar slaap overleed. Ondanks 
het gemis heeft Henk zijn leven op een positieve manier voortgezet. Mede dankzij de fietsclub 
kon hij het fietsen voortzetten en hij heeft met de club erg veel mooie middagen gehad.  
In het najaar van 2017 begon hij klachten te krijgen. Er volgde een periode van onderzoek en 
behandelingen. In februari moest hij opgenomen worden in het ziekenhuis in Assen en toen 
bleek dat hij acute leukemie had. Vanwege zijn verzwakte conditie en leeftijd was het niet meer 
te behandelen.  
Hij verhuisde naar een kamer in woonzorgcentrum Stellinghaven in Oosterwolde en maakte 
er het beste van. Hij ontving veel bezoek wat hij erg gewaardeerd heeft. Toch was het een 
moeilijke tijd, omdat hij wist dat het einde dichterbij kwam en hij afscheid moest nemen van 
dierbare familie, vrienden en kennissen. 
Half maart gingen zijn krachten erg achteruit. De dochters hebben bij hem gewaakt en op 
woensdag 21 maart is hij in hun bijzijn overleden. Hendrik – Henk – Olijve is 82 jaar geworden.  
In de afscheidsdienst stonden we stil bij een zin uit Psalm 91: “Ik zeg tot de Here: Mijn toevlucht 
en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw.” Het was de trouwtekst van Henk en Minie en 
nu ook de afscheidstekst van Henk. God was voor hem een toevlucht en een vesting, zeker 
ook in de moeilijke laatste weken. Alle nabestaanden wensen wij veel kracht en troost toe. 

 
ds. Peter Pit 
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IN MEMORIAM 

 
Hiltje Ekkels – de Vries 

* 12 september 1927 – † 22 maart 2018 
 
Hiltje de Vries werd geboren in Vinkega. “Ma heeft een gelukkige en onbezorgde jeugd gehad”. 

Ze hadden het thuis niet erg breed, ze leerde er zuinig te zijn. Ze had veel vriendinnen en was 

lid van de meisjesvereniging. 

Ze leerde Frederik Ekkels kennen, ze ontmoetten elkaar aanvankelijk “eerst” stiekem. Later 

openlijk, ook op de ouderlijke boerderij. Van de hond mocht Frederik wel naar haar toe, maar 

als ‘ie terug wilde ging de hond voor de plank over de sloot zitten te brommen. 

Frederik ging naar de tuinbouwschool in Frederiksoord. Hij werd daarna opgeroepen voor 

militaire dienst en moest naar Indië om deel te nemen aan één van de politionele acties. 

Toen hij terugkwam was er geen werk op de ouderlijke boerderij. Hij is toen naar de 

politieschool gegaan. Als je van de politieschool kwam, kreeg je een standplaats in Nederland 

toegewezen. Hiltje en Frederik kwamen als protestanten in het katholieke Brabant terecht. Erg 

gelukkig hebben ze zich daar niet gevoeld. 

In Irnsum, waar ze daarna kwamen te wonen, was dit anders: hier hebben ze een fijne tijd 

gehad. Gert en Rien zijn er geboren. Ze gaf haar zonen een onbezorgde en goede jeugd. Het 

politiebureau was aan huis; het was een komen en gaan van plaatsgenoten en collega’s. 

Maar ook Irnsum was tijdelijk. Via Bolsward kwam het gezin in Oosterwolde terecht. (In een 

roerige tijd). Pa werd in deze roerige tijd gevraagd een brug te slaan tussen Molukse 

gemeenschap en de rest van de bevolking. 

Hier heeft Frederik gewerkt tot aan zijn pensionering. Ze hebben gelukkig nog lange tijd samen 

kunnen zijn en samen dingen kunnen doen. Fietsen, vooral in de omgeving, maar soms ook 

verder weg. Eerst met de caravan, later met de fietsen op de fietsendrager.  

Ook de tuin kreeg veel aandacht, hoewel het onderhoud hiervan wel meer moeite ging kosten.  

Frederik overleed op 14 augustus 2004. Met een gevoel van onmacht en onbegrip werd er 

afscheid genomen. Onredelijk voelde het dat pa die vol in het leven stond, nog wensen te over 

had en elke dag genoot van het leven na twee weken ziekbed plotseling uit het ? (ons) leven 

werd getrokken. 

Hiltje had de kracht om het verlies te dragen. Ze trok veel op met de buren. Totdat ze haar 

zelfstandigheid moest opgeven. Ze kreeg onderdak in de Herbergier in Oldeberkoop. Daar is 

ze ruim 2,5 jaar met veel liefde en warmte verzorgd. Ze kon er van genieten als ze opgehaald 

werd en met een auto rondgereden werd in de omgeving die ze zo goed kende. ‘Och wat benk 

toch bliede daj me eem met nemn!’, zei ze dan. En soms zat ze dan stilletjes te neuriën of zelfs 

te zingen naast mij in de auto. 

Op 22 maart overleed ze. Bij het afscheid zei Rien: ‘Nu wij hier zijn om afscheid van haar te 

nemen, en wij de overtuiging hebben dat zij nu terug is bij de vele dierbaren waar ze tijdens 

haar leven afscheid van heeft moeten nemen, geeft dat rust.  En met de woorden die pa 14 

jaar geleden vlak voordat hij stierf zei wil ik afsluiten: Het is goed zo.’ 

 

Vijko Top 
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VANUIT DE KERKENRAAD 

 
 

VERSLAG GEMEENTEAVOND 13 MAART 2018 
 

Het verslag van de gemeenteavond 13 maart jl. is als een los inlegvel bij dit Perspectief 
gevoegd. 
Leest u geen papieren Perspectief, dan kunt u het verslag opvragen bij de scriba: 
 

Hieky Geertsma  
telefoonnr. 515884 
e-mail: hgeertsma@live.nl  
 

 
 

INLOOPSPREEKUUR 
Op de volgende datum is er weer een inloopspreekuur: 
 

Donderdag 17 mei a.s.  
 
Tijd: 19.30 uur - 20.30 uur in Het Anker. 
 

U, als gemeentelid, bent dan van harte welkom om uw vragen en/of opmerkingen 
aangaande (het beleid van) onze gemeente met ons te bespreken. 
Twee aanwezige kerkenraadsleden willen op deze avond met u in gesprek gaan  
en zullen uw bevindingen noteren en voorleggen aan de kerkenraad,  
waarna (indien gewenst)  
een reactie vanuit de kerkenraad weer naar u wordt teruggekoppeld. 
 

Namens de leden van de kerkenraad, 
 
Hieky Geertsma,  
scriba 

 

 

KERKENRAADSVERGADERING MAANDAG 26 MAART 2018. 

Dhr. Jelle de Jong leest met ons als inleiding het Gebed uit het 40-dagen-boekje van 26 maart. 
O.a. de volgende onderwerpen zijn aan de orde geweest: 

- Dit jaar zal er geen Paaswake zijn, te weinig aanmeldingen door de jeugd. 
- Stichting ‘Present’ heeft een tuin opgeknapt. 
- Het geplande bezoek van de beroepingscommissie op 18 maart jl. is niet doorgegaan. De 
kandidaat heeft zich teruggetrokken en blijft in de eigen gemeente. 
- De namen van voorgedragen gemeenteleden worden verdeeld onder de kerkenraadsleden. 
Alle kerkenraadsleden zullen een aantal personen gaan bezoeken en vragen voor een 
functie.  
- Het kerkdienstenrooster en vergaderschema voor 2019 worden akkoord bevonden. 
- Het CvK is o.a. bezig met de koopovereenkomst van de Dorpskerk, verduisteringsgordijnen 
in de kerkzaal en een afscheidingsmogelijkheid in de grote zaal. 
- Ds. P. Pit heeft een 40% baan naar de Protestantse Gemeente Ryptsjerk aangenomen. Tot 
augustus zal hij nog werkzaam zijn in onze gemeente. 
- Er is een vacature voor webmaster, mevr. Gé Bouma gaat stoppen.  
Voorzitter Dirk-Jan van der Zee besluit de vergadering met een gedicht van de stadsdichter 
van Hilversum. 
Hieky Geertsma, 
scriba  

mailto:hgeertsma@live.nl
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GEMEENTELEDEN 
 
 
 
 
 
 
 

Ledenadministratie 

 

Verhuisd: 
Fam. S.J. Bilstra, van Stoppelmaad 30, naar Appelscha 
 
Vertrokken: 
Mevr. A. Adema-Wagenaar, van Vrijheidshof 6, naar Oude Willem 
 
Overleden:  
Op 14 maart is op 88 jarige leeftijd overleden mevr. A. de Jong-Tjassing, Rikkingahof 46 
Op 20 maart is op 80 jarige leeftijd overleden mevr. J. Mesken-Luiting, Rikkingahof 419 
Op 21 maart is op 82 jarige leeftijd overleden dhr. H. Olijve, De Goorn 31 
Op 22 maart is op 90 jarige leeftijd overleden mevr. H. Ekkels-de Vries, Wolvegasterweg 16, 
Oldeberkoop 
Op 28 maart is op 95 jarige leeftijd overleden dhr. R. van de Boer, Rikkingahof 5 
Ook op 28 maart is op 87 jarige leeftijd overleden dhr. W. Kroes, Menninge 172 
 

Graag geboorten en al uw wijzigingen/aanvullingen t.b.v. de ledenadministratie, versturen of  
doorbellen aan: 
Frans Visser  
Duistereweg 9  
8431 VT Oosterwolde  
Tel. 0516-515627   
of  ledenadministratie@pkn-oosterwolde.nl  
 
 
 
 
 

Woord van Dank 

Hartelijk bedankt voor uw belangstelling en medeleven d.m.v. bezoek, kaarten, bloemen en 
telefoontjes, dit n.a.v. mijn ongelukkig uitgevallen skivakantie. 
Inmiddels zover opgeknapt  dat ik voorzichtig mijn dagelijkse leven weer wat ga oppakken. 
 
Lieneke en Paul Doornenbal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ledenadministratie@pkn-oosterwolde.nl
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Verjaardagen vanaf 80 jaar 

 
21-apr Mevr. A. van Zeewijk Vink - Scholtens Het Mad 4 80 jaar 

22-apr Dhr. J. Stoker Scholdenweg 2 94 jaar 

26-apr Mevr. J. van Selm - de Waal Snellingerdijk 87 80 jaar 

27-apr Mevr. H. Snier - Broekema Tilmaad 12 80 jaar 

29-apr Dhr. M.H. Ramkema Hoogeduurswoude 5 83 jaar 

29-apr Mevr. G. Pluim - Klooster Kringgreppelstraat 119 87 jaar 

29-apr Dhr. J. Oosterkamp Stienekamp 6 89 jaar 

2-mei Dhr. N. den Hartog Snellingerdijk 89 83 jaar 

4-mei Mevr. A. Veenstra - Kastelein Boereweide 47 81 jaar 

5-mei Mevr. A. Jongsma - van Weperen Hunebedstraat 2C  Borger 94 jaar 

8-mei Mevr. G. Oord - Mulder Weemeweg 25 80 jaar 

8-mei Dhr. P. van den Berg Blauwmaad 13 90 jaar 

12-mei Dhr. J. Wiegersma Nanninga 4 80 jaar 

12-mei Dhr. E.P. van der Burg Sander Albertslaan 12 84 jaar 

15-mei Mevr. H. Stoker - Kiers De Logten 24 88 jaar 

24-mei Dhr. F. Thiescheffer Karnakkers 20 83 jaar 

24-mei Mevr. N. Gorter - Abma Klein Diep 18 89 jaar 

25-mei Mevr. R. Hofma - Grootenhuis Rijweg 85 86 jaar 

27-mei Dhr. T.H. Punter Breikom 1 82 jaar 

28-mei Mevr. I. van Weperen - Wesstra Rikkingahof 39 87 jaar 

29-mei Dhr. D.J. Meijer Klein Diep 13 90 jaar 

 
 
 
 

PINKSTER ORATORIUM ‘AANWEZIG’ 
IN ‘HET ANKER’ EN IN ‘DE SCHUTSE’ 
 
Op vrijdagavond, 18 mei a.s. en op zaterdag, 19 mei a.s. voert het Projectkoor van Vorming 
en Toerusting het oratorium voor Pinksteren ‘AANWEZIG’ uit in  
respectievelijk ‘De Schutse’ te Appelscha en in ‘Het Anker’ te Oosterwolde.  
Aanvang 20.00 uur. Geen entree, wel een collecte. 
 
De tekst van het oratorium ‘AANWEZIG’  is van Marijke de Bruijne, die ook andere 
oratoriums schreef, zoals “Als de graankorrel sterft..” De muziek is van Chris van Bruggen, 
Peter Rippen en Anneke Plieger- Van Der Heide.  
 
Met Pinksteren vieren wij dat God in de Heilige Geest of de Geest van God aanwezig is op 
aarde en in onze levens. De titel AANWEZIG geeft aan dat God in de gestalte van zijn Geest 
altijd op aarde aanwezig is geweest en dat altijd zal zijn. 
 
Het Projectkoor wordt geleid door de bekende dirigent Johan Rodenhuis uit Nijeveen, met 
zijn niet minder bekende partner Ruth Pos achter het klavier, terwijl “onze” Jan Smit organist 
van dienst zal zijn. Het koor telt 36 zangers en krijgt mogelijk versterking van enkele zangers 
uit Kolderveen, die dit muziekstuk eerder al zongen. 
 
De Commissie Vorming en Toerusting hoopt op volle kerkzalen.  
Wees welkom! LJ  
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HET INTERVIEW!!!!!!!!!! 
 

 

 

Wat is je naam;  

David Marissen 

 

Waar woon je;  

Appelscha 

 

Met wie woon je hier (gezinssamenstelling);  

Mijn broers Aron en Mathijs en mijn vader en moeder 

 

Wat doe je in het dagelijks leven (werk, school of hobby’s);  

Ik zit op de havo, mijn hobby is voetbal en ik spreek graag af met vrienden 

 

Ga je weleens naar de kerk;   

Ik ga best wel regelmatig naar de kerk 

 

Wat vind je fijn binnen de kerk;  

Het meeleven met mensen  

 

Welk bijbel verhaal spreekt je aan;  

David en goliath 

 

Ben je zelf actief binnen het jeugdwerk (zo ja, op wat voor manier); 

 Ik ben soms actief binnen het jeugdwerk als : oppasdienst in Appelscha 

 

Op welke manier zou je het jeugdwerk nog leuker kunnen maken;  

meer mensen van mijn leeftijd of vaker een band in de kerk 

 

Aan wie geef jij de pen door;  

 Ik geef de pen door aan Fabian zomer 
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KINDERKERK   PASEN 

 

 

 

Voordat de kerkdienst begon mochten enkele gemeenteleden een bloem op het kruis plakken voorin 

de kerk. We zijn dan ook de dienst begonnen met een prachtig versierd kruis. 

Tijdens de kinderkerk  waren er  10 kinderen aanwezig. Na het voorlezen van het paas verhaal zijn we 

met de kinderen aan de slag gegaan.    We hebben geknutseld en natuurlijk eieren geverfd. Hierbij is 

natuurlijk ook gedacht aan wat eten en drinken. 

Na de kerkdienst mochten enkele kinderen bij de uitgang eitjes uitdelen. Al met al een geslaagde 

dienst. 
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BLADEREN 

 

De beleving van Pijn. 

In de afgelopen weken heb ik ruimschoots de tijd gehad om na te 

denken over de functie van pijn en wat dat vervolgens met een mens 

kan doen. Na de totale knieoperatie en het rechtzetten van het 

scheenbeen kwamen heel wat signalen van gekwelde spieren en 

pezen naar de hersenen die dat allemaal niet leuk vonden. Als positief mens probeer je dan de 

protesterende onderdelen gerust te stellen dat dit tijdelijk is en dat door voldoende pijnstillers te 

slikken die de signalen gaan dempen. Ik ben nu tijdelijk één van de 1 miljoen mensen in 

Nederland die dagelijks pijnstillers slikt. Geweldige omzet voor de producent van Paracetamol 

die je bijna onbeperkt mag gebruiken, hoewel er wel voor wordt gewaarschuwd dat een 

verslavingsdrang kan gaan optreden. Maar, de fysio therapeute zegt dat de knie  gebogen en 

gestrekt moet worden en dat is vaak verre van prettig, dus een extra pilletje ..? 

 

Pijn is gewoonlijk een signaal dat je lichaam geeft om je te vertellen dat er iets niet in orde is. 

Het is een vervelende ervaring, maar tegelijkertijd een onmisbaar hulpmiddel. Pijn immers helpt 

je om tijdig maatregelen te nemen en leert je wat je voortaan maar beter kunt laten. Mijn pijn 

geeft aan dat ik beter een knieoperatie kan nalaten. Wel u kunt gerust zijn, ze zijn nu beiden 

vervangen dus is dit zeer waarschijnlijk de laatste keer geweest. In mijn geval is de oorzaak van 

de pijn helder en met een dosis doorzettingsvermogen moet er nog flink worden geoefend met 

buigen en strekken van het rechterbeen. Dit pijndossier kan straks weer dicht en volgens 

deskundigen zal ik er over een jaar niet veel meer van merken. 

 

Het meten van pijn is een uiterst moeilijke zaak. Hoeveel pijn je voelt, is voor iedereen anders. 

Bovendien kunnen de omstandigheden een rol spelen. Als je angstig of gestrest bent, zul je 

meer pijn ervaren, dan wanneer je je op je gemak voelt. De hoeveelheid pijn die je voelt, is dus 

eigenlijk een heel persoonlijke ervaring. Iemand die zegt dat de pijn “tussen de oren” zit heeft 

gelijk, want de zenuwen hebben het pijnsignaal via het ruggenmerg doorgegeven aan de 

hersenschors. Elk mens heeft zijn eigen pijngrens . 

 

Op Google vond ik nog een omschrijving van “pijn en pijnbeleving” en daar wordt het volgende 

beschreven: “Alles wat een mens doet, zoals denken, lopen is te vergelijken met de melodieën 

die een orkest speelt. Een melodie kan op verschillende manieren uitgevoerd worden. 

Bovendien in een ander tempo, in een andere toonaard of door de instrumenten een andere rol 

te geven. Pijn is één van de melodieën die een orkest voortbrengt”. In mijn beleving had ik soms 

nogal moeite om een inspirerend muziekstuk te horen en oog te hebben voor de krant. Pijn 

heeft een inperkende werking met het gevaar in het isolement te raken. Het is daarom ook 

buitengewoon prettig dat er een belangstellend netwerk is dat praat, duizendmaal vraagt en 

aandacht vraagt voor het leven om ons heen. 

 

Ik ben een man die iets probeert te zeggen over pijnervaring na een knieoperatie. Maar ik durf 

niets te zeggen over de pijn bij de geboorte van een kind. Die heftige ervaring kan een man zich 

niet indenken en daarom moet een man zich ook maar gedeisd houden. De pijn van het verlies 

van geliefden door scheiding of dood is een moeilijk te beluisteren melodie van het orkest dat 

we slechts met veel moeite  kunnen verwerken. Samen met  lotgenoten verwerken en te 

luisteren naar opwekkende melodieën die het leven biedt zal verzachten. De ons bekende 

kerkelijke  liederen en teksten kunnen helpen om te blijven geloven in een leven zonder pijn en 

zorg.  

 

G. van Berkum  

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://i0.wp.com/schrijfcursusvolgen.nl/wp-content/uploads/2015/10/Plaatje-boek.jpg?resize=450,300&imgrefurl=https://schrijfcursusvolgen.nl/boek-schrijven/&docid=oxEMOPBeLDNyRM&tbnid=aTjGw48OEbIwRM:&vet=10ahUKEwioo_Xr3dXYAhUMZ1AKHZ5DBOYQMwh0KEMwQw..i&w=450&h=300&bih=651&biw=1366&q=plaatjes van boek&ved=0ahUKEwioo_Xr3dXYAhUMZ1AKHZ5DBOYQMwh0KEMwQw&iact=mrc&uact=8
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DIACONIE 
 
Moeders vinden nieuwe kracht 
In de 40-dagentijd collecteerden we voor Moeders in Oeganda.  
Onze Kerk in Actie-consulent Evelien Vrolijk bezocht Oeganda. 
Bij thuiskomst schreef zij: “Ik ben enorm trots en dankbaar teruggekomen uit 
Oeganda. Ik heb gezien hoe lokale kerken, samen met Kerk in Actie, echt 
kijken naar waar mensen behoefte aan hebben. Vervolgens laten deze 
kerken zien hoe ze daar zelf iets aan kunnen doen. Zo ontdekken mensen 
dat het anders kan. Vrouwen, en mannen, zijn zichtbaar dankbaar dat 
Mothers’ Union en de Kerk van Oeganda in hun dorpen actief zijn.” Evelien sprak er met 
moeders die mede dankzij (ook onze) steun steeds beter voor hun gezin kunnen zorgen. 
 
Spaardoosjes 
De opbrengst van de ingeleverde doosjes is € 168,58 
Hartelijk dank! 
 
Veranderdag 
Samen met Stichting Present hebben de diakenen een tuin opgeknapt. 
Eén morgen werk, 2 karren tuinafval en aan het eind van de morgen een 
blije, dankbare 
bewoonster! 
 
 
 
 

Uitgangscollecten 

22 april Eredienst en Kerkmuziek 
Ruimte om te vieren 

Op zondag 22 april is de landelijke collecte bestemd voor Eredienst en 
Kerkmuziek. Veel mensen zĳn op zoek naar spiritualiteit en zingeving, maar 
vinden dat niet altĳd in de zondagse eredienst. De Protestantse Kerk 
ondersteunt gemeenten die zoeken naar nieuwe vormen en andere muziek 
voor hun vieringen, door ervaringen te bundelen en materialen te delen. 
In Rwanda spelen muziek en dans van oudsher een grote rol in de erediensten. 
De kerk biedt jongeren de ruimte om hun eigen muziek in de dienst en in een 
kindernevendienst te laten horen. 

De Protestantse Kerk ondersteunt de pioniersplekken in Nederland en de Kerk in Rwanda. Geef 
aan de collecte, zodat mensen langs nieuwe wegen en in nieuwe vieringen hun geloof kunnen 
beleven. of maak een bijdrage over via NL 10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse kerk 
o.v.v. collecte Eredienst en Kerkmuziek. 
 

6 mei Missionair werk 

Help de nieuwe kerk in Deventer 
Vondst is de pioniersplek van de Lebuïnuskerk in Deventer. Het is de 
overtuiging van Vondst dat geloof waardevol is en betekenis heeft in onze 
levens hier en nu. Vondst biedt mensen de mogelijkheid stil te staan 
bij het leven en hun plek in de maatschappij. Met nachtwakes, concerten, 
debatten en leessessies scheppen zĳ gelegenheid voor reflectie. Met deze 
activiteiten weet Vondst een brede groep mensen uit de stad aan zich te binden, 
die in het verleden niet door de kerk bereikt werden. 

De Protestantse Kerk steunt Vondst in Deventer en andere pioniersplekken in Nederland van 
harte, plekken waar mensen op zoek zĳn naar actuele vormen van samenzĳn en bezinning, die 
aansluiten bĳ het dagelĳks leven van de huidige generatie. Geef aan de collecte of maak een 
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bijdrage over op NL 10 ABNA 0444 444777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. collecte Missionair 
Werk en Kerkgroei mei. 
 
20 mei KIA zending Bangladesh; (Bijbel)onderwijs op platteland Bangladesh 
Versterk de kleine kerken in Bangladesh 

In het islamitische Bangladesh behoren christenen tot de armste 
bevolkingsgroepen. Met het Mymensingh church care program 
ondersteunt de Baptist Church of Mymensingh, partner van Kerk in Actie 
hen op allerlei manieren: leiderschapstrainingen voor voorgangers, 
alfabetiseringscursussen en bijbelonderwijs 
voor volwassenen en huiswerkbegeleiding voor kinderen. Daarnaast biedt 
de kerk vrouwen bĳ voorbeeld naailessen aan, zodat ze vanuit hun eigen 
huis extra geld kunnen verdienen om hun gezin te onderhouden. Aan 
gemeenteleden worden microkredieten verstrekt om trainingen te volgen 

zoals groente verbouwen of een koe te verzorgen. Daarmee kunnen ze het gezinsinkomen 
verhogen en een leven leiden boven de armoedegrens. 
Geef met Pinksteren aan de zendingscollecte van Kerk in Actie of maak uw bijdrage over via NL 
89 ABNA0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Pinksterzending. 
Meer informatie: www.kerkinactie.nl/onderwĳsbangladesh 
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? 
Hartelijk dank! 
 
Asha’s droom 

 
Herkent u /jij dit van het reclamespotje? 
 
Het verhaal van Asha, een Indiase vrouw die 
droomt van haar eigen naaiatelier. 
De werkelijkheid is echter hard: Asha moet nog 
jarenlang in een fabriek werken voordat ze 
haar eigen bedrijf zou kunnen starten. 
 

Om haar droom waar te maken hoeft Asha geen geld te krijgen, ze wil het lenen. 
 
Asha staat symbool voor veel vrouwen en mannen in ontwikkelingslanden die graag een eigen 
bedrijf willen starten. Met microkrediet kunnnen wij hen in staat stellen om hun dromen uit te 
laten komen en hun leven duurzaam te 
verbeteren. 

 
 
 
 
 

 

Helpende Handen-“uitzendbureau” 

 

Hulp gevraagd voor (éénmalige)klus Hulp 
aangeboden 

Verzoek graag indienen bij één van de diakenen  

 

Freerk Elzinga voorzitter en afgevaardigde in moderamen tel. 521835 

Mineke Datema secretaris,  contactpersoon wijk 2 tel. 514669 

Douwe Dijkstra penningmeester tel. 588323 

Bram van Gijssel lid,  contactpersoon wijk 4  tel. 515514 

Loeky Wester lid contactpersoon wijk 1 tel. 515411 

Andries Kooistra lid contactpersoon wijk 3 tel. 514000 

diakenen@pkn-oosterwolde.nl 

mailto:diakenen@pkn-oosterwolde.nl
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Bericht van Stichting Inlia 

Aan de Charterkerken en overige bij ons werk betrokken geloofsgemeenschappen en 
organisaties. 
 
Beste vrienden en vriendinnen, 
 

“De situatie van vluchtelingen en asielzoekers in Europa is verontrustend. Er is een algemene 
tendens bij de Europese regeringen om grenzen te sluiten en de binnenkomst van vluchtelingen 
en asielzoekers een halt toe te roepen” 
 
Zo begint het Charter van Groningen, 1988. Dertig jaar geleden tekenden honderden (inmiddels 
meer dan duizend) lokale geloofsgemeenschappen uit heel Europa deze verbondstekst. Zij 
verbonden zich aan de daarin geformuleerde uitgangspunten. Ter ondersteuning van het zo 
ontstane Charternetwerk werd in 1988 door deze kerken de Stichting Inlia als 
dienstverleningsorganisatie opgericht. 
 
Dertig jaar is geen reden om feest te vieren. Het feit dat onze betrokkenheid en inzet zo 
nadrukkelijk nodig was, is eerder reden tot droefenis en bezinning. Wel is het goed om te 
bedenken waartoe we als mensen met elkaar ook in staat zijn: het uitsteken van de handen 
naar iemand in nood, het ineen slaan van handen, elkaar helpen dragen, steunen, bemoedigen, 
aanmoedigen. Verschil maken in het leven van mensen, mensen weer een toekomst geven. 
 
Wij willen jullie uitnodigen om een aantal bijzondere dagen te delen met elkaar:  
 
 vrijdag 22 tot en met zondag 24 juni 2018 in Groningen 
 
Wij beginnen die vrijdag 22 juni in de Doopsgezinde Kerk in Groningen, op de plaats waar het 
Charter 30 jaar geleden ontstond. 
 
Enkele andere programmaonderdelen 

• De boot uit Lampedusa zal in Groningen rondvaren. 

• Dr. Bartólo, de inmiddels wereldberoemde arts van het Italiaanse eilandje Lampedusa 
komt naar Groningen om een tentoonstelling te openen van zijn eigen beeldmateriaal over de 
vluchtelingen. 

• Op zondagmorgen 24 juni vindt ter afsluiting een oecumenische internationale viering 
plaats in de Martinikerk. Tijdens deze viering zullen kaarsen worden binnengedragen uit alle 
provincies in Nederland, namens de internationale vluchtelingengemeenschap en namens het 
internationale Charternetwerk. 
Wij hopen zeer velen van jullie in juni in Groningen te mogen begroeten en bijzondere 
ervaringen met jullie te delen. 
 
Met vriendelijke groet, John W. R. van Tilborg, directeur Inlia 
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BEHEER EN FINANCIËN 

 
 

Verantwoording collecte en giften cadeau da. L.P. Cnossen 

Tot en met 19 maart waren 40 giften binnengekomen op de bankrekening met een totaalbedrag  
van € 742,50. Dit bedrag is op 20 maart overgemaakt op het rekening nummer van  
da. Cnossen. 
Daarna is nog nagekomen een bedrag van € 15,00. Ook dit bedrag is overgemaakt. 
De opbrengst van de collecte die in de afscheidsdienst werd gehouden was € 548,00 
De voedselbank en vluchtelingenwerk hebben dus beide een bedrag van € 274,00 overgemaakt 
gekregen. 
 
de penningmeester, 
Aad Knoester 
 
 

De stand van zaken 

Overzicht van de vrijwillige bijdrage voor het jaar 2018 
 
Toegezegd voor het jaar 2018 € 166.359,83 

Binnengekomen tot en met 16 maart 2018 €   39.626,16 

Meer ontvangen dan toegezegd € 126.733,67 

 

 
 
Heel hartelijk dank voor uw bijdragen. 
 
Hamke Veenstra 
tel. 0516 516174  
 
 
  



Perspectief april/mei 2018 
24 

 

OVERIGE BERICHTEN 
 

Op bezoek in het aanloophuis ‘Oer de Brêge’ te Heerenveen 

Zaterdag, 7 april jl. gingen wij met een aantal vrijwilligers van ons Inloophuis (Het Anker) op 
bezoek bij de collega’s van het Interkerkelijk Aanloophuis ‘Oer de Brêge’, gesitueerd in een 
prachtig pand aan de Herenwal 2 te Heerenveen.  
“Reeds vanaf september 1989 is het aanloophuis een mooi baken en een veilige plek voor de 
vele trouwe gasten,” schreef voorzitter Dick Hesselink van de Stichting Aanloophuis in het blad 
‘Aanloopnieuws’. Het Aanloophuis is inmiddels een belangrijk en bekend diaconaal-missionair 
‘rustpunt’ geworden in Heerenveen.` 
De “aanjager” van het Aanloophuis, Harm de Boer en zijn medebestuursleden Douwe Annema 
en Johan Krijnsen vertelden ons de verhalen van hun Aanloophuis. Ontstaan door en vanuit de 
kerken heeft het haar 25 jarig jubileum reeds gevierd. Ongeveer 40 vrijwilligers houden het 
gasthuis draaiende. Zij organiseren vele activiteiten zoals een kook- en eetavond, een 
spelletjesavond, jeu de boules en de populaire broodmaaltijden. 
‘Oer de Brêge’ is geopend op vrijdagavond, op zaterdag en zondag van 15.00 uur  
tot 22.30 uur. Op elke donderdagavond kunnen de gasten een warme maaltijd nuttigen tegen 
een kleine vergoeding. Dit alles wordt mogelijk gemaakt door de inzet van de vrijwilligers. 
Wauw! 
En daar werden we blij van. Er is dus heel wat mogelijk.  
Een leerzame middag werd het voor ons. In verhouding met het Aanloophuis draaien wij met 
ons Inloophuis op een laag pitje, maar we zagen wel degelijk overeenkomsten, die ons 
motiveren om op de ingeslagen weg door te gaan. Er zijn voor de ander, een beschutte plek 
bieden, een rustpunt. Daar doen we het voor. 
Lieuwe Jansma  
 

Op Kloosterbezoek te Egmond-Binnen 

Ook dit seizoen heeft de Commissie Vorming en Toerusting een kloosterbezoek georganiseerd. 
En wederom reizen we naar Egmond-Binnen en wel op maandag 30 april a.s..  
We gaan dan met 14 personen uit Donkerbroek, Appelscha en Oosterwolde naar de  
Sint Adelbertabdij – ofwel de Abdij van Egmond – waar we van maandag 30 april a.s.  
tot en met donderdag 3 mei a.s. te gast zullen zijn bij vader Abt Gerard Mathijsen. 
We verblijven in het moderne gastenverblijf, dichtbij de bewoners: de Benedictijner Monniken.   
Op verzoek van de paters lopen we mee in het dagelijkse leef-schema dat men hanteert binnen 
de muren van het klooster.  
Verbleven we er eerder twee nachten, nu meenden we er toch drie nachten te moeten 
verblijven, omdat twee nachten wel een ietwat kort verblijf bleek te zijn. Je hebt even tijd nodig 
om te wennen aan de volstrekt andere leefwijze en om te wennen aan het dagelijkse ritme in 
het klooster. We gaan zien wat het ons brengt en dat lezen jullie in dit blad van mei a.s.. We 
laten ons verrassen. 
Lieuwe Jansma 
 
 
 

Bericht van de Rommelmarkt in Het Anker, 7 april 2018. 
 

Gevonden een geboortelepel! 
Wie hoopt op 12 juli 2018 haar 48ste verjaardag te vieren? 

Neem dan contact op tel. 0516 - 49 21 84 
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WIE KAN ZE GEBRUIKEN? 

 

Er zijn nog  ongeveer 80 tegels ( 30 bij 30 cm), 
die afkomstig zijn van het terrein bij de kerk. 

Deze staan op Blauwmaad 27. 
Wie kan deze gebruiken? Gratis af te halen. 

Hebt u belangstelling… neem dan even contact op met 
Hamke Veenstra, tel. 516174 of 06 20051866 

 
 
 

 
 
 
 

Ze waren weer 
opperbest………………………… 
 

Op vrijdagavond 23 maart jl. werd ‘De Grote Quiz Het Anker’ voor de achtste keer 
gehouden. Het aantal teams dat dit jaar meedeed was niet al te groot, tien groepen 
hadden zich aan gemeld, maar één groep moest zich later weer afmelden. 
Er werden 10 rondes gespeeld met de volgende onderwerpen: Tijdlijn, Weet u het nog?, 
Amerikaanse Presidenten, Muziekgroepen, Olympische Spelen, T.V. series ,  
Droedels, Nederlandse gebouwen, Oude Gereedschappen en Voorwerpen en de Krant. 
Dat het deze avond  weer erg spannend zou worden werd al heel gauw duidelijk. 
“Het moet toch mogelijk zijn om die Kerkrentmeesters eens te verslaan,” zullen meerdere 
groepen gedacht hebben. 
Maar na twee rondes stonden de Kerkrentmeester al weer bovenaan, en die eerste plaats 
hebben ze tot aan het eind niet meer uit handen gegeven. 
De Juffen , De Raad van Kerken, Club en Soos, Gespreksgroep 1 en Diaconie volgden in 
het begin de Kerkrentmeesters op de voet, maar al gauw bleek dat de achterstand groter 
en groter werd. Het lukte geen enkele groep om de Kerkrentmeesters in te halen. 
Op alle onderdelen waren de Kerkrentmeester iedereen de baas.  
Wat een fantastisch team ! 
Na een korte pauze kon de jury, die deze avond bestond uit  Johan v.d. Weerd en Hamke 
Veenstra, de einduitslag bekend maken.  
1. De Kerkrentmeesters 121 punten, 2. Club en Soos 109 ½ p., 3. De Juffen 108 ½ p. 
4. Gespreksgroep 1: 106 p. 5. De Diaconie: 103 p. 6. De Raad van Kerken:97 ½ p. 
7. De Hurdrinners: 85 p. 8. De Lofstem: 81 ½ p. 9. Gespreksgroep 2: 76 p. 
De eerste drie groepen ontvingen een prijs en de wisselbeker ging weer naar de 
Kerkrentmeesters.  
 
Het team van de kerkrentmeesters bestond uit : 
Henk Holwerda. 
Aad Knoester, 
Piet de Jong en 
Jan Willem van Vaals,  
,  
Van harte gefeliciteerd. 
 
 

  

“De Grote Quiz 

Het Anker”. 
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Amnesty International RSVP Schrijfactie mei 2018                                             Ooststellingwerf 
SCHRIJFACTIE CHINA 

 
 
Mogelijk gedrogeerd in gevangenis 

De bekende Chinese mensenrechtenadvocaat 
Jiang Tianyong is in november vorig jaar tot 
twee jaar cel veroordeeld. Het gaat erg slecht 
met zijn gezondheid. 
Risico op marteling 
Jiang Tianyong’s zus bezocht hem in februari in 
de gevangenis. Ze schrok van zijn slechte 
gezondheid. Hij heeft geheugenverlies en zag 
er zwak en opgezwollen uit. Andere advocaten 
en activisten die vastzaten meldden dat ze in de 
gevangenis werden gedrogeerd. De familie van 
Jiang Tianyong vreest dat dit bij hem ook het 
geval is. Hij heeft dringend medische zorg 
nodig. 
In 2009 verboden de autoriteiten Jiang 
Tianyong nog langer als advocaat zijn werk te 
doen. Hij bleef zich inzetten voor de 
mensenrechten, ondanks voortdurende 
pesterijen, opsluiting en mishandeling. In 
december 2016 pakten de autoriteiten Jiang 
Tianyong op voor onder meer het ‘illegaal 
bezitten van geheime documenten’ en het 
‘samenspannen met buitenlandse 
organisaties’. Hij bekende omdat de autoriteiten 
hem beloofden dat hij dan eind augustus 2018 
vrij zou komen. Maar de staatsadvocaat weigert 
de uiteindelijke veroordeling met Jiang 
Tianyongs eigen advocaat en familie te delen.  
Wat kunt u doen?  
Schrijf vóór 1 juni 2018 een brief naar de 
Chinese autoriteiten. Roep hen op Jiang 
Tianyong onmiddellijk vrij te laten en hem in de 
tussentijd goed te behandelen. Het adres staat 
op de brief, een kopie stuurt u, als wilt, aan:  
Embassy of China 
H.E. Mr. Wu Ken 
Willem Lodewijklaan 10 
2517 JT Den Haag 
E-mail: chinaemb_nl@mfa.gov.cn 
 

Goed nieuws: Polen, 4 april 2018  vervolging van 
journalist gestaakt. Onderzoeksjournalist Tomasz  
Piątek wordt niet langer vervolgd. Voormalig 
minister van Defensie Antoni Macierewicz had hem 
onder meer beschuldigd van het beledigen van een 
ambtenaar in functie – Macierewicz zelf. Meer info 

zie: www.amnestyinternational.nl / nieuws.  

 

SCHRIJFACTIE WIT-RUSLAND 

 
 
Activist onterecht vast 
De Wit-Russische activist Dzmitry Paliyenka zit 
sinds april 2017 onterecht in de gevangenis 
omdat hij protesteerde tegen het strenge 
fietsbeleid in de hoofdstad Minsk.  
Zorgen om gezondheid 
In de gevangenis moest hij werk doen dat zijn 
astma verergerde en liep hij 2 maand rond met 
een onbehandelde open wond aan zijn been. 
Eind maart werd hij overgebracht naar een 
ziekenhuis voor gevangenen, het is niet bekend 
hoe het nu met hem is. 
Gestraft in de gevangenis 
De gevangenisautoriteiten proberen Paliyenka 
volledig te isoleren. Elke maand zit hij ruim een 
week in eenzame opsluiting. Hij mag geen post 
ontvangen en medegevangenen mogen niet 
met hem praten. Ook kan hij niet vrijuit spreken 
met zijn advocaat en vader. 
Veroordeeld voor verzonnen aanklachten 
In april 2016 kwamen tientallen fietsers in Minsk 
bijeen voor een demonstratie. Ze eisten dat 
fietsers weer ongehinderd door de straten van 
de hoofdstad kunnen fietsen. De oproerpolitie 
trad hard op. Paliyenka werd opgepakt omdat 
hij het jasje van een verkeersagent zou hebben 
gescheurd. In oktober kreeg hij een 
voorwaardelijke celstraf van 2 jaar voor ‘geweld 
tegen een agent’ en het verspreiden van 
‘pornografische materialen’. Absurde en 
verzonnen aanklachten.   
Wat kunt u doen?  
Schrijf vóór 1 juni 2018 een brief aan de 
autoriteiten in Wit-Rusland. Roep hen op 
Dzmitry Paliyenka onmiddellijk vrij te laten en 
hem goed te behandelen. Het adres staat op de 
brief, een kopie stuurt u, als u wilt, aan:   
Ambassade van de Republiek Belarus 
Z.E. de heer Mikalai Barysevich 
Groot Hertoginnelaan 26  
2517EG Den Haag 
E-mail: netherlands@mfa.gov.by 
 

BRIEVEN ZIJN VERZENDKLAAR 
(overschrijven niet nodig, mag wel) 
Brieven bij Ykema, 514862 en Slot, 515478. 
 
DOE EENS MEE. U HELPT EEN MENS! 

  

http://www.amnestyinternational.nl/
mailto:netherlands@mfa.gov.by
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AGENDA 

 
 

20 april 9.30 uur CREA groep Het Anker 
29 april  Brievenactie A.I. Het Anker 
30 april 9.15 uur Inloophuis Het Anker 
  6 mei 14.30 uur Alleengaanden Het Anker 
  7 mei 9.15 uur Inloophuis Het Anker 
  7 mei 19.30 uur Diaconie Het Anker 
17 mei 19.30-20.30 uur Inloopspreekuur Het Anker 
22 mei 18.00 uur Inleveren kopij Perspectief 
 

 
 
 
 

COLOFON 

Het kerkblad Perspectief is een maandelijkse uitgave van de Protestantse Gemeente Oosterwolde c.a. 
 

Kopij Perspectief 
Kopij voor het volgende kerkblad graag inleveren voor dinsdag 22 mei 2018 18.00 uur 
e-mail: redactie.perspectief@pkn-oosterwolde.nl 
 
Kopij graag inleveren: in een Word bestand, lettertype Arial 11; 1 kolom 
 
 

Redactieadressen 
mevr. F. Oosterkamp-Jonkers 
Buttingasingel 25, 8431 AW Oosterwolde 
tel. 0516-588279 
 

mevr. A. v.d. Starre-Luinenburg 
Evertsmaad 7, 8431 TC Oosterwolde 
tel. 0516-515593 
 

Coördinatie Drukwerk 
Willem en Thea Kraaij 
Laak 17, Oosterwolde 
tel. 0516-513884 
wimtheakraaij@planet.nl 
 
 
 

Coördinatie Bezorging 
Cees en Loeky Wester-Yntema 

Weidemaad 104, Oosterwolde 
tel. 0516-515411 
e-mail: loekywesteryntema@gmail.com 
 

Expeditie 
dhr. T. de Jong (Wijk 1 en 2) 
Blauwmaad 42, Oosterwolde 
tel. 0633853826 
e-mail: tj.de.jong@ziggo.nl 
 

dhr. H. Betten (Wijk 3 en 4) 
Grietmanslaan 62, Oosterwolde 
Tel. 0516-515093 
e-mail: rikusgrietbetten@hotmail.com

Bezorging van het volgende kerkblad  
Het volgende nummer van het kerkblad wordt vanaf 28 mei 2018 bij de bezorgers thuis gebracht. 
 
Abonnementsgeld Perspectief € 10,00 per jaar (bij vooruitbetaling) 

 

mailto:redactie.perspectief@pkn-oosterwolde.nl
mailto:wimtheakraaij@planet.nl
http://gmail.com/
mailto:rikusgrietbetten@hotmail.com


 
 

 

 
 
 

 

CONTACTPERSONEN  
Wijk 1 

Wijkbezoeker dhr. L. Jansma 

tel. 0516-513842 

Wijk 2 en Stellinghaven 

Ds. P. Pit 

tel. 0512-540984 

Wijk 3 

Ouderling mevr. A. de Jong-Wijma 

tel 0516-514313 

Wijk 4 

Ouderling mevr. S. Miedema-van der Lei 

tel. 0516-516784 

Rikkingahof 

Ouderling mevr. I. van den Bosch-Wind 

tel. 0516-492184 
 

Het crisispastoraat van wijk 1, 3, 4 en 

Rikkingahof wordt verzorgd door  

ds. L. de Ruiter. 

Hij is bereikbaar via bovengenoemde 

contactpersonen. 
 

Scriba 
mevr. H. Geertsma-Koops 

Buttinga 11, 8431 VV Oosterwolde 

tel. 0516-515884 

e-mail: hgeertsma@live.nl 
 

Ledenadministratie 
dhr. F. Visser 

Duistereweg 9, 8431 VT Oosterwolde 

tel. 0516-515627 

e-mail: ledenadminstratie@pkn-oosterwolde.nl 
 

 

 
 
 

KERKGEBOUWEN 
De Dorpskerk 
Brink 26, 8431 LD Oosterwolde  

tel. 0516-512736 
 

Het Anker 
Jan Frankensingel 30, 8431 AH Oosterwolde 

tel. 0516-520523 
 

Beheerder 
mevr. J.K. Verhoef 

Jan Frankensingel 28, 8431 AH Oosterwolde 

tel. 0516-522223 
 

Ontmoetingscentrum De Esch 
Weemeweg 5a, 8431 LS Oosterwolde 

tel: 0516-520634 
 

Beheerder 
mevr. Johanna Trip, Schapekamp 21 

tel. 0516-515289 of 

fam. Flokstra, Rozendael 55 

tel. 0516-515851 
 

Ontmoetingscentrum Het Anker 
Jan Frankensingel 30, 8431 AH Oosterwolde 

tel. 0516-520523 

e-mail: het.anker@pkn-oosterwolde.nl 
 

Beheerder - Agendabeheer 
mevr. J.K. Verhoef 

Jan Frankensingel 28, 8431 AH Oosterwolde 

tel. 0516-522223 

e-mail: janetverhoef79@gmail.com 

 

In geval van crisispastoraat kunt u contact opnemen met de contactpersoon van uw wijk.  

Voor het overzicht van de wijken: zie binnenzijde van het kerkblad.  

In overige gevallen kunt u contact opnemen met de scriba. 

 

Beroepingscommissie: 

e-mail: beroepingscommissie@pkn-oosterwolde.nl 
 
 

BETALINGEN EN BIJDRAGEN 
 

Protestantse Gemeente Oosterwolde c.a.  

inzake College van Kerkrentmeesters 

Bankrekening: NL23FVLB069.97.69.922 

voor o.a.: collectemunten, Het Anker en  

overige betalingen 

Contactpersoon: dhr. A. Knoester 

tel. 0516-515629 

e-mail: pgocvk@gmail.com 
 

Protestantse Gemeente Oosterwolde c.a. 

inzake vrijwillige bijdragen 

Bankrekening: NL68RABO0349978808 

Contactpersoon: dhr. H.S. Veenstra 

tel. 0516-516174 

e-mail: veenstra.hs@ziggo.nl 

Protestantse Gemeente Oosterwolde c.a. 

inzake Perspectief 

Bankrekening: NL20RABO0310219566 

Contactpersoon: dhr. H.S. Veenstra 

tel. 0516-516174 

e-mail: veenstra.hs@ziggo.nl 
 

 
 

Diaconie en ZWO 

Bankrekening: NL71RABO0314658726 

Contactpersoon: dhr. D. Dijkstra 

tel. 0516-588323 

e-mail: douwevandewieren@hotmail.com 

PROTESTANTSE GEMEENTE OOSTERWOLDE c.a. 

Postbus 149, 8430 AC Oosterwolde, www.pkn-oosterwolde.nl 
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