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Activiteitenkrant 2018 – 2019

van de Protestantse Gemeenten van Assen, 

Grolloo, Smilde, Bovensmilde, Rolde, Vries 

en de Rooms-Katholieke Sint Jacobus Statie 

in Rolde

ActiViteitenKRAnt

Een goed gesprek 

 

een goed gesprek 
De kerk is er goed voor. Je kunt er 
terecht voor een goed gesprek, 
individueel of samen met anderen. 
Vanwege persoonlijke zorgen, of om 
je horizon te verbreden en je spirituele 
kennis te verdiepen. Het jaarthema 
van de PKN geeft in een paar woorden 
weer wat een sterk punt is van de 
plaatselijke kerkgemeenschappen. 

Die mogelijkheid tot gesprekken in 
allerlei soorten en maten is terug 
te vinden in het aanbod in deze 
activiteitenkrant. Maar er is meer 
dan dat. Er is weer een waaier aan 
activiteiten. Praten over schepping 
en evolutie, overheid en religie, het 
levenseinde en wat de wensen zijn 
voor je eigen uitvaart. Het gaat van 
gespreksgroepen tot spirituele 
wandelingen. Van bijbelkringen tot 

aan cantate diensten. Het gaat over 
levenskunst, ouder worden, maar 
ook over hoe het is om als jong mens 
in deze samenleving te geloven. 
En natuurlijk zijn er mogelijkheden 
om de mystiek te verkennen en te 
mediteren. Daarbij is het samen doen 
en ontmoeten van gewone mensen 
belangrijk. Daarnaast zijn er ook 
bekendere namen: rabbijn Tamarah 
Benima, Daniel Lohues, Lucebert, 
Paul van Geest, Elvis Presley, Rosita 
Steenbeek, Jean Jacques Suurmond, 
Paulus, Huub Oosterhuis en Albert 
Schweitzer. Ook zij komen op de een 
of andere manier aan bod. Zo rijk en 
gevarieerd is het aanbod het komende 
seizoen. 

We wensen u als organisatoren een 
leerzaam en boeiend seizoen toe met 
veel mooie activiteiten, ervaringen en 
nieuwe ontdekkingen!

Het aanbod is chronologisch 
geordend. Telefoonnummers, 
e-mailadressen en websites staan op 
blz. 11 en 12. 



exposities in De Bron

“De zomer van 2018 hebben wij afgesloten met een inte-
ressante tentoonstelling van de teken- en schildersclub 
van Trijnie van der Sluis. Interessant, omdat het door de 
verschillende deelnemers een gevarieerd en daardoor 
boeiend beeld liet zien. September en oktober 2018 staan 
in het teken van ‘Water’, een foto-expositie gemaakt door 
de fotoclub van De Drieklank.
In november en december 2018 hoop ik een expositie 
te maken met een iconenschilderes. Het thema zal zijn 
‘Maria’. Daarna is een expositie gepland met de meditatie/
schilderclub van Auckjen Ridderbos en Marian Koster.
Voor de rest van het jaar zou ik zeggen: Laat u verrassen!”
Ate Hamstra

Summertime, Ate Hamstra

LocAtie De Bron

Beeldende kunst in Adventskerk

In de kerk is veel aandacht voor het Woord en het Lied. 
Ofwel voor luisteren, spreken, zingen met oor en mond. Bij 
beeldende kunst staat het oog, het zien centraal. Al meer 
dan vijftien jaar organiseert de werkgroep Kerk en Theater 
Vredenoord exposities van beeldende kunst in de Advents-
kerk. De meeste tentoonstellingen worden op zondag-
middag geopend met een toelichting, muziek, verhalen, 
poëzie. Ook komend seizoen is er weer een aantal expo-
sities van o.m. Lammy Alkema, Nicoline van de Peppel en 
Corry van der Molen. Nadere info verschijnt in het Kerkblad 
van de Protestantse Gemeente Assen, kranten, huis-aan-
huisbladen en op www.vredenoord.nl. 

tiJD elke vrijdag 10.00-12.00 uur en 
 zondag rond de kerkdienst van 10.00 uur
LocAtie Adventskerk
infoRmAtie Cees Hoekstra

meditatiegroep in de Adventskerk

Elke woensdagmiddag komen we een uur bij elkaar om 
midden in de week even pas op de plaats te maken. 
We komen tot rust door ons te ontspannen, te luisteren 
naar muziek, een tekst, een gedicht en vooral door samen 
stil te zijn. Daarna is er gelegenheid om koffie/thee te drin-
ken en nog wat na te praten met elkaar.

tiJD woensdag, 16.00-17.00 uur
LocAtie Adventskerk
BeGeLeiDinG groep van pastores, bij toerbeurt
info Berthe Omvlee
oPGAVe niet nodig

mediteren in de Jacobuskerk 

Elke dinsdagavond is er de mogelijkheid om mee te doen 
met een meditatie in de Jacobuskerk. De meditatie duurt 
een half uur en bestaat voor het grootste deel uit stilte. 
Om te overwegen tijdens de stilte wordt een (bijbel-)tekst 
meegegeven. De kerk is open vanaf 18.45 uur en de medi-
tatie begint om 19.00 uur. De meditatie is voor iedereen 
toegankelijk, enige ervaring in het beleven van stilte is 
gewenst. 

DAtA elke dinsdagavond, niet op feestdagen en 
 niet in de maanden juli en augustus 
tiJD 19.00-19.30 uur
LocAtie Jacobuskerk, Rolde, ingang via de consistorie
infoRmAtie  ds. Jan Bos 
oPGAVe niet nodig

‘Geloof en levenskunst’ 25-40 jaar

Je werkt of bent op zoek naar werk. Je hebt een relatie of 
zoekt ernaar. Je hebt kinderen of verlangt daar naar. Je 
gelooft in God, of zou dat graag (weer) willen. Zo kan het 
leven vol keuzes, vragen en uitdagingen zitten. Soms is het 
een hele kunst om de balans te houden of gelukkig te zijn. 
Waarom zouden we het daar als mensen van de kerk niet 
over hebben? Over geloof en levenskunst! 
In de Jacobuskerk bieden we hiervoor de ruimte. 

DAtA 1x per maand op verschillende werkdagen
tiJD 20.00 uur
LocAtie bij deelnemers thuis
info en oPGAVe Esther Bijma 

‘ontmoeting rond de 30’

Een kring voor mensen van ongeveer 25-40 jaar die elkaar 
willen ontmoeten rond hun geloof en leven(svragen). 
Allerlei thema’s dus, die we telkens in onderling overleg 
afspreken en afwisselend voorbereiden. Naast gesprek is 
er ook gelegenheid onze mooie en verdrietige dingen te 
delen, bijvoorbeeld door het aansteken van een lichtje. 
Al of niet ook met een gebed. Soms ondernemen we ook 
een concrete activiteit. Om zo samen vorm en inhoud te 
geven aan onze relatie met God, met elkaar, met de wereld. 
We hopen dit seizoen op nieuwe deelnemers! Welkom! 
We starten dit seizoen met een bbq op 5 september.

DAtum nog te bepalen; 
 frequentie: ongeveer 1x per 6 à 8 weken
tiJD 20.00-21.30 uur
LocAtie wisselend bij deelnemers thuis
LeiDinG ds. Harry Harmsen
info en oPGAVe ds. Harry Harmsen

catechisatie

Voor jongeren/jongvolwassenen wordt onderwijs gegeven 
over het christelijk geloof. Dit betreft onderwerpen als: 
wat is de betekenis van bijbelse woorden als ‘geloof’ of 
‘bekering’; wat is bidden, en hoe doe je dat; wat is de bete-
kenis van Jezus en Zijn sterven en opstanding. 
Daarbij is ook ruimte voor gesprek. 

DAtum maandagavonden, gedurende het hele seizoen
tiJD 18.45-19.45 uur
LocAtie De Ark
GeSPReKSLeiDinG ds. N.F.L. de Leeuw
info en oPGAVe ds. N.F.L. de Leeuw

GPS 5.0 (40-60 jaar)

‘Ik geloof’. Maar hoe doe je dat tegenwoordig? 
Samen willen we zoeken naar richtlijnen die ons geloof 
maken tot een geloof dat in deze tijd past. We gaan op 
zoek naar oude, nieuwe en verrassende vormen van 
geloven. Waar zien we in het leven van alledag sporen van 
geloof? 
Centraal staat de vraag: ‘Hoe kunnen we nog geloven en 
wat geloven we nog?’ Wil je meedenken en mee zoeken?
Je bent welkom!

DAtum eerste bijeenkomst op zondag 2 september,
 andere data in overleg
tiJD 19.00 uur
fRequentie 1x per maand 
LocAtie bij deelnemers thuis
GRoePSGRootte 8-10 personen 
infoRmAtie Bea Voskamp of ds. Jan Bos

Dinsdagmiddag in De Vijverhof

Bijeenkomsten met gevarieerde onderwerpen en sprekers 
met tijd voor nabespreking en ontmoeting. 
De onderwerpen dit seizoen zijn: bijpraten over ‘Waar was 
je…’; Veilig Verkeer Nederland, over de veranderingen in de 
wegenverkeerswet; boekbespreking ‘De lagere school’; 
voordracht van het Waterschap Hunze en Aa; voordracht 
over werken voor het Endulen Hospital in Tanzania; 
presentatie over De Wadden en de inpoldering van het 
Lauwersmeer, Kerstviering. 

DAtA dinsdag 11 sept., 25 sept., 9 okt., 23 okt., 13 nov., 
 27 nov. en 18 dec.
tiJD 14.30- 16.30 uur 
LocAtie De Vijverhof
infoRmAtie Ali van Mechelen

Zin in wandelen
Stiltewandeling

Zin in wandelen en in bezinning?
Twee keer per maand lopen we een stiltewandeling van 
een uur in het Drentse Aa-gebied. We starten de wandeling 
met een gedicht. Na afloop van de stiltewandeling praten 
we in de Adventskerk na over het gedicht: wat je erin aan-
spreekt of hoe het aan je eigen leven raakt. 
Stiltewandelaars zeggen: “Je bent stil, soms verzonken in 
je eigen gedachten, maar je ervaart toch verbinding.” 
“Tijdens het stille wandelen hoor en zie je heel anders: de 
openheid van zintuigen.”
Loop gerust een keer mee om uit te proberen of het je 
aanspreekt. Je kunt aanhaken wanneer je wilt. 
Data voor 2019 volgen in december.

DAtA woensdag: 12 sept., 10 okt., 31 okt., 28 nov.
 vrijdag: 28 sept., 19 okt., 16 nov., 14 dec.
tiJD 9.30 uur
LocAtie vertrek met auto’s vanaf Adventskerk
info en oPGAVe Berta van der Kolk

cursus mystiek

‘God is waar ik thuis mag komen, de stille aanwezigheid en 
het diepe weten van verbondenheid met Hem.’ 
In vier avonden gaan we de mystiek verkennen. 
Wat vertellen de verschillende mystici ons en wat kan het 
voor ons als mens betekenen? Ook heel concreet in ons 
leven van alledag. We doen dit aan de hand van mooie en 
inspirerende teksten van een aantal mystici, hedendaagse 
en uit een verder verleden. Zoals Teresa van Avila, Eckhart, 
Anselm Grün, Etty Hillesum en Carine Philipse.
We gaan kijken en ervaren wat hun woorden met ons 
doen. En hoe we meer contact kunnen maken met onze 
eigen innerlijke, stille ruimte.
De avonden worden gegeven door pastor Truda de Boer en 
Ria Wösten.

DAtA 13 sept., 11 okt., 8 nov. en 6 dec. 
tiJD 19.30-21.30 uur
LocAtie Parochiehuis
oPGAVe Truda de Boer, Ria Wösten

themadag: ‘Weldadig verlicht’

We gaan met (vrijzinnige) geloofsgenoten uit Noord 
Nederland een reis door de tijd maken. Vertrekpunt is het 
Koloniekerkje van Frederiksoord-Wilhelminaoord. 
Dit jaar is het 200 jaar geleden dat Johannes van den 
Bosch, geïnspireerd door de ideeën van de Verlichting, de 
Maatschappij der Weldadigheid oprichtte. Waar liggen de 
wortels, wat waren de gevolgen. We vertrekken via de 
kwetsbare visioenen van toen naar de kracht van idealen 
en dromen van nu. Nog een beperkt aantal plaatsen.

DAtum zaterdag 15 september
tiJD 10.30-15.30 uur
LocAtie Frederiksoord
KoSten €25,- per persoon
infoRmAtie Janny van den Poll

thomaskring

Gesprekskring voor twintigers 
t/m veertigers over geloof en 
leven in deze tijd. Wij ma-
ken daarbij gebruik van het 
boekje ‘Tien vragen die steeds 
terugkomen’, van Bernard 
Luttikhuis.

DAtA woensdag 
 19 sept., 10 okt.,
 14 nov., 12 dec., vervolg in 2019
tiJD 20.00-22.00 uur
LocAtie roulerend bij de deelnemers thuis 
GeSPReKSLeiDinG ds. Ron Koopmans
oPGAVe ds. Ron Koopmans

Leeskring

Samen lezen en bespre-
ken we het boek: ‘Een 
heidense uitdaging; leven 
met de God van Israël’, van 
Bart Gijsbertsen. 
De hele bijbel is door joden 
geschreven, maar dat komt 
niet altijd tot uiting in de 
christelijke bijbeluitleg. 
Dit boek neemt de lezer mee 
op een zoektocht naar een 
bijbelse theologie die hier 
wél recht aan doet.

DAtA donderdag 20 sept., 18 okt., 15 nov., 13 dec., 
 vervolg in 2019
tiJD donderdagavond, een keer per maand, 
 vanaf 19.30 uur
LocAtie wordt later bekend gemaakt
LeiDinG ds. Ron Koopmans
oPGAVe ds. Ron Koopmans

musica pro Deo
kerkmuziek in de Adventskerk

De mooie Adventskerk leent zich bij uitstek voor goedver-
zorgde vieringen met prachtig uitgevoerde kerkmuziek. 
Eén keer in de maand op zondagmiddag valt alle accent 
op Musica pro Deo: bekende ensembles uit Assen en 
wijde omgeving brengen dan werken uit de lange en rijke 
traditie van de kerkmuziek ten gehore. Steeds in wis-
selend liturgisch kader: een Cantatedienst, de Vespers 
of de Choral Evensong, met daarin ook altijd ruimte voor 
gemeentezang. Eén keer per jaar wordt een orgelconcert 
gegeven door de vaste organist van de Adventskerk, 
Wietse Meinardi. 

DAtA

•	 23	sept.:	Cantatedienst	m.m.v.	Asser	Bach	Cantategroep	
•	 14	okt.:	Vesper	m.m.v.	Asser	Vespercantorij	
•	 25	nov.:	Vesper	m.m.v.	project-Oosterhuiskoor	
•	 23	dec.:	Cantatedienst	m.m.v.	Asser	Bach	Cantategroep	

•	 27	jan.:	Cantatedienst	m.m.v.	Asser	Bach	Cantategroep
•	 24	feb.:	Choral	Evensong	m.m.v	Jongenskoor	Dalfsen	
•	 24	maart:	Vesper	m.m.v.	Asser	Vespercantorij
•	 28	april:	Vesper	m.m.v.	Ensemble	Consequens	
•	 26	mei:	Cantatedienst	m.m.v.	Asser	Bach	Cantategroep
•	 16	juni:	Choral	Evensong	m.m.v.	Roden	Girl	Choristers	
•	 25	aug.:	Orgelconcert	door	Wietse	Meinardi
tiJD 16.00 uur
LocAtie Adventskerk
KoSten collecte bij de uitgang
infoRmAtie Inge Meinardi

Asser Bach cantategroep
cantatediensten 

Dit barokensemble, dat zich aan cantates van Johann 
Sebastian Bach wijdt, bestaat uit ongeveer 25 gevorderde 
amateurzangers en 15 instrumentalisten. Dirigent Hoite 
Pruiksma zal in de loop van dit najaar het stokje doorge-
ven aan een ongetwijfeld net zo enthousiaste opvolger. 
De vaste organist van de Adventskerk, Wietse Meinardi, 
begeleidt op kistorgel. Het ensemble voert vier keer per 
jaar een cantate van Bach uit tijdens een cantatedienst 
in het kader van de kerkmuzikale serie Musica pro Deo. 
In september gaat het om de cantate ‘Bringe dem Herrn 
Ehre seines Namens’ (BWV148) en rond kerst delen uit het 
Weihnachtsoratorium.

DAtA 23 sept., 23 dec., 27 jan., 26 mei
tiJD 16.00 uur
LocAtie Adventskerk
KoSten collecte bij de uitgang
infoRmAtie Henny Dokman 

Zinnige Zondagavond 
Heb uw vijanden lief

Rosita Steenbeek schreef voor de 
Maand van de Spiritualiteit 2017 
een interessant essay onder de 
titel ‘Heb uw vijanden lief’. 
Het begrip compassie staat 
daarin centraal. Kan een mens 
dat opbrengen voor zijn vijand? 
Als afsluiting van de Vredesweek 
2018 komt Steenbeek over 
vanuit haar woonplaats Rome 
om te vertellen over vrede en 
compassie in haar boeken én 
in haar leven. Wat beweegt en 
inspireert haar? Ze zal na afloop 
van haar lezing haar nieuwste boek ‘Wie is 
mijn naaste?’ signeren. 
Dat ligt vanaf september in de boekhandels en is het ver-
volg op ‘Heb uw vijanden lief’. 

DAtum zondag 23 september
tiJD 19.30 uur
LocAtie Jacobuskerk, Rolde
toeGAnG €5,– (incl. koffie/thee)

middenkring

Met twintigers, dertigers, veertigers praten over het 
geloof in deze tijd levert vaak verrassende dingen op. De 
Middenkring staat open voor mensen van ‘pakweg’ 25 tot 
50 jaar. 

DAtA dinsdag 25 sept., 16 okt., 22 nov., en 18 dec., 
 vervolg in 2019
tiJD 20.00-22.00 uur
LocAtie roulerend bij de deelnemers thuis
GeSPReKSLeiDinG ds. Ron Koopmans
oPGAVe ds. Ron Koopmans

theologische vorming en 
verdieping gemeenteleden en 
geïnteresseerden Assen

Wie zich grondig wil verdiepen in het christelijk 
geloof, kan terecht bij de cursus TVG Assen. Geloof 
en kerk hebben in de loop van de geschiedenis op 
tal van manieren vorm gekregen. Dat wordt uitge-
legd. Inzicht wordt geboden in de literatuur van 
het Oude en Nieuwe Testament. Aandacht is er hoe 
mensen en stromingen vandaag denken en hoe dat 
geloven het dagelijkse leven beinvloedt. En in de 
praktische vakken als pastoraat en liturgiek wordt 
getoond hoe mensen samen kerk kunnen zijn. 
De opzet is oecumenisch en breed van aard en 
baseert zich op de Bijbel in de ruime zin van het 
woord.

inLeiDeRS Vaktheologen voor elk vak afzonderlijk
DAtA Elke dinsdagmorgen vanaf 2 oktober 
 t/m 16 april m.u.v. schoolvakanties
tiJD 9.00-12.15 uur (twee vakken per morgen)
LocAtie Markehuus
infoRmAtie	 •	 4	sept.:	Kennismakingsochtend	met	
  thema. Aanvang: 10.00 uur
	 •	 20	sept.:	Informatieavond	cursus	TVG	
  Assen. Aanvang: 19.00 uur
	 •	 20	sept.:	Kennismaken	TVG	Assen	
  met voorbeeldles. Aanvang: 20.00 uur
meeR info zie de website onder www.tvgassen.nl 
 of via de lokale kerkbladen
AAnmeLDinG Nanno Levenga
SecRetARiAAt Nanno Levenga 
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De kracht van (lijf en) leden

Een kom soep, een paar broodjes, maar vooral de gezel-
ligheid van het ontmoeten van elkaar: wat wil een mens 
nog meer?! Nou, misschien ook eens op andere wijze met 
elkaar delen wat je zoal bezighoudt of wat belangrijk is. 
Dat zou kunnen aan de hand van een gedicht of proza dat 
je ontroert, of een tekening die bepaalde gevoelens op-
roept, maar het kan natuurlijk ook heel iets anders zijn wat 
je zou willen delen met elkaar. Een mooie manier om elkaar 
eens van een onverwachte kant te leren kennen!

DAtum donderdag 27 september
tiJD 17.30-20.00 uur
LocAtie Odd Fellowhuis 
infoRmAtie Marian Dikken 

Paulus onder filosofen

Twee avonden waarin we ons verdiepen in Paulus. Een 
man met meerdere gezichten. De eerste avond staat zijn 
biografie centraal. In de tweede avond gaat het over hoe 
Paulus door hedendaagse filosofen wordt gelezen. 

DAtA donderdag 27 sept. en donderdag 4 okt.
tiJD 20.00-22.00 uur
LocAtie Ontmoetingshuis, Vries
GeSPReKSLeiDeR 27 sept.: Bregje Faasse 
 (stagiair en student predikantsopleiding)
 4 okt.: ds. Bert Altena 
infoRmAtie ds. Bert Altena
oPGAVe ds. Bert Altena

film: Ladies in Lavender

Het rustige leven van twee zussen op leeftijd (Judi Dench 
en Maggie Smith) wordt abrupt verstoord wanneer een 
jongeman aanspoelt aan de kust van hun woonplaats. 
Ze besluiten voor hem te zorgen. Hij spreekt geen Engels, 
maar speelt prachtig viool. Als de Russische schilderes Olga 
hem gehoord heeft, is ze vastbesloten zijn muzikale talent 
wereldkundig te maken. De zussen Ursula en Janet zijn 
bang ‘hun Andrea’ kwijt te raken en doen er alles aan om 
hem te houden…

DAtum vrijdag 28 september 
tiJD 20.00 uur
LocAtie De Bron
LeiDinG Werkgroep Kerk Kunst en Cultuur
entRee €5,–, inclusief consumptie
infoRmAtie Linda Hartemink

Kerk op Reis
elburg in het vierkant, Hanzestad aan de Suydersee

We krijgen – tijdens de al weer tiende reis – een rondleiding 
door het Nationaal Orgelmuseum waar van alles te zien en 
te horen is over de geschiedenis en bouw van orgels. 
Na de – zelf meegebrachte lunch – bezoeken we de geres-
taureerde synagoge met museum. Met een paar gidsen 
maken we vervolgens een rondwandeling door de oude 
stad, waarna er tijd over is ter vrije besteding. We eindigen 
met een borrel en avondmaaltijd in het historische restau-
rant De Haas. Reizen gaat met eigen vervoer. De chauffeurs 
ontvangen een kilometervergoeding. Graag uw Museum-
jaarkaart meenemen.

DAtum zaterdag 29 september
tiJD 9.00 uur vertrek vanaf het parkeerterrein 
 Van der Valk Hotel, Assen 
KoSten €25,– p.p. excl. borrel en avondmaaltijd, 
 tijdens de reis af te rekenen
info en oPGAVe Kees den Boer

Gespreksgroep

Al een reeks van jaren komt deze groep bij elkaar, aanvan-
kelijk in de Adventskerk op een avond, onder leiding van 
predikanten. Sinds een paar jaar biedt de Jozefkerk op 
een ochtend gastvrijheid en leiden de deelnemers om de 
beurt het gesprek over een hoofdstuk uit een gezamenlijk 
gekozen boek. Het volgende te lezen boek wordt op de eer-
ste bijeenkomst bepaald. Er is plaats voor een paar meer 
deelnemers.

DAtA oktober tot april,
 de eerste donderdag van de maand
tiJD 10.00-12.00 uur 
LocAtie nog niet bekend
inLicHtinGen Tineke de Visser

ochtendbijbelkring over Genesis

Bedoeld voor mensen die in kringverband dichterbij het 
bijbelverhaal willen komen, en verbanden willen leggen 
met hun eigen leven. We beginnen dit seizoen met het 
lezen in het boek Genesis.

DAtA donderdag 4 okt., 1 nov., 6 dec., 
 3 jan., 7 febr., 7 maart, 4 april
tiJD 10.00-11.30 uur
LocAtie wordt later bekend gemaakt
LeiDinG ds. Ron Koopmans en ds. Anton Verbeek
oPGAVe ds. Ron Koopmans

Schepping & evolutie
informatie & gesprek

In de kerk hoor je over God als Schepper. Op school, op de 
universiteit en in de wetenschap is de evolutieleer domi-
nant. Hoe verhouden die twee zich tot elkaar? Hoe is het 
leven ontstaan? Schiep God in zes dagen? Gaat Zijn schep-
pingsproces door tot op de dag van vandaag? Kan de ene 
soort uit de andere ontstaan? Welke implicaties heeft de 
evolutiethese voor het christelijk geloof? Wat zijn recente 
ontwikkelingen binnen natuurwetenschap en theologie? 
Genoeg belangrijke vragen om met elkaar in gesprek te 
gaan. 

DAtum donderdag 4 oktober
tiJD 20.00 uur; 19.45 uur: inloop met koffie en thee
LocAtie De Kandelaar
GeSPReKSLeiDeR ds. Jan Henk Soepenberg en
 ds. Esther Struikmans 
info en oPGAVe  ds. Jan Henk Soepenberg of 
 ds. Esther Struikmans

Zin-in-Zondag

Een project van de Protestantse Gemeente Assen 
voor iedereen die op zoek is naar zingeving en ver-
dieping, die dat niet meer alleen in de reguliere kerk-
diensten vindt. We organiseren vijf bijeenkomsten 
rond een thema, met ruimte voor eigen inbreng en 
met een creatieve invulling. 

DAtA

•	 7	oktober:	David	en	Goliat?	
 Over de (on)macht van de burger, 
 met Daniëlle Hirsch, econoom

•	 2	december:	Voltooid	leven
 met Annemarieke van der Woude, 
 geestelijk verzorger

•	 3	februari:	Gevoelig
 met Esther Bergsma, expert hoogsensitiviteit

•	 7	april:	Maand	van	de	filosofie	

•	 2	juni:	Zin	in	Film

tiJD 11.00-12.15 uur
LocAtie De Bron
infoRmAtie www.zin-in-zondag.nl

Herfstconcert in de Adventskerk

Gijs van Schoonhoven, o.a. stadsorganist van Enschede, 
Kirchemusiker van de St. Marienkirche in Ahaus/BRD, en 
bekend van orgelconcerten bij ‘stomme films’ bespeelt 
het door de Adventskerk onlangs van hem aangeschafte 
Deblieck-kistorgel en het Van Vulpen hoofdorgel. Hij impro-
viseert, speelt meer en minder bekend orgelwerk, waaron-
der koralen van J.S. Bach. Tevens begeleidt hij blokfluitiste 
Hanne Feldhaus. Zij speelt ook een stuk voor blokfluit en 
Echo en een modern Japans werk.

DAtum zondag 7 oktober
tiJD 16.00 uur
LocAtie Adventskerk
KoSten collecte bij de uitgang
infoRmAtie Reinder van der Molen

Bijbelkring

Gedurende het seizoen bespreken we een (gedeelte van 
een) bijbelboek. Het gedeelte wordt uitgelegd en er wor-
den lijnen getrokken voor de betekenis vandaag. 
Dit seizoen behandelen we gedeelten uit 1 Samuël. 

DAtA maandagavonden. 8 en 29 okt., 26 nov., 17 dec., 
 14 en 28 jan., 4 en 25 maart
tiJD 20.00-21.30 uur
LocAtie De Ark
cuRSuSLeiDeR ds. N.F.L. de Leeuw
info en oPGAVe ds. N.F.L. de Leeuw

Woensdagmiddag voor senioren

Een ontmoeting rondom een actueel thema. 
We gaan erover met elkaar in gesprek en er is voldoende 
gelegenheid om ‘bij te praten’. De woensdagmiddag in 
december is de kerstmiddag die we samen afsluiten met 
een broodmaaltijd.

DAtA 10 oktober en 19 december
tiJD 15.00-17.00 uur
 19 december – kerstmiddag: 15.30-19.00 uur
LocAtie Opstandingskerk
LeiDinG Sjoke Bruinsma, ds. Roeland Busschers 
info en oPGAVe Sjoke Bruinsma

Levenkring 

In de zogenoemde ‘levenkring’ gaan we aan de hand van 
teksten uit het Oude en Nieuwe Testament op zoek naar 
de waarde van dit oeroude proza voor mensen, levend in 
het huidige technologische en digitale, maar vooral ook 
weerbarstige tijdperk dat grote vragen oproept. 
Zo worden vergeten bijbelgedeelten in herinnering geroe-
pen en uitgelegd; tevens bieden deze teksten aanleiding 
om te kijken welke plaats de hedendaagse mens inneemt 
in de (religieuze) keuzemomenten waar het leven ons 
onmiskenbaar voor stelt.

DAtA 11 okt., 7 nov., 13 dec., 16 jan., 14 febr., 20 maart
tiJD 14.30-16.00 uur
LocAtie De Schulp
oPGAVe Foekje Dijk 

Leerkring 

In de ‘leerkring’ buigen we ons aan de hand van boeiende 
(kranten)artikelen over allerlei religieuze, filosofische, psy-
chologische en culturele vraagstukken. Hoe en van waaruit 
bepaal je als mens je houding ten opzichte van de grote 
vragen en onontkoombare dilemma’s die zich aandienen 
in het leven. Als hier al een antwoord op is, hoe geef je dan 
handen en voeten aan de opdracht waarvoor een mens 
gesteld is. Samen hierover praten kan bijdragen tot een 
dieper verstaan van het mens-zijn. 

DAtA 11 okt., 7 nov., 13 dec., 16 jan., 14 febr., 20 maart
tiJD 19.30-21.00 uur
LocAtie De Schulp
oPGAVe Foekje Dijk

inspiratiebijeenkomst 
‘Route voor een ongewone reis’

Helene Westerik las het boekje 
‘De kleine prins’ van Antoine de 
Saint-Exupéry én een bewer-
king hiervan door Jean-Jacques 
Suurmond ‘Route voor een 
ongewone reis’. Op reis met 
de kleine prins. Een reis van 
verbeelding, verwondering, 
waardering, verbondenheid 
in het grote geheel en bevrij-
ding – in woorden en muziek. 
Een reis naar het hart, met 
de kleine prins en de vos, 
op zoek naar wat er echt 
toe doet. Een bijeenkomst 
bedoeld als bezinning op 
onszelf, in relatie tot elkaar en het grote geheel. 

‘Alleen met het hart kun je goed zien, het wezenlijke is voor 
de ogen onzichtbaar…’ (Antoine de Saint-Exupéry)

DAtum zondag 14 oktober 
tiJD 10.30-12.00 uur
LocAtie Doopsgezinde kerk
infoRmAtie Marian Dikken

Kring overdag
Geloven vroeger en nu

We lezen het boekje ‘Uit de 
Bergrede’ van ds. W.R. van 
der Zee en praten met el-
kaar over de teksten uit het 
evangelie naar Matteüs de 
hoofdstukken 5 tot en met 
7. Is het een wereldvreemd 
geluid? Kunnen we er nog iets 
mee anno 2018/19? We gaan 
er van uit dat we er ook nu 
nog steeds een boodschap aan 
hebben. We kijken ook naar 
de Joodse achtergronden van 
de Bergrede in het boek ‘Balk 
en splinter’ van dr. Marcus van 
Loopik.

DAtA maandag eens per twee weken: 
 15, 29 okt., 12, 26 nov., 10 dec., 
 14, 28 jan., 11, 25 febr., 11, 25 maart
tiJD 13.30-15.30 uur
LocAtie Opstandingskerk
GeSPReKSLeiDeR ds. Harm Rietman
info en oPGAVe ds. Harm Rietman

Gesprekskring

We behandelen 
diverse thema’s, die 
relevant zijn voor 
het christelijk leven 
vandaag. Soms 
naar aanleiding van 
de actualiteit, soms 
aan de hand van 
concrete vragen uit 
de groep. Steeds in ver-
bondenheid met de Bijbel 
en in openheid naar elkaar.

DAtA maandagavonden 15 okt., 12 nov.,10 dec., 
 7 en 21 jan., 25 febr., en 18 maart
tiJD 20.00-21.30 uur
LocAtie De Ark
GeSPReKSLeiDeR ds. N.F.L. de Leeuw
info en oPGAVe ds. N.F.L. de Leeuw

Zin in werk

Werk is een zeer belangrijk onderdeel van ons leven. 
Betaald of onbetaald; het kan zin en invulling aan ons 
bestaan geven. Maar het kan ons ook op de nek zitten… 
In vier bijeenkomsten gaat ds. Jan Bos uit Rolde in gesprek 
met een dorpsgenoot over het werk dat hij/zij doet. 
Wat houdt dat werk in, wat is de mooiste kant, wat zijn de 
moeilijke aspecten? 
In dit publieke interview wordt de gast ook gevraagd naar 
onderliggende drijfveren en eventuele idealen die een rol 
spelen. Kom luisteren en laat je inspireren!

DAtA maandag 15 okt. nog in te vullen,
 maandag 12 nov. Elmar en Jordi Katerberg 
 groepsleiders bij de Trans
 maandag 14 jan. bakker Ko Pots
 maandag 18 feb. boerin Giske Warringa
tiJD 20.00-21.00 uur
LocAtie De Boerhoorn, Rolde
infoRmAtie ds. Jan Bos

Diaconale inspiratietafel

In gesprek over een bijbeltekst en de praktijk van de 
diaconie. Wat heeft de tekst mij te zeggen en hoe kan ik als 
diaken er handen en voeten aan geven. Waar loop ik tegen 
aan als diaken en hoe kan ik daarin verder gaan. Het gaat 
om inspiratie, ondersteuning, bemoediging, stimulering, 
delen en van elkaar leren. We openen met een tafel 
waarop het thema tot uitdrukking komt, dan bespreken 
we wat zien we in de praktijk van alle dag, we lezen een 
ge deelte uit de Bijbel en kijken naar de diaconale context.

DAtA dinsdag 16 okt., 20 nov., 19 febr., 19 maart 
tiJD 19.30 tot 21.00 uur
LocAtie Open Huis
GeSPReKSLeiDeR Wim Staal
info en oPGAVe voor 10 oktober bij Wim Staal

Huiskamerconcert De Drieklank

Begin 2018 sprak Ate Hamstra met Tjeert Poelman over 
van alles en nog wat en ook over muziek. Wat zou het leuk 
zijn eens een muzikale avond te organiseren van mensen 
uit De Drieklank. En dan met elkaar muziek maken op 
orgel of piano of trompet. Al pratend kwamen ze op een 
huiskamer concert met ook andere instrumenten en de 
menselijke stem, te organiseren in De Bron, op een karpet 
met een schemerlamp en crapauds… 
De werkgroep voor Kerk, Kunst en Cultuur kon het al-
lemaal regelen. Jan Bouwman was enthousiast en heeft 
Peter van de Peppel aangestoken. 
Kortom, komen dus op deze avond in oktober! 

DAtum vrijdag 19 oktober
tiJD 20.00 uur
LocAtie De Bron
entRee €5,–
GeSPReKSLeiDeR Werkgroep Kerk Kunst en Cultuur
infoRmAtie Linda Hartemink

‘mens naast God’ 
Gespreksavond

Tijdens deze gespreksavond verkennen we de grenzen tus-
sen de verantwoordelijkheid van de mens en die van God: 
zijn wij ‘partners’ van God, die met Hem samenwer-
ken? Of is God eerder de regisseur van ons leven 
en is het de bedoeling dat wij in gehoorzaamheid 5
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aan Hem onze rol vervullen? Of 
liggen de zaken toch nog wat 
genuanceerder? Als wij zoeken 
naar Gods wil, waar liggen dan 
onze eigen inbreng en ver-
antwoordelijkheid? Voor wie 
wil is het boekje ‘Mens naast 
God’ van Wil Doornenbal een 
goede voorbereiding. U of 
jij kunt naar eigen voorkeur 
kiezen uit één van beide data 
en locaties; programma en 
begeleiders zijn op beide 
avonden gelijk.

DAtum, LocAtie 24 oktober – De Bron of 
 29 oktober – Tichelhoes, Rolde
tiJD 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur
GeSPReKSLeiDeR ds. Jan Bos en ds. Esther Struikmans
infoRmAtie  ds. Jan Bos of ds. Esther Struikmans
oPGAVe ds. Jan Bos of ds. Esther Struikmans

Projectkoor voor de Vespers
met liederen van Huub oosterhuis

In het kader van Musica Pro Deo vieren we op zondag 
25 november, tussen de laatste zondag van het kerkelijk 
jaar en de eerste van Advent, de vespers met levensliede-
ren en -woorden van Huub Oosterhuis. Ieder die van zingen 
houdt, gewend is om vierstemmig werk te zingen, van 
blad kan zingen, dan wel thuis in de gelegenheid is de partij 
zelfstandig in te studeren, is van harte uitgenodigd om 
mee te doen aan het projectkoor voor deze Vespers. In vier 
repetities, o.l.v. Dick Dijk, gaan we in op het gedachtengoed 
achter de teksten en maken we ons de muziek eigen. 

DAtA 29 oktober, 5, 12 en 19 november
tiJD 20.00 uur
LocAtie Adventskerk
KoSten €25,– p.p. (echtpaar €40,–) voor muziek
info en oPGAVe Klaas Pieter Touw, ds. Helène van Noord

Luisteren naar Lohues

Onze eigen Drentse bard Daniel Lohues heeft 
inmiddels een indrukwekkende hoeveelheid liedjes 
geschreven in het Drents. Zij gaan over tal van 
onderwerpen en zijn doordrenkt van Saksische 
levenswijsheid. Ook zet hij op speelse en kritische 
wijze de dominante Randstedelijke levenskijk van 
veel Nederlanders te kijk. Lohues groeide op in een 
rooms-katholiek milieu en stelt in zijn teksten ook 
vragen bij en over het geloof. Op deze avond luis-
teren we naar een aantal van zijn liedjes en praten 
met elkaar over de teksten. Welke liedjes dat zijn is 
nog niet te zeggen, maar wel dat in ieder geval het 
lied ‘Elk mens die hef zich een kruus te dragen’ aan 
de orde zal komen. 

DAtum donderdag 1 november
tiJD 20.00- 22.00 uur
LocAtie De Bron 
infoRmAtie ds. Peter van de Peppel

Koor female voices
Reis rond de wereld

De acht zangeressen van Female Voices nemen u mee in 
een muzikale reis rond de wereld, onder leiding van Marco 
Warta. Bijzonder aan dit vocaal ensemble uit Emmen is 
de harmonieuze en zuivere a capella samenzang. Female 
voices kan putten uit een breed repertoire dat bestaat 
uit licht klassieke muziek, popsongs, wereldmuziek en 
spirituals. U bent van harte welkom om deze avond mee op 
reis te gaan!

DAtum vrijdag 2 november
tiJD 20.00 uur
LocAtie De Bron
GeSPReKSLeiDeR Werkgroep Kerk Kunst en Cultuur
entRee €7,50, inclusief consumptie
infoRmAtie Linda Hartemink

Project met Present

De stichting Present helpt ons een project te vinden om als 
kerk aandacht te geven aan mensen voor wie wat afwis-
seling en gezelligheid heel welkom is. Voor ons is dit een 
kans om vorm te geven aan christen-zijn door zo maar een 
stukje van je vrije tijd te geven aan anderen. 
Je kunt je opgeven om daaraan mee te doen op zaterdag 3 
november, ongeveer van 10.00-15.00 uur. Waar we precies 
naar toe gaan is nu nog niet bekend. Het wordt in ieder 
geval een ‘sociale activiteit’, d.w.z. samen koffiedrinken, 
een spelletje doen, wandelen of knutselen, een taart of 
pannenkoeken bakken, samen eten. Of misschien nog heel 
andere dingen, afhankelijk van wat de doelgroep wil.

info en oPGAVe Auckjen Ridderbos

mediteren en Schilderen

Vier keer een morgen lang in de maand november met 
elkaar stil en creatief bezig zijn vanuit bijbels perspectief. 
We beginnen de ochtenden met stilte, muziek en een 
gedicht. Zo ontspannen we ons en komen tot rust. Vanuit 
die innerlijke ruimte gaan we een schildering maken: ons 
overgeven aan het papier of doek, het penseel en de verf. 
Zo proberen we te ervaren wat de verhalen en teksten 
voor ons betekenen en leven we samen bewust toe naar 
een verbeelding hiervan. 
Ervaring met mediteren of schilderen is niet nodig: wie zin 
heeft wordt van harte uitgenodigd om dit te komen probe-
ren! Wij zorgen voor al het materiaal.
Het maximum aantal deelnemers is tien.

DAtA dinsdag 6, 13, 20 en 27 november
tiJD 10.00 uur-12.00 uur
LocAtie Opstandingskerk
KoSten €30,– voor het materiaal
LeiDinG Marian Koster en Auckjen Ridderbos
oPGAVe Marian Koster

Dankdaglezing

Op Dankdag voor gewas en arbeid organiseert de werk-
groep Economie & Geloof inmiddels traditiegetrouw een 
lezing rond het thema duurzaamheid. Dit jaar spreekt 
prof. dr. Paul van Geest. Hij zal ingaan op verbanden tussen 
theologie, zingevingsvragen en economische drijfveren.
Paul van Geest is sinds 2007 hoogleraar Kerkgeschiedenis 
en Geschiedenis van de theologie aan Tilburg University. 
Per 1 januari 2018 is hij benoemd tot parttime hoogleraar 
Theologie en Economisch denken bij de Faculteit der Wijs-
begeerte van de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 2014 
werd hij verkozen tot theoloog van het jaar.

DAtum woensdag 7 november
tiJD 19.30 uur
LocAtie Opstandingskerk
toeGAnG gratis – vrijwillige gift voor de onkosten
contActPeRSoon Gerard Schoep 

Keuzes rondom dood en uitvaart
twee gespreksmiddagen

De gedachte om daar samen eens over te praten komt wel 
eens op – vooral als je wat ouder wordt. Vaak komt het er 
niet van: het leven vraagt onze aandacht en bovendien is 
de gedachte aan onze eigen dood of die van onze geliefden 
niet zo aantrekkelijk. Toch moeten er – als het einde van 
een leven een feit is – veel keuzes gemaakt worden over 
de manier waarop we afscheid willen nemen. Hoe kun je 
je daarop voorbereiden? Wij willen een aantal aanzetten 
geven voor een open gesprek waarin ruimte is voor ieders 
overwegingen.

DAtA donderdag 8 en 29 november
tiJD 14.30-16.30 uur
LocAtie consistorie van De Ontmoeting 
BeGeLeiDinG ds. Harry Harmsen en Auckjen Ridderbos
inLicHtinGen Auckjen Ridderbos
oPGAVe Auckjen Ridderbos

‘Vind je het gek!’ 
theatervoorstelling 

Met financiële steun van familievereniging Ypsilon en de 
Naastbetrokkenen-raad van GGZ Drenthe een prachtige 
voorstelling vol ontroering en humor. Het is een muzikale, 
theatrale en visuele reis rond verhalen van mensen met 
een psychische aandoening. Een pleidooi voor openheid 
over psychische kwetsbaarheid. Waar ligt de scheidslijn 
tussen ‘normaal’ en ‘gek’? Na de voorstelling kan ieder die 
dat wil deelnemen aan het nagesprek. 

DAtum zondag 11 november
tiJD 15.00 uur
LocAtie Adventskerk
entRee gratis; collecte bij de uitgang
 reserveren is niet nodig
infoRmAtie Otto Lussenburg

op bezoek bij ouderen

Velen bezoeken ouderen thuis, in verzorgingshuizen of ver-
pleeghuizen. Een belangrijk onderdeel van het pastoraat 
van de kerk. ‘Prachtig werk’ zegt de één, ‘je krijgt er zoveel 
voor terug.’ ‘Ik vind het moeilijk, om met de pijnlijke kanten 
van het oud worden om te gaan’, zegt de ander. Wie graag 
toegerust wil worden voor dit bezoekwerk, en vragen rond 
afhankelijkheid of eenzaamheid, is van harte welkom op 
de volgende middagen (die bij elkaar horen):

DAtA dinsdag 13 en 27 november
tiJD 14.00-16.00 uur
LocAtie De Bron
oPGAVe ds. Elly Veldman, Nicoline van de Peppel

Zhineng qigong: 
wat doet dit met een mens?

Zhineng qigong… Pardon? Wellicht nog nooit van gehoord? 
Dan is er nu de kans om hierin verandering aan te brengen. 
Hellen Rommers deelt graag met ons haar ervaringen die 
zij op heeft gedaan in haar praktijk ‘De Vuurvlinder’, waar 
zij mensen helpt met aan stress gerelateerde klachten. Ook 
werkte zij met meervoudig gehandicapte kinderen en in de 
kinderpsychiatrie. De laatste jaren is daar de verrassende 
wereld van de Chinese zhineng qigong bij gekomen. Deze 
middag vertelt zij van deze ‘ongelooflijk rijke wereld’ die 
vele mensen helpt om zich beter te laten voelen!

DAtum woensdag 14 november
tiJD 14.30-16.30 uur
LocAtie Odd Fellowhuis 
infoRmAtie Marian Dikken

Bijbelvertalen, hoe doe je dat? 

Wat is bijbelvertalen? Hoe moeilijk of makkelijk is dat? 
Wat is brontaal, wat is doeltaal? Waarom zijn er verschil-
lende vertalingen? Wat heeft ‘cultuur’ hier mee te maken? 
Waar loopt een bijbelvertaler tegenaan? Welke principes 
worden gehanteerd bij bijvoorbeeld de Bijbel in Gewone 
Taal? In een workshop bijbelvertalen (door Mark Koelewijn 
van het Nederlands Bijbelgenootschap) komen zulke vra-
gen aan de orde. We gaan zelf ook Bijbelvertalen! En mis-
schien sluiten we nog wel af met een kleine quiz, waarin 
ook een paar principes van het bijbelvertalen terugkomen. 
Kortom, een afwisselende en interactieve avond over (het 
vertalen van) de Bijbel.

DAtum 15 november
tiJD 20.00-21.45 uur
LocAtie De Bron
DeeLnemeRS minimaal 15
KoSten vrijwillige collecte, in de hoop met elkaar €100,–
 te kunnen afdragen voor het werk van het NBG
LeiDinG Mark Koelewijn en ds. Harry Harmsen 
info en oPGAVe ds. Harry Harmsen

Zinnige Zondagavond 
De wereld in beelden

Fotograaf Sake Elzinga bekijkt de wereld al jarenlang door 
de lens van zijn camera. Duizenden keren ging hij op pad 
om politieke zaken, sport, kunst en cultuur voor kranten 
en tijdschriften vast te leggen. Met een aantal beelden 
won de Asser fotograaf internationale prijzen, maar ál zijn 
foto’s vertellen een verhaal. Sterker nog; ze vormen een 
wereldbeeld. Inmiddels heeft de beeldcultuur een vlucht 
genomen, zit Elzinga veertig jaar in het vak en is hij ervan 
doordrongen dat ook hijzelf gevormd is door zijn foto’s. Hij 
laat aan de hand van zijn eigen werk zien welke plaatjes er 
achter de foto’s zitten en wat de kracht van beeld kan zijn. 

DAtum zondag 18 november
tiJD 19.30 uur
LocAtie Jacobuskerk, Rolde
toeGAnG €5–, incl. koffie/thee, CVR-leden gratis

excursie naar Dordrecht

We bezoeken de tentoonstelling Werk, Bid en Bewonder. 
Nieuwe kijk op kunst en calvinisme, in het Dordts Museum. 
Het is 400 jaar geleden dat in de oudste stad van Holland de 
synode bijeenkwam die een belangrijke rol in de geschie-
denis van het protestantisme in ons land heeft gespeeld. 
Tevens brengen we een bezoek aan de Grote Kerk waar we 
een rondleiding krijgen.

DAtum zaterdag 24 november
tiJD 8.00 uur vertrek per bus
LocAtie opstapplaats wordt nader bekend gemaakt
info en oPGAVe ds. Bert Altena en ds. Ernst Leeftink
 voor 1 november i.v.m. reservering bus 
oRGAniSAtie ds. Bert Altena en ds. Ernst Leeftink 
KoSten afhankelijk van aantal deelnemers,
 Indicatie: €40,– incl. vervoer, entree en gidsen

Advent
je samen op het kerstfeest voorbereiden

In de weken voor kerst lezen we de bekende verhalen uit 
Lucas 1 over Zacharias en Elisabeth, Maria en de engel, de 
ontmoeting van Maria en Elisabeth en de geboorte van 
Johannes, de voorloper. We proberen ons in te leven in de 
wereld van de hoofdpersonen in het verhaal. Kunnen we 
dichter bij hun gedachten en gevoelens komen? 
‘Biblioloog’ is daarvoor een mooie, nieuwe methode, waar 
iedereen aan mee kan doen. Je leest daarbij als het ware sa-
men tussen de regels door en zo gaat het verhaal opnieuw 
voor je leven. Het is geen probleem als je niet alle avonden 
kunt komen. 

DAtA dinsdag 27 november en 4, 11 en 18 december
tiJD 20.00-22.00 uur
LocAtie consistorie van De Ontmoeting
BeGeLeiDinG Auckjen Ridderbos
info en oPGAVe Auckjen Ridderbos

Lezing overheid en religie 

Een politievrouw met een 
hoofddoek. Buitenlandse 
overheden die in Nederland 
moskeeën financieren. Het 
zijn een paar actuele voor-
beelden van de politiek-
maatschappelijke discussie 
over de plaats van de over-
heid ten opzichte van religie. 
We hebben er allemaal wel 
een mening over. De keuzes die 
we met elkaar maken kunnen zorgen 
voor harmonie, maar ook leiden tot conflicten. Kernvraag 
in deze lezing is: hoe moet de overheid met deze gevoelige 
vraagstukken omgaan? In deze lezing komt de geschiede-
nis van de verhouding staat, godsdienst en kerk uitgebreid 
aan de orde en worden begrippen als ‘de scheiding van 
kerk en staat’ uitgelegd. 

DAtum donderdag 29 november
tiJD 20.00 uur
LocAtie De Bron
GeSPReKSLeiDeR Werkgroep Kerk Kunst en Cultuur, 
 Jan Marius Weststeijn
entRee €5,–, inclusief consumptie
infoRmAtie Linda Hartemink

Spirituals met elvis Presley

Voor vele ouderen is de naam Elvis Presley (1935-1977) 
onlosmakelijk verbonden met de muziek van hun jeugd. 
Deze ‘King of Rock ’n Roll’ is bepalend geweest voor de 
ontwikkeling van de popmuziek. Minder bekend is dat zijn 
muzikale achtergrond in de kerk lag. Hij groeide op in de 
Assemblies of God, een verband van Pinkstergemeenten in 
de Verenigde Staten. Daar ontwikkelde hij een diep religi-
euze kant die hem nooit heeft los gelaten. Het liefst zong 
Elvis gospels en spirituals.
In deze presentatie willen daar naar luisteren. We ontdek-
ken hoe en waarom die religieuze muziekvorm in Amerika 
kon ontstaan en wat die voor Elvis heeft betekend. Voor 
vertalingen van teksten wordt gezorgd.

DAtum donderdag 10 januari
tiJD 20.00 uur
LocAtie De Bron
LeiDinG ds. Anton Verbeek 
info en oPGAVe Graag vooraf een berichtje in de mailbox.

Abrams erfenis

Het Oecumenisch Leerhuis Assen nodigt begin 2019 
weer een aantal sprekers uit over onderwerpen die 
zich bevinden op het snijvlak van kerk en maatschap-
pij. Het thema voor dit seizoen is: ‘Abrams erfenis’. 

De situatie in het Midden-Oosten is door de geschie-
denis heen altijd een haard van conflicten geweest. 
Als bakermat van de joodse, christelijke en islamiti-
sche godsdiensten spelen naast politieke en histori-
sche, zeker ook religieuze aspecten een belangrijke 
rol in de discussies en conflicten. 
In deze serie leerhuisavonden proberen we die 
complexiteit te ontrafelen door sprekers vanuit 
verschillende achtergronden aan het woord te laten 
en onszelf te confronteren met netelige vragen over 
Abrams erfenis. 

De thema’s en de namen van de inleiders zijn t.z.t. te 
lezen in de uitnodiging, kerkbladen en op de website. 

DAtA 17 en 31 jan., 14 en 28 febr., 14 en 28 mrt.
tiJD 19.45-22.00 uur
LocAtie Opstandingskerk
infoRmAtie Ina Nusselder 
WeBSite www.leerhuisassen.nl

Beeld van Veronie Rens
Met toestemming overgenomen van de website Zeeuwart.nl
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Vakantie en religieuze kunst 

Maakt u ook graag foto’s op vakantie van mooie religieuze 
kunst, kerken, synagogen, moskeeën, voorwerpen in mu-
sea etc.? In de breedste zin van het woord? Wilt u dit wel 
eens delen met anderen? Dan bent u met een korte presen-
tatie (tien minuten) welkom op deze avond. Ook geïnteres-
seerden zonder eigen presentatie van harte uitgenodigd.

DAtum donderdag 17 januari
tiJD 20.00 uur 
LocAtie Ontmoetingshuis, Vries 
infoRmAtie Harm Polman

Kerk in Actie

Kerk in Actie geeft wereldwijd uiting aan onze diaconale 
taak, namens alle Protestantse Kerken in Nederland. 
Maar hoe doen ze dat? 
•	 Wat	onderscheidt	hen	van	andere	hulporganisaties?
•	 Wat	betekent	Kerk	in	Actie	voor	ons	als	kerkleden?
Mw. Rommie Nauta, hoofd Kerk in Actie, zal samen met 
Evelien Vrolijk, gemeenteadviseur in o.a. Drenthe, met 
ons in gesprek gaan over hoe wij samen verschil kunnen 
maken voor hen die geen helper hebben. 
Vragen zijn bijvoorbeeld: hoe kijkt Kerk in Actie aan tegen 
de vele NGO’s die er zijn? Hoe werkt ze samen met Ontwik-
kelingssamenwerking van de overheid? Maakt ze ook keu-
zes tussen de verschillende landen die hulp nodig hebben? 
Hoe krijgt ze de kerkleden enthousiast om ontwikkelings-
landen vooruit te helpen? Natuurlijk is er ook alle ruimte 
om uw eigen vragen te stellen, graag tot dan!

DAtum woensdag 23 januari
tiJD 20.00 uur
LocAtie Ontmoetingshuis, Vries
entRee Gratis
infoRmAtie Jaap Koekoek 

film: the Hours 

Clarissa Vaughan (Meril Streep) is een welgestelde en 
succes volle boekredacteur. Laura Brown (Julianne Moore) 
is gelukkig getrouwd. Virginia Woolf (Nicole Kidman) is een 
gewaardeerd auteur. Drie verschillende vrouwen. Op het 
eerste gezicht succesvol en gelukkig. Met elkaar verbonden 
door pijn en tegenslag waar ze mee te maken hebben. Stuk 
voor stuk moeten ze een dramatische beslissing nemen. 
Een meeslepende en ontroerende film die je tot in het 
diepst van je ziel raakt!

DAtum vrijdag 25 januari
tiJD 20.00 uur
LocAtie De Bron
entRee €5,–, inclusief consumptie
GeSPReKSLeiDeR Werkgroep Kerk Kunst en Cultuur
infoRmAtie Linda Hartemink

Licht op Lucebert 

In 2018 verscheen 
de biografie van de 
dichter en schilder 
Lucebert, geschre-
ven door Wim 
Hazeu. Een mooie 
aanleiding om stil 
te staan bij leven 
en werk van dit 
dubbeltalent. 
Nadruk zal liggen 
op zijn werk als 
dichter. Hij stond 
bekend als ‘de 
keizer der Vijf-
tigers’, een pro-
gressieve groep 
dichters die 
na de Tweede 
Wereldoorlog begon te experimenteren 
met vorm en inhoud. We kijken naar beeldfragmenten 
en luisteren naar de bijzondere voordracht van zijn eigen 
gedichten en buigen ons over de teksten daarvan. 

DAtum maandag 28 januari
tiJD 20.00-22.00 uur
LocAtie De Bron 
info en oPGAVe ds. Peter van de Peppel 

God zijn – 
oefenen in bescheidenheid

Jean-Jacques Suurmond 
is een theoloog die in zijn 
boeken op een zeer ver-
rassende manier tegen het 
geloof en leven aankijkt. De 
titel van zijn boek ‘God zijn - 
Een oefening in bescheiden-
heid’ is daar een mooi voor-
beeld van. In dit prikkelende 
boek neemt hij ons mee in 
zijn gedachten over God, 
Jezus, de Geest, de kerk en 
het eeuwige leven. Deze vijf 
thema’s zijn het uitgangspunt 
voor vijf gespreksavonden. 
Prachtige aanknopingspunten 
voor een goed gesprek over 
geloven in deze tijd.

DAtA maandag 28 jan., 11 feb., 25 feb., 11 mrt., 25 mrt.
tiJD 20.00-22.00 uur
LocAtie het Tichelhoes, Rolde
GRoePSGRootte maximaal 12 personen 
BeGeLeiDinG ds. Jan Bos
info en oPGAVe ds. Jan Bos

met kinderen de Bijbel ontdekken

In twee avonden, voor 
(groot)ouders, leer-
krachten en kinder-
nevendienstleiding, 
gaan we in op de 
vraag hoe je met 
kinderen de bijbel 
kunt ontdekken. 
Op de eerste 
avond organiseert 
het Nederlands 
Bijbelgenootschap 
een interactieve 
workshop, waarin 
informatie wordt 
gegeven over hoe 
je met de vragen 
van kinderen 
over geloven en 
bijbelverhalen 
kunt omgaan. 
De tweede avond bekijken we, aan de 
hand van zelf meegebrachte kinderbijbels, de verschillende 
manier van omgaan met verhalen. In gesprek met elkaar 
ontdek je wat het beste bij jouzelf past. 

DAtA woensdag 30 jan. en 13 febr.
tiJD 20.00 uur
LocAtie Opstandingskerk
GRoePSGRootte minimaal 15
KoSten vrijwillige bijdrage, met het oogmerk een gift 
 van €100,– te kunnen afdragen voor het werk 
 van het NBG 
LeiDinG ds. Harry Harmsen en ds. Helène van Noord 
info en oPGAVe ds. Harry Harmsen en ds. Helène van Noord

Laat mij maar zingen

Veel teksten van Huub Oosterhuis zijn door de jaren heen 
op muziek gezet en liederen geworden voor kerk en voor 
theater. 
Componisten als Bernard Huijbers, Antoine Oomen, Tom 
Löwenthal geven hun eigen klank en lading mee aan 
Oosterhuis’ woorden en gedachtegoed. 
Op zomaar een paar zondagmiddagen buigen we ons over 
een of meer liederen. Wat staat er, wat zegt het je en wat 
doet het met je op het moment dat je het gaat zingen met 
elkaar. Wie weet smaakt het naar meer! 
En raken we niet meer uitgezongen.

DAtA 3 februari en 3 maart
tiJD 15.00 uur 
LocAtie Adventskerk
LeiDinG ds. Helène van Noord, Dick Dijk
infoRmAtie ds. Helène van Noord

Zinnige Zondagavond 
Genderbespiegelingen

Hoe is het om je niet thuis 
te voelen in één van de 
twee cultureel bepaalde 
hokjes man of vrouw? En 
wat komt er op je pad als 
je besluit je hart te volgen 
en daarom je lichaam laat 
aanpassen? 

Op deze zinnige zondag-
avond zijn twee trans-
genders van de Transgen-
dergroep Groningen te gast. Zij zullen in hun lezing onder 
meer het begrip ‘transgender’ toelichten, want hieronder 
valt een heel aantal verschillende uitingen. De Transgen-
dergroep Groningen spant zich in voor de persoonlijke en 
maatschappelijke emancipatie en sociale acceptatie van 
transgenders. 
Uiteraard is er ook volop de gelegenheid vragen te stellen 
en met elkaar in gesprek te gaan.

DAtum zondag 10 februari
tiJD 19.30 uur
LocAtie Jacobuskerk, Rolde
KoSten €5,–, incl. koffie/thee

tot het einde toe levend

Rond het levenseinde heersen veel vragen. Het valt niet 
mee om die vragen onder ogen te zien en/of er met naas-
ten over te spreken, maar belangrijk is dat wel. 
Hoe kijken we aan tegen goede zorg als het einde nadert, 
hoe gaan we om met vragen rond euthanasie, wat doet 
het met ons dat er wordt gesproken over ‘voltooid leven’? 
En hoe gaan we daar als gelovige mensen mee om? 
Een avond met uitleg over deze zaken én ruimte voor 
vragen en gesprek.

DAtA, LocAtie woensdag 13 februari, Adventskerk
 dinsdag 26 februari, De Bron
 dezelfde avond op twee locaties
tiJD 19.30 uur 
info en oPGAVe Joke van Beveren en/of ds. Elly Veldman 

Gespreksavond Donuteconomie 
Kate Raworth

De Britse econoom Kate Raworth gebruikt een krachtig 
beeld voor een nieuwe circulaire economie: de donut. 
Onze economische activiteiten zouden niet uit de bocht 
moeten vliegen, maar groeien binnen grenzen, in een 
ideale cirkel. Volgens Kate Raworth kan iedereen zijn of 
haar steentje daaraan bijdragen: overheid, bedrijfsleven en 
burgers. Op verzoek van de werkgroep Economie & Geloof 
verzorgt Daan Tavenier, zelf econoom, een inleiding over 
het boek de Donuteconomie van Kate Raworth. Daarna 
kunnen we onder zijn leiding het gesprek over dit nieuwe 
economische (denk)model met elkaar aangaan.

DAtum dinsdag 26 februari
tiJD 20.00 uur
LocAtie Opstandingskerk
toeGAnG gratis – vrijwillige gift voor de onkosten
contAct Gerard Schoep 

open Synagoge Dienst
De reizende sjoel, Rabbijn tamarah Benima

Kom en maak een Open Synagoge Dienst mee, 
onder leiding van rabbijn Tamarah Benima en voor-
zanger Alexander de Vries. De avond is bedoeld om 
u te laten ervaren hoe het is op vrijdagavond in de 
synagoge. 

De dienst bestaat uit zegenspreuken, gebeden en 
liederen in het Hebreeuws en Nederlands, en een 
korte derasja (‘preek’). U doet zelf mee en krijgt 
daartoe uitleg en aanwijzingen. Het gaat vooral 
om de ervaring. De dienst wordt gedaan zoals bij 
de Joodse Gemeente Beit HaChidush (Amsterdam), 
zonder aanpassingen, maar goed te volgen. 
Na de dienst is er nasjen (koffie, thee, brood, wijn, 
lekkernijen) en gezelligheid. 

Het is de bedoeling dat u de hele avond meemaakt. 
Breng vooral ook uw (klein)kinderen mee.

DAtum vrijdag 15 februari
tiJD 19.00 uur
PRoGRAmmA 

19.00 UUR inloop met koffie, thee 
19.30-20.30 UUR Kabbalat Sjabbat-dienst/
 vrijdagavonddienst
20.30-22.00 UUR kiddoesj, met zegenen van de Sjabbat, 
 wijn en brood; en met lekkernijen en 
 gezelligheid
LocAtie De Bron
entRee De Open Diensten zijn gratis, maar 
 bijdragen voor tsedaka/liefdadigheid 
 zijn  meer dan welkom
GeSPReKSLeiDeR Werkgroep Kerk Kunst en Cultuur
infoRmAtie Linda Hartemink

Pelgrimsroute
in het hoge noorden

De meeste mensen associëren Scandinavië met spannende 
tv-series, thrillers, lange winters en zwaarmoedige films. 
Vóór de reformatie was Noorwegen overwegend katho-
liek, en was Trondheim, samen met Santiago de Compos-
tella, Rome en Jeruzalem een van de belangrijkste bede-
vaartsoorden in de middeleeuwen. Trondheim heette toen 
nog Nidaros, en de pelgrims trokken massaal naar het graf 
van de heilige Olav. In Noorwegen zijn die oude pelgrims-
routes opnieuw ontdekt en ontsloten. Marian Dikken 
ging de uitdaging aan en liep een deel van dit oeroude pad 
door indrukwekkende natuur, van Dovre naar Trondheim. 
Zij vertelt van haar avonturen en laat via de beamer haar 
mooie foto’s zien.

DAtum donderdag 28 februari
tiJD 14.30-16.30 uur
LocAtie Odd Fellowhuis
infoRmAtie Marian Dikken

Veertigdagentijd
je samen voorbereiden op Pasen

Wie is die Jezus om wie het allemaal gaat op het paasfeest? 
We gaan ons in de weken voor Pasen inleven in zijn levens-
weg en de wijze waarop hij naar het leven keek. Samen 
lezen we de bijbelverhalen en stellen onze eigen vragen 
daarbij. Stap voor stap de tekst verkennend proberen we 
ons in te leven in de gedachten- en gevoelswereld die op 
ons afkomt. Hoe komen we onszelf tegen in het verhaal? 
We merken dat we elkaar nodig hebben in het ‘ontcijferen’ 
van de bedoeling. Ook als je niet alle avonden kunt mee-
maken ben je van harte welkom!

DAtA donderdag 7, 14, 21 en 28 maart, 4 en 11 april 
tiJD 20.00-22.00 uur
LocAtie de consistorie van De Ontmoeting
BeGeLeiDinG Auckjen Ridderbos
info en oPGAVe Auckjen Ridderbos

Biddagbijeenkomst

In het kader van biddag voor gewas en arbeid leggen we 
dit jaar het accent op initiatieven, die plaatsvinden om 
ondernemers in ontwikkelingslanden te helpen met hier 
ontwikkelde technieken en daardoor de economie daar 
te stimuleren. We hebben Han Bartelse (Pummer) bereid 
gevonden ons te informeren over het werk van PUM in ont-
wikkelingslanden en projecten die daar uit voortkomen.
PUM is opgericht door het NCW en zet senior ondernemers 
en deskundigen in om ondernemers in ontwikkelings-
landen op hun vakgebied te helpen gedurende een korte 
periode. Ze doen dat als vrijwilliger. Jaarlijks gaan er zo’n 
1500 experts de hele wereld over. Het is momenteel een ac-
tiviteit van VNO-NCW en wordt ondersteund door diverse 
bedrijven en instellingen. 
Han Bartelse had voor zijn pensionering management-
functies in de bouwsector, zowel in het buitenland als in 
Nederland. Als Pummer heeft hij projecten begeleid in di-
verse landen. Momenteel begeleidt hij enkele ondernemers 
in Senegal en Burkina Faso.

DAtum woensdag 13 maart
tiJD 20.00 uur
LocAtie Ontmoetingshuis, Vries
entRee gratis
infoRmAtie www.pum.nl en Jaap Koekoek

Zin in mantelzorg 

‘Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door 
iemand uit diens directe sociale omgeving.’ Anders dan 
vrijwilligerswerk komt het ongevraagd op je pad. Als 
mantelzorger is het soms prettig om ervaringen met elkaar 
te delen. Daarnaast is het goed om stil te staan bij wat 
je bezielt in de zorg voor de ander, wat je krachtbronnen 
zijn en hoe je grenzen kunt stellen. Hoe houd je geven en 
ontvangen in een gezonde balans? Want mantelzorgen is 
óók ontvangen en zin ervaren! 
Drie middagen ontmoeten we elkaar, gun dit jezelf!

DAtA donderdag 14 en 28 maart, 11 april
tiJD 14.00-15.30 uur 
LocAtie De Bron
infoRmAtie ds. Elly Veldman of Nicoline van de Peppel
oPGAVe opgave – nodig i.v.m. cursusmap – 
 bij ds. Elly Veldman of Nicoline van de Peppel
oPmeRKinG de middagen horen bij elkaar

met de (Jiddische) muziek mee!

Inspiratie en plezier vinden in de joodse cultuur en bronnen 
van wijsheid. Beide ze graag willen doorgeven aan ande-
ren. Carla da Silva en Bunna Arends vormen samen het ‘Duo 
Malka’ en gaan ons op deze inspiratieochtend meenemen 
naar de bijzondere wereld van de joodse cultuur en wijs-
heid tradities. De rijkdom aan inzichten, de schoonheid en 
ontroering van de muziek is wat ze willen delen. en wijs-
heid tradities. Musicerend en vertellend gaan ze met ons 
op zoek naar de antwoorden die de joodse mystiek geeft 
op de grote vragen van het leven.

DAtum zondag 17 maart
tiJD 14.30-16.30 uur
LocAtie Doopsgezinde kerk
infoRmAtie Marian Dikken



Kennismaken 
met Albert Schweitzer

Eerbied voor het leven. Het is het levensmotto van Albert 
Schweitzer (1875-1965), tropenarts en theoloog. 
In twee bijeenkomsten maken we nader kennis met deze 
bijzondere man en zijn spiritualiteit. De eerste keer focus-
sen we ons op zijn persoon en levensloop. In de tweede 
bijeenkomst staat zijn theologisch werk centraal. 

DAtA woensdagen 20 en 27 maart 
 evt. woensdag 3 en 10 april te Emmen
tiJD 20.00-22.00 uur
LocAtie Ontmoetingshuis, Vries
GeSPReKSLeiDeR eerste avond ds. Jan Fischer uit Emmen 
 tweede avond ds. Bert Altena
info en oPGAVe ds. Bert Altena, ds. Jan Fischer

film: the Butler 

In de film The Butler kruipen Oscarwinnaar Forest Whitaker 
en Oscar genomineerde Oprah Winfrey in de huid van but-
ler Cecile Gaines en zijn vrouw Gloria. We volgen het leven 
van de butler die gedurende drie decennia zeven Ameri-
kaanse presidenten diende, waaronder Richard Nixon, 
J.F. Kennedy en Ronald Reagan. De film speelt zich af tijdens 
de opkomst van de Civil Rights Movement en is gebaseerd 
op het waargebeurde verhaal van Eugene Allen die vanaf 
1952 daadwerkelijk butler was van zeven Amerikaanse 
presidenten. Hij stond hen bij tijdens beslissende momen-
ten in de Amerikaanse geschiedenis.

DAtum vrijdag 22 maart
tiJD 20.00 uur
LocAtie De Bron
entRee €5,– inclusief consumptie
GeSPReKSLeiDeR Werkgroep Kerk Kunst en Cultuur
infoRmAtie Linda Hartemink

Bedrijfsbezoek

In het voorjaar 2019 organiseert de werkgroep Economie 
& Geloof een bezoek aan een bedrijf of instelling om zicht 
te krijgen hoe daar omgegaan wordt met het thema 
duurzaamheid. Zo zijn er afgelopen jaren interessante 
bezoeken gebracht aan onder meer hotel-restaurant Van 
der Valk, Woningstichting Actium, het Gemeentelijke Duur-
zaamheidscentrum en Warenhuis van der Veen. Waar we 
dit seizoen een kijkje in de duurzaamheidskeuken mogen 
nemen, staat nog niet definitief vast. Uiteraard kondigen 
we het bezoek tijdig aan zodat u zich kunt aanmelden om 
mee te gaan. 

DAtum maart/april 2018
tiJD 14.00-16.00 uur (onder voorbehoud)
LocAtie wordt later bekend gemaakt
toeGAnG Het aantal deelnemers kent meestal een grens. 
KoSten  zo laag mogelijk gehouden en mogen geen 
 belemmering vormen om mee te gaan.
infoRmAtie Gerard Schoep

Heilige onrust 
een reis naar het hart van de religie

Frits de Lange merkte dat 
oude geloofszekerheden 
verdampen en veel mensen 
eigenlijk maar weinig meer 
kunnen met de traditionele 
geloofsleer. Hij schreef hier 
een boek over: ‘Heilige 
onrust’, een pelgrimage naar 
het hart van de religie’. 
Voor hen, die het besef 
hebben van iets groters en 
sterkers dan zijzelf, maar 
dat moeilijk onder woorden 
kunnen brengen. Hij komt 
met ons meelopen op die zoektocht naar de kern van 
geloven: opstaan, in beweging komen, de ene voet voor 
de andere zetten. In het spoor van de moderne pelgrim 
probeert hij tot het hart van de joods-christelijke traditie 
door te dringen.

DAtum donderdag 4 april
tiJD 20.00-22.00 uur
LocAtie Odd Fellowhuis 
infoRmAtie Marian Dikken

Zinnige Zondagavond 
Voorbereiding op Pasen

Een week voor Pasen neemt componist en (kerk-)musicus 
Chris Fictoor u mee in de Matthäus Passion. Wie meer over 
de achtergronden van dit bijzondere oratorium van Bach 
wil weten, mag deze avond niet missen. Fictoor is ook 
koordirigent en kent, mede daardoor, het stuk erg goed. 
Hij geeft inzicht in het ontstaan van de compositie en zal 
onder meer ingaan op de verborgen getalsymboliek. Zijn 
toelichting wordt aangevuld met beelden en natuurlijk 
met muzikale fragmenten. 

DAtum zondag 14 april 
tiJD 19.30 uur
LocAtie Jacobuskerk, Rolde
toeGAnG €5,- incl. koffie/thee

Belijdeniskring 

Een korte cursus. In een open sfeer komen de hoofdthe-
ma’s van het geloof ter sprake, èn het persoonlijke geloof 
van de deelnemers. Wil je je door belijdenis van het geloof 
voegen bij de kerk, of wil je je vrijblijvender alleen nog maar 
op het geloof oriënteren? In beide gevallen is deze kring 
misschien iets voor jou! 

DAtA woensdagen 24 april, 1, 8, 15; 22, 29 mei en 5 juni 
tiJD 20.00-22.00 uur
LocAtie Pastorie, De Gaarde 63
LeiDinG en info ds. Ron Koopmans

ontdekkingsreis naar de elzas

Een achtdaagse busreis naar de Elzas, een gebied dat de 
sporen van de geschiedenis draagt. We bezoeken onder 
andere Straatsburg, stad, kathedraal en Europarlement, 
Colmar, met het beroemde Isenheimer Altar, Gunsbach, 
het dorp van Albert Schweitzer waar we een kerkdienst 
bijwonen (met Nederlandse predikante). 
Daarnaast bezoeken en beluisteren we een aantal typische 
Elzasorgels. En nog veel meer...

DAtum vrijdag 26 april-vrijdag 3 mei
ReiSLeiDinG De reis is samengesteld en wordt begeleid door 
 ds. Jan Fischer (Emmen), ds. Bert Altena (Vries) 
 en musicus/organist Euwe de Jong (Assen)
VeRBLiJf o.b.v. halfpension in twee toeristenklasse hotels
KoSten €850,– p.p. (indicatie)
info en oPGAVe ds. Bert Altena en ds. Jan Fischer

muziek uit de hemel

Velen, die voor de eerste keer muziek en zang horen uit 
de Russisch Orthodoxe Kerk, wanen zich terstond in de 
hemel. Het is dan ook indrukwekkend. De meeslepende 
melodieën, de diep-lage bassen, de muzikale afwisselingen. 
Ds. Theo Hop, groot kenner en liefhebber van deze muziek, 
legt uit waarom er geen muziekinstrumenten gebruikt 
worden, waarom men in Rusland tijdens een kerkdienst 
staat, waarom er zoveel kaarsen branden. Nog veel meer 
vragen komen aan de orde. Maar bovenal laat hij ons 
meegenieten van die onaardse, fantastische klanken en 
kleuren die door de koren uitgezongen worden.

DAtum zondag 12 mei
tiJD 10.30- 12.00 uur
LocAtie Doopsgezinde kerk
infoRmAtie Marian Dikken

theaterstuk
met matthijs Vlaardingerbroek

De jeugdraad staat voor de uitdaging om Assenbreed na-
mens de Protestantse Gemeente Assen een leuke kinder-/
jongerenactiviteit te bedenken. Waar het naar toe gaat 
weten we nog niet, maar we hebben in de persoon van 
Matthijs Vlaardingerbroek een creatieve man gevonden die 
samen met de jeugdraad een mooie middag kan vullen. 
De locatie is nog niet bekend. We zoeken een ruime gele-
genheid waar we veel mensen kunnen ontvangen. Samen 
creatief zijn en met een nieuwe dosis ideeën weer verder 
gaan, dat is wat we met Matthijs willen bereiken.

cuRSuSLeiDeR Jeugdraad PGA
DAtum medio tweede kwartaal 2019
tiJD in de middag 
LocAtie nog niet bekend
info en oPGAVe Geert Warris 

Pelgrimstocht
naar de Jacobuskerk, editie 2019

Ook in 2019 gaan we op de zaterdag voor Palmpasen 
weer op pelgrimage naar de Jacobuskerk in Rolde. 
Palmpasen valt in 2019 vrij laat, dus een mooie gele-
genheid om op verschillende plaatsen onderweg stil 
te staan bij de dan al flink ontluikende natuur. En bij 
de overige zaken in het landschap, in heden en ver-
leden. Met momenten van gesprek, gezang en medi-
tatie. Waarna de afsluiting volgt met een vesper in 
de Jacobuskerk. Het startpunt zal in de buurt van 
Assen zijn, mogelijk in Vries. Zeker is dit startpunt 
nog niet, maar de ware pelgrim is vertrouwd met 
vele onzekerheden onderweg! 
De tocht is ongeveer 15 km. Halverwege zal ook een 
opstappunt worden geregeld. Nadere informatie 
(inclusief het startpunt en starttijdstip) volgt in de 
kerkbladen begin 2019. 

GeSPReKSLeiDeR Cees Hoekstra
DAtum zaterdag 13 april
tiJD 10.00-16.00 uur
LocAtie informatie volgt
KoSten vrije collecte
info en oPGAVe Cees Hoekstra
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De diverse locaties

Adventskerk Lindelaan 49 9403 MA Assen

De Ark Smalgoorn 2 9402 NW Assen 

De Bron Einthovenstraat 28 9402 CE Assen

De Boerhoorn, Rolde Zuides 6A 9451 KD Rolde

Doopsgezinde Kerk Oranjestraat 13 9401 KE Assen

Jacobuskerk, Rolde Kerkbrink 5 9451 AL Rolde

Jozefkerk Collardslaan 2 9401 HA Assen

De Kandelaar Oude Molenstraat 20 9401 DC Assen

Kerkelijk Bureau Oosterhoutstraat 30 9401 NE Assen 

Ds. Ron Koopmans De Gaarde 63 9402 LH Assen

Markehuus Scharmbarg 35 9407 EA Assen 

MFA Kloosterveste Vesteplein 5  9408 ME Assen

Odd Fellowhuis H. de Ruiterstraat 2 9401 KT Assen

Opstandingskerk Wilgenbeemd 2 9403 MA Assen

De Ontmoeting Vesteplein 5 9408 ME Assen

Ontmoetingshuis, Vries Oude Rijksweg 2 9481 BD Vries

Open Huis Brink 25/26 9401 HT Assen

Parochiehuis Dr. Nassaulaan 3b 9401 HJ Assen

De Schulp Buizerdstraat 10 9404 BB Assen

Tichelhoes, Rolde Hunebedweg 13a 9451 AP Rolde

De Vijverhof Vredeveldseweg 75 9404 CC Assen



nAmen, teLefoonnummeRS, e-mAiLADReSSen, LocAtieS
Adressen voor informatie en eventueel opgave

ds. Bert Altena  (0592) 405 514  bert.altena@hetnet.nl

Joke van Beveren (0592) 788 603 joke-vanbeveren@hotmail.com 

Esther Bijma  esther@abijma.nl

Truda de Boer (0592) 482 431  trudadeboer@gmail.com 

Kees den Boer (0592) 420 277 of 06 138 998 85 keesdenboer38@planet.nl 

ds. Jan Bos 06 122 565 88 janbos40@hetnet.nl 

Sjoke Bruinsma  (0592) 375 579  ts.waldus@home.nl

ds. Roeland Busschers (0592) 340583 r.h.w.busschers@kpnplanet.nl 

Marian Dikken (0592) 343 119 vvpassen@gmail.com 

Foekje Dijk (0529) 435 598 steen.dijk@planet.nl 

Henny Dokman 06 463 255 74  h.dokman@gmail.com 

ds Jan Fischer  janfischer@kpnmail.nl 

Ate Hamstra  wuou38ht@kpnmail.nl 

ds. Harry Harmsen (0592) 344 570 harmsen@dedrieklankassen.nl 

Linda Hartemink 06-12295763 lindabolt@home.nl 

Cees Hoekstra (0593) 592 925 cshoekstra@gmail.com 

Jaap Koekoek (0592) 541981 Jaapkoekoek1@gmail.com

Berta van der Kolk (0592) 311 917 of 06 418 551 00 vanderkolktoussaint@hetnet.nl 

ds. Ron Koopmans (0592) 314 877 ds.r.koopmans@home.nl 

Marian Koster (0592) 858 353 of 06 341 234 13 marian.koster@home.nl 

ds. Ernst Leeftink  ernstleeftink@xs4all.nl 

ds. N.F.L. de Leeuw (0597) 612 715  nfl.de.leeuw@solcon.nl 

Nanno Levenga 06 141 015 12 

Otto Lussenburg (0592) 409 292  o.lussen@hotmail.com

Ali van Mechelen (0592) 867 290

Inge Meinardi (0592) 460 618  inge.meinardi@live.nl 

Reinder van der Molen (0592) 346 549 of 06 536 59 942 reinder.vandermolen@gmail.com 

ds. Helène van Noord (0592) 300388  h.van.noord@planet.nl

Ina Nusselder (0592) 350 376 inanusselder@outlook.com 

Berthe Omvlee (0592) 33 49 00  berthe.omvlee@ggzdrenthe.nl

ds. Peter van de Peppel (0592) 344 912 peppel@dedrieklankassen.nl

Nicoline van de Peppel  (0592) 344912 nicolinevandepeppel@ziggo.nl 

Janny van den Poll 0592) 37 30 50  vvpassen@gmail.com 

Harm Polman (0592) 559 313 hapolman@gmail.com 

Auckjen Ridderbos (0592) 350 504 auckjen.ridderbos@zonnet.nl 

ds. Harm Rietman  dsharmrietman@kpnmail.nl

Gerard Schoep (0592) 345 380 gerard.schoep@home.nl 

Wim Staal 06 232 271 54 c.vandiakenen@telfort.nl

Ds. Jan Henk Soepenberg (0592) 301 051 jhsoepenberg@solcon.nl

ds. Esther Struikmans (050) 313 36 19 estruikm@planet.nl

Klaas Pieter Touw (0592) 317 253  k.p.touw@kpnmail.nl

Ds. Anton Verbeek  ajverb@hetnet.nl

ds. Elly Veldman (0593) 565 259 veldman@dedrieklankassen.nl 

Tineke de Visser  0592-311065 jc.devisser@wxs.nl 

Bea Voskamp  andreenbea@kpnmail.nl 

Geert Warris  06-11005276 gewarris@planet.nl

Ria Wösten 06 122 791 42  ria.wosten@home.nl

Zin-in-Zondag  www.zin-in-zondag.nl
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informatie over diverse kerken en (wijk)gemeenten

www.pkn-assen.nl 

www.dedrieklankassen.nl

www.jozefkerk-assen.nl

www.vredenoord-assen.nl

www.vrijzinnig.nl/assen

www.grolloo.com 

www.jacobuskerkrolde.nl

www.pkn-smilde.nl 

www.bovensmilde.protestantsekerk.net 

www.pkn-vries.nl

www.tvgassen.nl 

Koffie en thee zijn gratis, wel willen u 

vragen om een bijdrage ter dekking van 

de kosten van de consumpties. 

Deze bijdrage kunt u deponeren in de 

daartoe bestemde bus.


