Activiteitenkrant
Een goed verhaal
De kerken vertellen de bijbelverhalen
door. Die verhalen van wat mensen met
God hebben beleefd moeten in verbinding
worden gebracht met ons levensverhaal.
Zo worden ze actueel en tot een goed
verhaal. Dat verbinden kan met woorden,
maar ook op andere manieren.
Daarom ook nu weer een gevarieerd
aanbod van activiteiten om verhalen

Activiteitenkrant 2019 – 2020
van de Protestantse Gemeenten van Assen,
Grolloo, Smilde, Bovensmilde, Rolde, Vries
en de Rooms-Katholieke Sint Jacobus
Statie in Rolde

te delen met elkaar. Dat kan door
praten over het levenseinde, over
groene theologie en meedoen met een
bibliologe benadering van bijbelteksten.
Er zijn gespreksgroepen en spirituele
wandelingen. Maar je kunt ook samen
naar een film kijken of naar een
cantatedienst gaan.
De onderwerpen variëren van geloof,
dementie en mantelzorg, tot de vragen
hoe het is om als jong mens vandaag te
geloven.

Natuurlijk zijn er mogelijkheden om de
mystiek te verkennen en te mediteren.
Er wordt een Berlijnreis georganiseerd
en vragen rondom Ollie B. Bommel en de
bijbel onderzocht. Daarbij is het samen
doen en ontmoeten van gewone mensen
belangrijk. U zult ook stuiten op de namen
van wat bekendere mensen, zoals: Stevo
Akkerman, Johnny Cash, Hans Küng, Frits
de Lange, ds. Carel ter Linden, Lucebert,
Kate Raworth, Rosita Steenbeek en Jan
Terlouw.
We hopen dat zo dat goede verhaal uit de
bijbel tot spreken komt!
We wensen u als organisatoren een
leerzaam en boeiend seizoen toe met
veel mooie activiteiten, ervaringen en
nieuwe verhalen! Mooi dat we dit jaar
ook activiteiten van de RK Parochie Maria
ten Hemelopneming in Assen kunnen
aanbieden!
Het aanbod is chronologisch geordend.
Telefoonnummers, e-mailadressen en

Een goed
verhaal

websites staan achterop.
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Exposities in Vredenoord

Data

Wisselende exposities

Tijd

In de kerk is veel aandacht voor het woord en het lied
ofwel voor spreken, luisteren en zingen, voor oor en mond.
Bij beeldende kunst staat het zien, het oog centraal.
In de Adventskerk waren al 65 kunstexposities. De meeste
tentoonstellingen worden op zondagmiddag geopend met
een toelichting, muziek, verhalen of poëzie. Ook komend
seizoen is er weer een aantal tentoonstellingen van o.m.
Reny Helwes, Gerrit Hesselink en Sjoukje Hoekstra.

Locatie
Informatie
opgave

elke dinsdagavond, niet op feestdagen en
niet in de maanden juli en augustus
19.00-19.30 uur
Jacobuskerk Rolde, ingang via de consistorie
Willemijn Lau of ds. Jan Bos
niet nodig

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 betekenis van Jezus en Zijn sterven en opstanding.
Daarbij is ook ruimte voor gesprek.

Een betere wereld begint in je
kledingkast
Stof tot nadenken
Met ongeveer 8 miljard mensen op deze aarde moet
de aarde haar best doen om iedereen te kleden. Als
de mensen dan ook nog de keuze maken om goede
kleding veel te snel af te danken dan wordt de klus
nog groter voor de aarde. Daar willen we met u over
nadenken.

Afbeelding Reny Helwes
locatie
Tijden
Informatie

Adventskerk
vrijdag 10.00-12.00 uur en
zondag rond de kerkdienst van 10.00 uur
Cees Hoekstra

Wat is er mooier dan samen met mensen naast u
uit de kerk, schoolklas of muziekgroep, kennissen,
vrienden, collega’s, buren, de brei- of praatclub, de
schaak-, literatuur- of drinkclub of de handwerkvereniging ideeën verzinnen en uitvoeren?
De werkgroep Economie en Geloof wil graag uw
steun en inspiratie. Neem contact op voor vragen,
meedenken en inspiratie.
Let op de aankondigingen van de activiteiten!

Kunst in de Bron

Een voortdurend genoegen
We hebben ook voor het seizoen 2019/2020 weer een
aantal kunstenaars gevonden die bij ons in De Bron willen
exposeren. Dat is niet altijd vanzelfsprekend, want de
ruimte om te exposeren is kleiner geworden. Maar kunst is
als een soort ademhalen. Het is onmisbaar in je bestaan en
een bron van vreugde en verwondering. U kunt weer mooi
werk bekijken van Henk ter Horst, Simon Goverse en weer
totaal ander werk van Guido van de Berg. De fotografie
laat zich ook niet onbetuigd en Marian Koster met Auckjen
Ridderbos laten weer van zich horen en vooral zien.
Kortom, een voortdurend en onmisbaar genoegen.
Ate Hamstra

Contact

Gerard Schoep

Locatie
Leiding
Info, opgave

maandagavonden gedurende het hele seizoen
18.45-19.45 uur
De Ark
ds. N.F.L. de Leeuw
ds. N.F.L. de Leeuw

Kring ‘Bijbel en Geloven’

Of je nu katholiek bent of protestant, je bent ‘christen’. Misschien lijkt het ons heel vanzelfsprekend christen te zijn en
denken we er niet vaak over na wat dat betekent. Daarom
biedt het pastoresteam van de Franciscusparochie AssenRoden-Zuidlaren een cursus ‘christen-zijn’ aan. We denken
na over de betekenis van christen-zijn. Dit doen we aan
de hand van een boekje van de Zwitserse theoloog Hans
Küng: ‘Profiel van een christen’. In Nederlandse vertaling
verscheen het al in 1977. Aan de hand van twintig stellingen behandelt Küng de vragen: 1. Wie is christen?, 2. Wie is
Christus? En 3. Wie handelt christelijk?

Bijbel- en gesprekskring over vragen die er leven: hoe leg je
de bijbel in het algemeen uit, of op dit bepaalde punt, hoe
ga ik in mijn dagelijks leven om met mijn geloof, waarom
doen we in de kerk wat we doen, enzovoort. Deze nieuwe
kring staat open voor alle leeftijden, maar vooral voor hen
die niet ook al op de Ochtendbijbelkring zitten, en voor
wie niet meer thuishoort bij de gesprekskringen voor de
middenleeftijd. Zeg maar: 50-plus! Maximaal twaalf deelnemers.

Data en locatie

•

•

donderdagavond 12 september in de parochiezaal van
Roden, Nieuweweg 11
Woensdagavond 25 september in de parochiezaal van
Zuidlaren, Hondsrugstraat 24A
Woensdagavond 2 oktober, parochiehuis van Assen,
Dr. Nassaulaan 3C
Maandagavond 14 oktober, parochiezaal Roden,
Nieuweweg 11

tijd
leiding
opgave

Alle vier avonden beginnen om 20.00 uur.
pastoor K. Tolboom
pastoor K. Tolboom

Gesprekskring
Thomaskring

We behandelen diverse thema’s, die relevant zijn voor het
christelijk leven vandaag. Dit seizoen doen we dit weer aan
de hand van een boekje. Steeds in verbondenheid met de
Bijbel en in openheid naar elkaar.
Data
Tijd
Locatie
Leiding
Info, opgave

maandagavond
zie wijkbericht Sionsgemeente in Kerkblad
20.00-21.30 uur
De Ark
ds. N.F.L. de Leeuw
ds. N.F.L. de Leeuw

Geloof en levenskunst (25-40 jaar)

Tijd
locatie
Info, opgave

in overleg
20.00 uur
bij deelnemers thuis
Esther Bijma en ds. Jan Bos

Dag, data
Eerste keer
Tijd

Gesprekskring voor twintigers t/m veertigers over geloof
en leven in deze tijd. Wij maken daarbij gebruik van het
boekje Tien beelden van hoop, bemoediging en troost van
Bernard Luttikhuis.
Data
Tijd
Locatie
Info, opgave

Je werkt of bent op zoek naar werk. Je hebt een relatie
of zoekt ernaar. Je hebt kinderen of verlangt daarnaar. 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 niet als mensen van de kerk
over hebben? Over geloof en levenskunst! In de Jacobuskerk bieden we hiervoor de ruimte. In het komende seizoen is het Onze Vader de leidraad van onze gesprekken.

De Bron

Zin in wandelen en in bezinning? Twee keer per maand, nu
voor het tiende seizoen, lopen we een stiltewandeling van
een uur in het Drentse Aa-gebied. Een mooie route, over
onverharde paden. We starten de wandeling met het lezen
van een gedicht. Na afloop van de stiltewandeling praten
in de Adventskerk na over het gedicht: wat je erin aanspreekt of hoe het aan je eigen leven raakt. Stiltewandelaars zeggen dat het samen stil wandelen een gevoel van
saamhorigheid en vertrouwen oproept, ook al ken je elkaar
soms nauwelijks, waardoor de gesprekken diepgang
krijgen en als waardevol worden ervaren. Loop gerust een
keer mee om uit te proberen of het je aanspreekt. Je kunt
aanhaken wanneer je wilt.
Data voor 2020 volgen in december.

Geloofscursus ‘Christen-zijn’

•
Data

Data
Locatie

Stiltewandeling

•

Tijd

De werkgroep Economie en Geloof heeft een
project voorbereid waar de hele gemeente aan mee
kan doen. De komende twee jaar staan in het teken
van uw garderobe: Stof tot nadenken. We willen
met alle mensen uit de PGA (en als het lukt daarbuiten) nadenken over de route en het effect van
de kleding: van ontwerp naar productie, van kopen
naar dragen, van ‘af’dragen naar doordragen en
naar hergebruik of afval. Alle aspecten komen naar
voren in deze twee jaar. Hoe meer u meedoet, hoe
meer informatie, hoe meer er gebeurt.

Zin in wandelen

woensdag: 4 sept., 9 okt., 13 nov., 11 dec.
vrijdag: 20 sept., 25 okt., 29 nov., 20 dec.
9.30 uur
vertrek met auto’s vanaf Adventskerk
Berta van der Kolk

Dinsdagmiddag in Vredenoord
Bijeenkomsten met gevarieerde onderwerpen en sprekers
èn tijd voor nabespreking en ontmoeting. De onderwerpen
dit seizoen zijn: Een gesprek met Arie Hulshof, de geschiedenis van de Jozefkerk, Gezondheid volgens Paramedics,
Landgoed Valkenstein, Leven met een kleur, Afscheid en als
afsluiting van dit seizoen een kerstviering.
Data
Tijd
locatie
Informatie
opgave

10 sept., 24 sept., 8 okt., 22 okt., 12 nov., 26 nov.,
10 dec.
14.30 uur
De Vijverhof
Ali van Mechelen
voor de middagen is opgave niet nodig

Data
Tijd
Locatie
Begeleiding
opgave

18 sept., 9 okt., 13 nov., 11 dec., vervolg in 2020
woensdag, eens per maand, 20.00 tot 22.00 uur
roulerend bij de deelnemers thuis
ds. Ron Koopmans
ds. Ron Koopmans

Theologische vorming en
verdieping gemeenteleden en
geïnteresseerden Assen
Al vele jaren wordt deze landelijke cursus – afgekort
TVG – in Assen voor heel Drenthe en omgeving verzorgd.
Wie belangstelling heeft voor theologie met haar vele
vakgebieden kan tussen september tot en met april elke
dinsdagmorgen in Assen terecht van 9.00-12.15 uur, behalve
tijdens de schoolvakanties. Naast de bijbelvakken OT en NT,
Kerkgeschiedenis, Dogmatiek en Ethiek is er nog veel meer
zoals Filosofie, Jodendom en andere wereldgodsdiensten.
De cursus is breed opgezet, in drie jaren goed te volgen en
oecumenisch van aard.

locatie
leiding
opgave

nader vast te stellen i.o.m. de deelnemers
donderdag 19 september
19.30-21.00 uur
roulerend bij deelnemers thuis
ds. Ron Koopmans
ds. Ron Koopmans

Musica pro Deo
in Adventskerk

Elke maand is er Musica Pro Deo in de mooie
Adventskerk. Onder deze naam klinkt ‘Muziek voor
God’ in diverse vormen van liturgische middag
vieringen en soms ook in de vorm van een concert.
Vaste onderdelen zijn vespers met de Vespercantorij, cantatediensten met de Asser Bach Cantategroep en een orgelconcert door Wietse Meinardi.
In 2020 is er een Oosterhuisvesper en horen we het
a-capella koor van Groninger Studenten Muziekgezelschap Bragi evenals het Asser Kamerkoor Arpeggio. Organist van de Adventskerk, Wietse Meinardi,
verleent zijn medewerking aan de meeste diensten.
Alle informatie is te lezen op www.vredenoordassen.nl en, voorafgaand aan de diensten, in het
Kerkblad.
Data

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 of een gedicht. En vooral door samen
stil te zijn. Daarna is er gelegenheid om koffie of thee te
drinken en nog wat na te praten met elkaar.
Stap eens over de drempel en doe een keertje mee!
data, Tijd
Locatie
Begeleiding
Informatie
Opgave

van 16.00-17.00 uur op woensdag
Adventskerk
groep van pastores, bij toerbeurt
Berthe Omvlee
niet nodig

Bijbelkring
Gedurende het seizoen bespreken we een (gedeelte van
een) bijbelboek. Het gedeelte wordt uitgelegd en er worden lijnen getrokken voor de betekenis vandaag.

Zin in dertig

Cursus mystiek

Een kring voor mensen van ongeveer 25-40 jaar die elkaar
willen ontmoeten rond zin, 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.
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
uit-eten-gaan op 4 september.

‘In mijn centrum is er geen eenzaam zelf, geen ego maar
een ruimte gevuld met God.’
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.

Op donderdagavond 19 september is er een extra informatieavond vanaf 19.30 uur, waar u kennis kunt maken met
cursisten en docenten, uw vragen kunt stellen en een voorbeeldles TVG kunt meemaken.
Op dinsdagmorgen 24 september beginnen dan de lessen
voor alle nieuwe cursisten vanaf 9.00 uur, met kennismaking en een intro.

• 22 sept.
		
• 27 okt.
• 17 nov.
		
• 22 dec.
		
• 26 jan.
		
• 23 febr.
• 22 maart
• 26 april
		
• 17 mei
• 21 juni
• 23 aug.
Tijd
locatie

Mediteren in de Jacobuskerk

Contactpersoon

Cantatedienst
met Asser Bach Cantategroep
Vesper met Vespercantorij
Cantatedienst
met Asser Bach Cantategroep
Festival of lessons and carols
met Choral Voices
Cantatedienst
met Asser Bach Cantategroep
Oosterhuisvesper met Projectkoor
Vesper met Vespercantorij
Cantatedienst
met Asser Bach Cantategroep
Nog in te vullen
A-capellakoor Bragi
orgelconcert door Wietse Meinardi
zondagmiddag om 16.00 uur
Adventskerk Lindelaan
Inge Meinardi

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 meditatie begint om 19.00 uur. De meditatie is voor iedereen
toegankelijk, enige ervaring in het beleven van stilte is
gewenst.

data	
Data
Tijd
Locatie
Leiding
Info, opgave

maandagavond
zie wijkbericht Sionsgemeente in Kerkblad
20.00-21.30 uur
De Ark
ds. N.F.L. de Leeuw
ds. N.F.L. de Leeuw

Datum
frequentie
Tijd
Locatie
Leiding
Info, opgave

nog te bepalen
ongeveer 1x per 6 à 8 weken
20.00-21.30 uur
wisselend bij deelnemers thuis
ds. Harry Harmsen
ds. Harry Harmsen

tijd
Data
Tijd
Locatie
Opgave

12 sept., 10 okt., 7 nov. en 12 dec.
19.30-21.30 uur
parochiehuis
Truda de Boer

Locatie
Informatie
aanmelding
informatie

september t/m april elke dinsdagmorgen
gedurende 3 jaren
behalve tijdens de schoolvakanties
9.00-12.15 uur
Markehuus
fam. Levenga
fam. Levenga
website onder www.tvgassen.nl
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Asser Bach Cantategroep
Cantatediensten

Johann Sebastian Bach schreef behalve de Matthäus
Passion ook 200 cantates. Soortgelijk van opbouw, maar
korter, voor kerkdiensten in zijn Thomaskirche te Leipzig.
In de Adventskerk voert ABC (Asser Bach Cantategroep)
jaarlijks vier cantates uit, ingebed in een dienst, net als bij
Bach. Marion Bluthard, opgeleid in Stuttgart, bakermat van
de authentieke barokmuziek, dirigeert koor en barokorkest van ABC. Solisten, sopraan, alt, tenor en bas, hebben
een eigen rol en ook instrumentalisten soleren. Wietse Meinardi, onvolprezen organist van de Adventskerk begeleidt
op het fraaie kistorgel. Op 22 september klinkt Cantate 17:
‘Wer Dank Opfert, der preiset mich’. Op 17 november kunt
u luisteren naar Cantate 45: ‘Es ist dir gesagt, Mensch, was
gut ist’.

Leerkring
In de ‘leerkring’ buigen we ons aan de hand van boeiende
(kranten)artikelen over allerlei religieuze, filosofische, psychologische 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.

Ryan, wiens drie broers zijn gesneuveld. De kapitein heeft
het bevel gekregen de vierde broer veilig thuis te brengen.
De mannen stuiten in de harde realiteit van de oorlog op
zoveel gevaren dat ze het nut van dit bevel in twijfel
beginnen te trekken. Deze internationaal geroemde en
indringende film van Steven Spielberg werd diverse malen
bekroond.
Datum
Tijd
Locatie
Entree
organisatie
Informatie

vrijdag 27 september
20.00 uur
De Bron
€5,– inclusief consumptie
Werkgroep Kerk Kunst en Cultuur De Drieklank
Linda Hartemink

Kerk op Reis

Datum
Tijd
locatie
Opgave
Tijd
Locatie
Dirigent
Informatie
opgave

22 sept., 17 nov., 26 jan., 26 april
16.00 uur
Adventskerk
Marion Bluthard, 06 260 380 01
Henny Dokman (secretaresse ABC)
Henny Dokman (secretaresse ABC)

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 geloven en wat
geloven we nog?’ Wil je meedenken en mee zoeken?

Data
Tijd
locatie
Leiding
Opgave

Tijd
Frequentie
locatie
Groepsgrootte
Info

eerste bijeenkomst zondag 22 september
(andere data in overleg)
16.00 uur
1x per maand
bij deelnemers thuis
8-10 personen
Bea Voskamp of ds. Jan Bos

26 sept., 30 okt., 28 nov., 15 jan., 27 febr., 18 mrt.
19.30-21.00 uur
De Schulp
Foekje Dijk

Deze elfde reis gaat naar noordoost Groningen met zijn
statige boerderijen, weidse akkers en schilderachtige
dorpjes, maar ook met zijn bewogen geschiedenis van
rijke graanoogsten en bittere stakingen. We bezoeken de
Marktpleinkerk van Winschoten met de bijbelse voorstellingen van Ploeg-schilder Jannes de Vries, zijn te gast op
een Oldambster boerderij, bezoeken een paar bijzondere
kerken en… We sluiten af met een gezamenlijke driegangenmaaltijd.
Reizen gaat met eigen vervoer. De chauffeurs ontvangen
een kilometervergoeding.
Graag Museumjaarkaart meenemen.

Tijd
locatie
leiding
opgave

24 sept., 15 okt., 19 nov. en 17 dec.,
vervolg in 2020
dinsdag, eens per maand, 20.00-22.00 uur
roulerend bij de deelnemers thuis
ds. Ron Koopmans
ds. Ron Koopmans

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 geroepen 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
Tijd
locatie
Opgave

26 sept., 30 okt., 28 nov., 15 jan., 27 febr., 18 mrt.
14.30-16.00 uur
De Schulp
Foekje Dijk

Tijd
Locatie
leiders
Info, opgave
extra

woensdag 9 en 23 okt. 13 en 27 nov.
20.00-22.00 uur
De Bron
ds. Harry Harmsen en ds. Bert Altena
uiterlijk 1 oktober bij de gespreksleiders
boek graag zelf aanschaffen: €27,50

Biblioloog

heel anders naar de preek luisteren

Datum
Tijd
Locatie

donderdag 3 oktober
17.30 -20.00 uur
Odd Fellowhuis
Marian Dikken

Op zes dinsdagavonden lezen we samen de tekst van de
komende zondag uit het Marcus-evangelie. We proberen
ons in te leven in de wereld van de personen die in de
tekst voorkomen. Kunnen we dichter bij hun gedachten
en gevoelens komen? En hebben zij iets te maken met ons
leven? ‘Biblioloog’ is daarvoor een mooie, nieuwe methode,
waar iedereen aan mee kan doen. Je leest daarbij a.h.w. samen tussen de regels door en zo gaat het verhaal opnieuw
voor je leven.
Kom het maar eens proberen: het is geen probleem als je
niet alle avonden kunt komen.
Data

Datum
Tijd

Leiding
info, opgave

donderdag 26 september
18.00-21.00 uur (inloop vanaf 17.30 uur)
De Bron
€5,– per persoon
ds. Mella Halussy en ds. Peter van de Peppel
ds. Mella Halussy en Wieke Hoekstra

Leeskring
Samen lezen en bespreken 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
Tijd
Locatie
Leiding
opgave

26 sept., 17 okt., 21 nov., 12 dec.
donderdag, 1x per maand, vanaf 19.30 uur
Jozefkerk
ds. Ron Koopmans
ds. Ron Koopmans

Datum
tijd
Vertrek

Info, opgave

zaterdag 28 september
9.30 uur
vanaf parkeerterrein Van der Valk Hotel Assen,
Balkenweg 1
ongeveer €25,– p.p.,
excl. borrel en avondmaaltijd
Werkgroep Kerk op Reis Vredenoord,
Kees den Boer

Zin-in-Zondag

Tijd

Het negende seizoen Zin-in-Zondag begint met het thema
Verhalen van de straat. Annemarie van der Vegt, als pastor
verbonden aan de Open Hof in Groningen, vertelt over haar
ervaringen met dak- en thuislozen.
Het project Zin-in-Zondag bestaat uit vijf bijeenkomsten,
rond een thema, met steeds andere gastsprekers. Er is
ruimte voor interactie en ontmoeting. Daarnaast is er ieder
seizoen een eigen culturele bijdrage, naast de liederen van
vaste muzikale medewerker Kees Richters.
Open voor iedereen op zoek naar zingeving en inspiratie.

Begeleiding

Data

Zinnige Zondagavond
In Vredesnaam

De Vredesweek wordt in Rolde afgesloten met een lezing
van voormalig politicus, schrijver en wetenschapper
Jan Terlouw. Terlouw (1931) trekt al jarenlang het land in om
mensen aan te sporen de aarde in goede handen door te
geven aan volgende generaties. Daarbij gaat het om duurzaamheid, maar uiteindelijk ook over de manier waarop
mensen met elkaar omgaan. Hij vertelt welke betekenis
vrede voor hem persoonlijk heeft en hoe hij aankijkt tegen
het begrip wereldvrede. De vraag of mensen überhaupt
in staat zijn vreedzaam met elkaar op te trekken komt
daarbij natuurlijk ook op tafel.

• 6 okt
		
• 1 dec.
• 2 febr.
• 5 april
		
• 7 juni

Data
Tijd
Locatie

Gespreksleider
Info, opgave

Tijd
locatie
Informatie

Saving Private Ryan

Datum
Tijd
Locatie
Toegang

zondag 29 september
19.30 uur
Jacobuskerk, Rolde
€5,– (incl. koffie of thee)

Dementie en geloof

Datum
Tijd
locatie
Opgave

Locatie

info,opgave

dinsdag 8, 15, 29 okt., 5, 12, 19 nov.
20.00-22.00 uur
Consistorie van de Ontmoeting,
MFA gebouw Kloosterveste, ingang Traverse
Auckjen Ridderbos
Auckjen Ridderbos

9 okt., 18 dec.
15.00-17.00 uur
Opstandingskerk
De onderwerpen worden ruim van te voren
aangekondigd in Kerkblad en Zondagsbrief.
Sjoke Bruinsma
Sjoke Bruinsma

Lezing Huus van de Toal
Lezing over het Drents door Jan Germs

Jan Germs laat ons op zijn eigen
wijze kennis maken met verschillende aspecten van het Drents. De
lezing gaat over het ontstaan van
de streektaal en het Drents in het
bijzonder, over de ontwikkeling
van het Drents en de verschillen
tussen de woorden van de verschillende streken en plaatsen. Kortom, het
wordt een interessante lezing.
Niet alleen met woorden, maar ook met beelden.

Tijd
locatie
leiding
Informatie

vrijdag 11 oktober
20.00 uur
De Bron
Werkgroep Kerk Kunst en Cultuur De Drieklank
€5,– inclusief consumptie
Linda Hartemink

‘Geen Idee’

inspiratiebijeenkomst met
Jan Warndorff
De populariteit van levenskunst en
mindfulness laat zien dat mensen
zoeken naar houvast in het leven
zelf. Maar wat bedoelen levenskunstfilosofen met ‘het leven
zelf’?
De inleider borduurt verder op
een ‘filosofie van het boerenverstand’ (ondertitel van zijn
boek). Hij ontwikkelde die o.a. vanuit het boeddhisme,
dat een vernieuwende filosofie van het alledaagse leven
centraal stelt.

Mustapha en Anissa zijn anders heel gewoon
En… Paulus van Tarsus dan?

De eerste zondag van de even maanden:
Verhalen van de straat
met Annemarie van der Vegt
Muzikale reis, met Gabriël Vriens
Wandelen naar wijsheid, met Thomas Hontelez
Als het erop aankomt, met Frits de Lange
over Dietrich Bonhoeffer
Stof tot nadenken
11.00-12.15, inloop vanaf 10.30 uur
De Bron
ds. Bert Altena (stadspredikant) of
www.zin-in-zondag.nl

Tim van Iers schreef hier een boekje
over, ‘God vergeten’. Wanneer
je dementie krijgt, of iemand
in je omgeving daarmee wordt
geconfronteerd, of als je er dieper
over nadenkt, is de combinatie van
dementie en geloof helemaal niet
zo vanzelfsprekend. En toch is het
goed daarover te spreken met
elkaar, n.a.v. de thema’s loslaten
- geven en ontvangen, vergeten,
muziek.
Een hoopvolle avond voor mensen met beginnende dementie en/of partners, familie, mantelzorgers.

Film

Door de ogen van een groep Amerikaanse soldaten volgen
we het verhaal dat begint met de historische invasie op
D-Day. Kapitein John Miller (Tom Hanks) is met zijn mannen
achter de vijandelijke linies op zoek naar soldaat James

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

Entree

kosten

Data

Data

Woensdagmiddag voor senioren

Datum

Op donderdagavond 26 september wordt er een gezamenlijke maaltijd georganiseerd in De Bron voor leden van
onze wijkgemeente De Drieklank en leden van de Molukse
Evangelische kerk uit Assen. We gaan samen eten en na
afloop willen we in gesprek gaan over onze gezamenlijke
geschiedenis. Wat is de pijn die we beleefd hebben, maar
vooral ook wat is het goede dat ons verbindt?
Vooraf opgeven is noodzakelijk. Dat kan bij ds. Peter van
de Peppel, ds. Mella Halussy en Wieke Hoekstra. Er zijn 70
plaatsen beschikbaar, de helft voor de ene gemeente en de
andere helft voor de andere.

Kosten

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.

3 okt., 7 nov., 5 dec., 2 jan., 6 feb., 5 maart, 2 april
donderdag, 1x per maand, 10.00-11.30 uur
Jozefkerk
ds. Ron Koopmans
ds. Ron Koopmans

Verhalen delen

locatie

Middenkring

Al eeuwenlang maakt de mens ongebreideld
gebruik van de natuur. Het westerse christendom
rechtvaardigt dit met de opvatting dat de mens
centraal staat in de schepping en heerser is over de
natuur. Groene theologie verwoordt een andere kijk
op natuur: niet de mens staat centraal, maar Gods
liefde voor heel de schepping.
Het boek biedt een overzicht en
analyse van hedendaagse
ecotheologie. Er is ook aandacht voor ecofeministische
theologie, de discussie in het
Nederlands taalgebied, en
de weerstanden in sommige
kerkelijke kringen tegen een
positieve waardering van natuur. In samenwerking met de
werkgroep Economie en Geloof
organiseren we een leeskring
rond dit actuele en boeiende
boek.

Een kop soep, een paar broodjes, maar vooral de gezelligheid 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, het kan een tekening of foto zijn die bepaalde
gevoelens oproept, maar natuurlijk kan het ook totaal iets
anders zijn wat je zou willen delen. Een mooie manier om
elkaar eens van een onverwachte en verrassende kant te
leren kennen!

Informatie
Datum

Leeskring Groene theologie

Bedoeld voor mensen die in kringverband dichterbij het bijbelverhaal willen komen, en verbanden willen leggen met
hun eigen leven. We lezen het boek Genesis, en beginnen
dit jaar bij Genesis 5.

Als leden aan het w/Woord komen
Het Oldambt: kerk, kunst en koren

Data

Ochtendbijbelkring over Genesis

maandag 7 oktober
19.30 uur
De Bron
ds. Elly Veldman

Nederland is kleurrijk, zo ook bijvoorbeeld het christendom en de islam. Is er anno 2019 sprake van een
Westerse islam, en hoe is deze dan?
Een derde generatie moslims groeit nu tussen ons op.
Hoe geloven, voelen en leven zij onder ons?
In deze avondcursus over de islam hebben we het met
elkaar over het kalifaat, over onze angst bij aanslagen
waar dan ook, over hun geloof de islam met de profeet
en zijn boek, over geluk, over hun ‘vindplaatsen’ en
over hoe met elkaar samen te leven. Uitleg met gesprek
en discussie wisselen elkaar af.

In het boek Paulus: de fundering van het universalisme
betoogt deze denker dat Paulus’ brieven uitdrukking
geven aan een levensvorm die zich laat omschrijven
door de trouw aan één leidend principe: wat waar is, is
voor iedereen. In tijden van polarisering, van nadruk op
verschil, biedt Badiou een interessant perspectief op de
vraag of er in al dat verschil nog iets is dat ons verbindt.
Data
Tijden
Locatie
Docenten

De brieven van de apostel Paulus zijn de afgelopen
eeuw door verschillende filosofen van inventieve
interpretaties voorzien. Eén van deze filosofen is de
inmiddels 82-jarige Franse filosoof Alain Badiou.

Kosten
Informatie
aanmelding

Dinsdag 8, 15 en 29 okt. 5, 12 en 19 nov.
19.00-22.15 uur
Markehuus
Chris Dees,
oud-docent Levensbeschouwing VO en HBO/
docent wereld-godsdiensten TVG Assen/
Kampen
Christiaan Schoonenberg,
masterstudent Filosofie aan de KU Leuven en
predikant in opleiding aan de PThU in
Groningen/docent Filosofie TVG Assen
€55,– p.p. excl. koffie/thee, reis- en
materiaalkosten
Nanno en Elly Levenga
Nanno en Elly Levenga

5

Hij verdedigt de stelling dat de (westerse) filosofie eeuwenlang de werkelijkheid van het leven over het hoofd heeft
gezien. Een mooie zin uit zijn boek ‘Geen idee’ luidt: ‘Elke
keer dat wij in de spiegel kijken, staart het mysterie ons
aan… ‘
Datum
Tijd
Locatie
Informatie
Entree

zondag 13 oktober
10.30-12.00 uur
Doopsgezinde kerk
Marian Dikken
€5,–

Zin in werk

Ouderengespreksgroep
Komend seizoen lezen we weer samen een boekje van
ds. W. v.d. Zee ‘Opnieuw geloven’. Dit boekje is nog steeds
verkrijgbaar. Aan de hand van de Apostolische Geloofsbelijdenis laat ds. V.d. Zee zien wat het vandaag betekent wanneer men zegt te geloven. Het geloof van vroeger is niet
het geloof van vandaag. Er zijn dingen afgegaan maar ook
dingen bijgekomen. Oude zekerheden zijn weggevallen en
nieuwe inzichten vonden gehoor. Dit boekje geeft veel stof
tot nadenken hierover en inspiratie om opnieuw te zoeken
en ontdekkingen te doen.
Data

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 vijf publieke interviews gaat ds. Jan
Bos uit Rolde in gesprek met een dorpsgenoot. Wat houdt
zijn/haar werk in, wat is de mooiste kant, wat zijn de moeilijke aspecten? Is er altijd werklust? Wat voor zin geeft
werk aan het leven? De gast wordt ook gevraagd naar
onderliggende drijfveren en idealen.
Kom luisteren, laat je inspireren en leer je dorpsgenoten
(beter) kennen!
Data

• 15 okt.
• 19 nov.
• 21 jan.
		
• 25 febr.
• 24 maart
Tijd
Locatie
Informatie

Anita Baalmans – verpleegkundige bij Icare
Paul Tahalele – veelzijdig vrijwilligerswerker
Titia en Eddy Kieviet –
bloemisterij De Bloemgaard
Roel en Lucy Barelds – supermarkt COOP
Martien Kamp – Fietsspecialist Kamp
20.00-21.00 uur
Stationskoffiehuis
ds. Jan Bos

Kijken in de ziel van religieuze
leiders

Kring overdag: Geloven vroeger en nu

Tijd
Locatie
Gespreksleider
info, opgave

In de laatste aflevering van zijn interviewserie
Kijken in de ziel sprak Coen Verbraak met twaalf religieuze leiders, waarbij rabbijnen, imams, dominees,
zenboeddhisten, een bisschop, een rooms-katholieke zuster en een hindoepriester zich bogen over
de grote vragen van het bestaan. Wat is ‘geloven’
precies? Bestaat God echt? En als hij almachtig is,
waarom laat hij dan zoveel ellendige dingen toe?
Wat gebeurt er met ons als we sterven? Is het bestaan op aarde vooral bedoeld als examen voor de
hemel? En hoe komt het dat mensen in naam van
religie soms de gruwelijkste dingen doen?
Wat vinden ze van euthanasie, abortus en homoseksualiteit?
Op drie avonden kijken we met elkaar naar een aflevering en spreken na afloop daarover met elkaar.

maandagmiddag 1x per 14 dagen:
21 okt.; 4 en 18 nov.; 2 en 16 dec., 13 en 27 jan.,
10 en 24 feb., 9 en 23 maart
14.00-15.30 uur
Opstandingskerk
ds. Harm Rietman
ds. Harm Rietman

Actiedag

in samenwerking met Present

Tijd
Locatie
Begeleiding
Info, opgave
Data
locatie
Leiding
informatie
Opgave

donderdag 7, 14 en 21 november
20.00-21.30 uur
De Bron
ds. Peter van de Peppel
ds. Peter van de Peppel
niet nodig

Laten we het er wel over hebben

‘Woorden zijn niet onschuldig’

Nu de dood en het sterven bijna een taboe lijkt, kan het
gesprek erover juist helpen om het als een deel van het
leven te zien. Vanuit dit spanningsveld willen uitvaart-ondernemer Daniel Haan uit Beilen en predikant Gerrold Olde
in gesprek gaan over wat er praktisch en principieel op ons
af komt, zoals begraven of cremeren, hoe spreek je er met
kinderen over, de laatste ontwikkelingen op het gebied
van wetgeving en gewoonten, wel of niet vanuit de kerk...

In deze lezing zullen vele audio- en videofragmenten te
horen en te zien zijn uit toespraken van bekende personen,
zoals journalisten en politici. De spreekster laat zien dat
zowel in het verleden als in het heden de woorden van
invloedrijke personen een zeer grote invloed kunnen hebben, en soms de weg kunnen plaveien naar geweld tegen
bevolkingsgroepen, zoals Joden, zigeuners of de Tutsi’s
in Rwanda. Ook in 2019 moeten we met elkaar zeer alert
blijven, want woorden zijn niet altijd onschuldig!

Kristallnachtherdenking 2019

Tijd
Info,opgave

zaterdag 2 november
van 10.00-16.00 uur (ongeveer)
Auckjen Ridderbos

Dankdaglezing

Bijbelse miniaturen
Zinnige Zondagavond

Geloof doorgeven aan de volgende generaties: kan dat
nog, mag dat nog? Wat willen we eigenlijk meegeven, wat
is in ons eigen leven belangrijk? En wat zou voor de jonge
mensen om ons heen/ onze kinderen/kleinkinderen van
belang kunnen zijn? Weten wij wat zij echt nodig hebben
om te leven in deze tijd? Hebben wij daarin iets te zeggen
of te doen?

Data

Tijd

Datum

Data, tijd

Geloven doorgeven of niet?

kosten

In zijn laatste boek ‘Bijbelse miniaturen’ beschouwt
dominee Carel ter Linden een aantal bekende
bijbelverhalen. De oud-predikant van de Kloosterkerk in Den Haag laat zien hoe de verhalen uit de
bijbel ons dagelijks leven nog steeds raken en wat
we daarmee kunnen doen. Want de oude verhalen
van toen bevatten verborgen boodschappen voor
het heden. Over ‘Bijbelse miniaturen’ en zijn kijk
op geloof, zingeving en de wereld zal Ter Linden in
Rolde komen spreken.

Datum
Tijd
locatie
Toegang

Anders dan vrijwilligerswerk komt mantelzorg 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
houdt je geven en ontvangen in een gezonde balans?
Want mantelzorgen is óók ontvangen en zin ervaren!
Drie middagen ontmoeten we elkaar, gun dit jezelf!

Locatie
Informatie

Locatie
Toegang
Contact

Tijd

Kamerorkest Divertimento
Concert

Het Noord-Drents Kamerorkest Divertimento is een
amateurorkest bestaande uit ongeveer 20 enthousiaste
musici onder leiding van dirigent Kees van der Harst.
Divertimento is Italiaans voor vermaak, plezier en dat
kenmerkt het samenspel. Het orkest speelt muziek uit
verschillende stijlperioden en geeft elk jaar een aantal
concerten in Noord-Nederland.

Locatie
Informatie
opgave
opmerking

maandag 11, 18 en 25 november
14.00-15.30 uur
De Bron
ds. Elly Veldman en/of Nicoline van de Peppel
ds. Elly Veldman en/of Nicoline van de Peppel
opgave nodig i.v.m. cursusmap
de middagen horen bij elkaar

vrijdag 8 november
Tijd
20.00 uur, inloop 19.30 uur
LEZING: WOORDEN
ZIJN NIET ONSCHULDIG
locatie
De Bron
gespreksleider ds. Esther Struikmans
Over gevaarlijke gevolgen van hate speech
Informatie
ds. Esther Struikmans
en discriminerende uitingen toen én nu.
opgave
ds. Esther Struikmans
Vrijdag 8 november
2019 | niet
inloop
19.30 - start
20.00op
uurprijs gesteld
opgave
verplicht,
wordt
De Bron Einthovenstraat 28 Assen

Mensen worden zich meer en meer bewust van het feit dat
de manier waarop we met de aarde omgaan niet goed is.
De urgentie om op zoek te gaan naar andere wegen wordt
steeds duidelijker. ‘Groen zijn is een morele noodzaak’
heeft paus Benedictus XVI gezegd. Om daar inhoud aan
te geven zijn de tien geboden voor het milieu verschenen,
waarin religie en duurzame levensstijl bij elkaar worden gebracht. Marjolein Tiemens-Hulscher, oprichtster van Groen
Geloven, gaat in haar lezing wat dieper op alle geboden in.
(In samenwerking met de Energiefabriek Brandstof voor
de ziel)

Ds. Esther Struikmans
Esther, een Perzisch sprookje
Theatervoorstelling in de Adventskerk
Verhalenverteller Kees Posthumus en muzikant Henk
van Glabbeek spelen, geïnspireerd door het Bijbelboek
Esther, een meeslepend verhaal over macht, geweld,
verzet, twijfel en moed.
In deze actuele en muzikale versie van het oude oosterse verhaal rond Esther en Haman is een belangrijke
rol weggelegd voor de muziek waarbij verschillende
Perzische instrumenten worden bespeeld.‘

Data, tijd

1 december t/m 10 januari, vrijdag 10.00-12.00 uur
en zondagn rond de kerkdienst van 10.00 uur
Adventskerk en Opstandingskerk
Reinder van der Molen

Mediteren en Schilderen
In januari 2020 kijken we al vooruit naar de Veertigdagentijd en Pasen. Mediteren en schilderen kan een mooie manier zijn om die weken – en de verhalen die daarbij horen
– voor jezelf opnieuw te beleven en letterlijk kleur te geven.

Op deze zondagmiddag brengen zij een licht programma
voor een brede doelgroep, waaronder de muzikale begeleiding bij de winterse tekenfilm ‘The Snowman’. Een
programma geschikt voor jong en oud!

Data	

Datum

Tijd

Tussen Advent en Driekoningen tonen in zowel de Adventsals de Opstandingskerk gemeenteleden, die eerder in die
kerken exposeerden, nieuw werk rond dat thema.

Informatie

Locatie
organisatie
Entree

Tijd

zondag 24 november
19.30 uur
Jacobuskerk, Rolde
€5,– incl. koffie of thee

Zin in mantelzorg

‘Tien geboden voor het milieu’

17 oktober
20.00 uur
Het Kompas, Smilde
ds. Gerrold Olde

gezien door de ogen van de bijbelse profeten

Locatie

Tijd

Datum

Expositie rond Verwachting

foto: Patricia Börger

donderdag 14 en 28 november
14.30-16.30 uur
consistorie van de Ontmoeting
ds. Harry Harmsen en Auckjen Ridderbos
Auckjen Ridderbos

Datum

woensdag 6 november
19.30 uur
Opstandingskerk
gratis – vrijwillige gift voor onkosten
Gerard Schoep

info, opgave

beeld: Veronie Rens, zeeuwart.nl

Op Dankdag voor gewas en arbeid organiseert de werkgroep Economie en Geloof inmiddels traditiegetrouw een
lezing rond het thema duurzaamheid. Dit jaar staat het
thema ‘Stof tot nadenken’ centraal, het thema waar de
werkgroep de komende twee jaar mee aan de slag gaat,
samen met u. De spreker voor de dankdaglezing is nog niet
bekend, deze wordt t.z.t. bekend gemaakt op de website
van de Protestantse Gemeente Assen, in het Kerkblad en
de zondagsbrieven.

Datum

Locatie

woensdag 27 nov. en 11 dec., 10.00-12.00 uur
en dinsdag 17 dec., 19.30-21.30 uur
Opstandingskerk
Corry van der Molen-Sijbolts
collectebus voor een kleine bijdrage

In twee middagen gaan we proberen elkaar te vertellen
over onze ervaringen. Misschien kunnen we elkaar helpen
een nieuwe blikrichting te vinden. Kom meepraten: we
hebben elkaar nodig om de hoop vast te houden!

In het komende najaar willen we met ondersteuning van
de Stichting Present weer een klus doen. Wat dat precies
gaat worden is nog niet bekend: de mensen van Present
gaan voor ons kijken waar/bij wie echt hulp nodig is.
Het wordt deze keer in ieder geval een praktische klus:
verven, behangen, opknappen van een tuin o.i.d.
Om te weten wat we kunnen aanvatten is het belangrijk
om op tijd te horen wie hier voor voelt en tijd en energie
kan vrijmaken.

Het ongemak van de dood en wat er wel op je afkomt

65+ in gesprek

www.dedrieklankassen.nl www.pkn-assen.nl www.instagram.com/dedrieklankassen Twitter: @dedrieklank

Datum
tijd
locatie
Kaarten
Reservering
Informatie

Informatie

zondag 24 november
15.00 uur
De Ontmoeting
Werkgroep Kerk Kunst en Cultuur De Drieklank
vrije toegang
Linda Hartemink

We beginnen steeds met een tekst, muziek en een gedicht.
In de stilte die dan volgt komen we tot rust en laten alles
in ons omgaan. Daarna laten we ons penseel en de verf het
werk doen op papier of doek. We proberen dus te werken
vanuit onze innerlijke beleving, zoals die door de stilte is
opgeroepen. Ervaring met mediteren en/of schilderen is
echt niet nodig. Iedereen is van harte uitgenodigd om dit te
proberen en je zult zien: het gaat!
Data
Tijd

Workshops Verwachting

gezien door de ogen van de bijbelse profeten

Locatie
Kosten
Leiding
Opgave

Tussen Advent en Driekoningen tonen in zowel de Advents
als de Opstandingskerk gemeenteleden, die eerder in die
kerken exposeerden, nieuw werk rond dat thema. Ook
andere gemeenteleden kunnen rond dat thema gaan schilderen. Aukjen Ridderbos leidt de workshops in.
Wilt Lengkeek en Corry van der Molen begeleiden.
Schildermateriaal is aanwezig.

extra

dinsdag 7, 14, 21 en 28 januari
10.00 -12.00 uur
Opstandingskerk
€25,– voor het materiaal
Marian Koster en Auckjen Ridderbos
Marian Koster
maximaal 10 deelnemers,
voor het materiaal wordt gezorgd

Oecumenisch Leerhuis
Het Oecumenisch Leerhuis Assen verzorgt in de eerste
maanden van het jaar altijd een serie van zes avonden over
onderwerpen die zich bevinden op het snijvlak van kerk en
maatschappij. De keuze voor het thema in 2020 was echter
in juli nog niet gemaakt, zodat we het thema nog niet in
deze krant kunnen vermelden. De thema’s en de namen
van de inleiders zijn t.z.t. te lezen in de uitnodiging, kerk
bladen en op de website.

zondag 10 november
16.00 uur
Adventskerk
€10,– verkrijgbaar in de hal van de kerk.
niet nodig.
Werkgroep Kerk en Theater Vredenoord
Otto Lussenburg
Datum
Tijd
locatie
Informatie
Entree

woensdag 20 november
14.30-16.30 uur
Odd Fellowhuis
Marian Dikken
€5,–

Data
Tijd
Locatie
Informatie
Website

9 en 23 jan., 6 en 20 febr., 5 en 19 maart
19.45-22.00 uur
Opstandingskerk
Ina Nusselder
www.leerhuisassen.nl
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Film

Green Book
Een waargebeurd verhaal over de hechte vriendschap
tussen een uitsmijter en concertpianist die gedwongen
worden hun verschillen opzij te zetten om de reis van hun
leven te maken. Wanneer pianist Don Shirley in 1962 op
zoek is naar een lijfwacht, komt hij in contact met Tony
Lip, een Italiaans-Amerikaanse uitsmijter. Samen reizen
ze door verschillende ‘blanke’ staten aan de hand van een
reisgids (The Green Book) die hen informeert over plekken
waar Afro-Amerikanen welkom en veilig zijn. Tijdens hun
reis worden zij geconfronteerd met hun tegengestelde
persoonlijkheden, gevaar en racisme, maar ook met onverwachte menselijkheden en een volle dosis humor.

Maar dit betekent ook dat Johny Cash het tegoed kende.
Dat tegoed was hem aangereikt in het christelijk geloof dat
hij van huis uit mee kreeg, dat levenslang hem vergezelde
en aan hem knaagde en dat hij door zelfstudie verdiepte.
In deze presentatie luisteren we naar het verhaal van zijn
leven, naar de muziek die hij maakte en komen we op het
spoor van wat het christelijk geloof voor hem betekend
moet hebben.

Johnny Cash-kerkdienst
In aansluiting op de avond Tussen Hurt en Halo van
ds. Anton Verbeek is er op zondag 9 februari een
kerkdienst met songs van Johnny Cash. Wat een
Johnny Cash-dienst is? Een dienst met de gewone
onderdelen van een kerkdienst: gebed, bijbellezing,
preekje. Maar er klinken géén kerkelijke gezangen,
alleen songs van Cash. Hij was een zeer gelovig
man, dus vallen zijn songs in een kerkelijke setting
gemakkelijk op hun plek.
Iedereen is welkom. Want het mooie is dat je niet
religieus hoeft te zijn om van deze dienst te genieten. In de dienst zit voor elk wat wils. En meezingen
mag!
De coverband Cashflow3 zal muzikale medewerking
verlenen aan de dienst.

Ook de Bijbel was een inspiratiebron voor de Bommelverhalen. Toonder putte daar uit voor verhaalmotieven, maar
ontleende ook woorden en uitdrukkingen aan de oude
Statenvertaling. In zijn lezing gaat Klaas Driebergen (schrijver, uitgever en fotograaf) in op dit gegeven, geïllustreerd
met videofragmenten en afbeeldingen uit de Bommel
verhalen.

Datum
Tijd
Datum
Tijd
Locatie
Leiding, info

Datum
Tijd
Locatie
organisatie
Entree
Informatie

vrijdag 24 januari
20.00 uur
De Bron
Werkgroep Kerk Kunst en Cultuur
€5,– inclusief consumptie
Linda Hartemink

donderdagavond 6 februari
20.00-22.00 uur
De Bron
Anton Verbeek, em. predikant uit Assen

locatie
Informatie
Entree

Biddaglezing: donut-economie
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
bijdragen: overheid, bedrijfsleven en burgers.
Daan Tavenier, econoom, houdt een inleiding over haar
boek en gaat het gesprek aan over dit nieuwe economische (denk)model.

God only knows
God Only Knows is een Nederlandse film die gaat over
fricties en de onvoorwaardelijke liefde tussen broers en
zussen. Twee zussen moeten voor hun overspannen broer
zorgen. De familieverhoudingen zorgen ervoor dat ze elkaars grenzen volledig overschrijden. Terwijl ze naar buiten
toe proberen om een zinvol leven te leiden, laten ze naar
elkaar alle decorum vallen zoals alleen broers, zussen of geliefden dat kunnen doen. Wat zijn families nog vandaag de
dag? Monic Hendrickx, Elsie de Brauw en Marcel Musters
spelen de hoofdrollen in deze ontroerende tragikomische
vertelling.

donderdag 27 februari
14.30-16.30 uur
De Open Hof
Marian Dikken
€5,–
Datum

Rondom Pasen

Muziek met het Hof Duo

Film

Meekijken met schilders en dichters

Tijd
locatie
Info, opgave

Woensdag 11 maart
Biddag voor Gewas en Arbeid
20.00-22.00 uur
Ontmoetingshuis te Vries
ds. Bert Altena

Datum
Tijd
locatie
Entree

Zo overbekend lijken ze ons: de verhalen over lijden en
opstanding. Kunnen we nog iets nieuws ontdekken?
Misschien kunnen kunstenaars ons helpen. We gaan
samen kijken naar wat schilders hebben verbeeld en luisteren naar de woorden die dichters hebben gevonden.

Twee jonge studenten van het Prins Claus conservatorium: Taraneh Pouryousef, afkomstig uit Iran, en
Greta Gutuleac uit Moldavië spelen de sterren van
de hemel met fluit en piano. Zij brengen een prachtig repertoire ten gehore uit de barok, klassieke
periode en de romantiek. De muziek wordt afgewisseld met verhalen over Iran.
Eva Koerselman is daar onlangs geweest en zal aan
de hand van een powerpointpresentatie hierover
vertellen. Muziek, beeld en verhalen wisselen elkaar
af in een inspirerend geheel.
(In samenwerking met Energiefabriek Brandstof
voor de ziel’

Licht op Lucebert
In 2018 verscheen de biografie van de dichter en schilder
Lucebert, geschreven 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 Vijftigers’, een progressieve 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. Vorig
jaar kon deze avond niet doorgaan, daarom nu opnieuw dit
aanbod.

organisatie
Informatie

Dietrich Bonhoeffer, 		
een leven in verzet
Op 9 april is het 75 jaar geleden dat de theoloog
Dietrich Bonhoeffer door de nazi’s werd geëxecuteerd, vanwege zijn rol in het Duitse verzet. De
herinnering aan zijn persoonlijkheid, zijn gelovig
verzet en zijn visie op kerk en geloof, zijn tot de dag
van vandaag actueel.
In drie avonden verdiepen we ons in verschillende
aspecten van zijn leven en werk.

Datum
Tijd
locatie
predikant

zondag 9 februari
16.30 uur
De Bron
ds. Peter van de Peppel

vrijdag 20 maart
20.00 uur
De Bron
€5,– inclusief consumptie
Werkgroep Kerk Kunst en Cultuur De Drieklank
Linda Hartemink

De Pietà

Het paasverhaal uitgebeeld
Wie kent het niet, dat Pietà-motief: Maria met het van het
kruisgenomen lichaam van Christus op schoot.
Dit ontstaat aan het einde van de 14e eeuw in miniaturen
en wordt heel kenmerkend voor de laatgotische noordelijke beeldhouwkunst. Vooral in de 15e en 16e eeuw is het een
onder opdrachtgevers én kunstenaars populair thema.
In Italië maakt Giovanni Bellini twee prachtige Pietà’s.
Vooral is beroemd geworden de Pietà van Michelangelo
Buenerotti, die hij op jeugdige leeftijd beeldhouwde en
thans nog steeds te bewonderen is in de Sint Pieterskerk
in Rome. Marian van Caspel (kunsthistorica) vertelt, tevens
over moderne Pietà’s.

Denkend aan de dood
kom ik tot leven
Datum
Tijd
locatie
Informatie
Entree

zondag 9 februari
14.30-16.15 uur
Apostolisch Genootschap
Marian Dikken
€5,-

Zinnige Zondagavond
Is de krant nog een meneer?

Datum
Tijd
Locatie
Info, opgave

maandagavond 30 januari
20.00- 22:00 uur
De Bron
ds. Peter van de Peppel

Hoofdredacteur Cees van der Laan van dagblad Trouw
komt praten over de positie van de krant in de maatschappij anno 2020. Uiteraard gaat hij hierover ook graag in
gesprek met het publiek.
Het zal onder meer gaan over de identiteit van Trouw, de
rol van de krant ten opzichte van andere media en de
keuzes die de krant maakt in bepaald nieuws en in de
omgang met (conservatieve) christelijke of juist niet-christelijke bronnen. Van der Laan zal zijn blik op de samenleving geven en er zal ruimte zijn om in te haken op de
actualiteit die dan aan de orde is.

Het gelijknamige boek van Piet
Schelling nodigt ons uit om zelf na
te denken over ons levenseinde.
Onderwerpen waarover het deze
twee middagen kan gaan:
• Door je te bezinnen op je
eigen dood, krijg je meer oog
voor de kostbaarheid van je
leven.
• Onderhuids heeft het
doodgaan invloed op ons
leven. Door die invloed op te
sporen, leer je beter om te
gaan met het einde en met
de weg daar heen.
• Eens begon je leven, eens zal het eindigen. Daar tussenin ligt je geschiedenis. Die te verstaan brengt rust
en maakt het sterven minder moeilijk.
• Denk na, als het kan samen met je dierbaren, wat je
wensen zijn rondom afscheid en uitvaart.
• Stel jezelf de vraag: wat verwacht ik na de dood?
Datum
Tijd
locatie
Opgave
opmerking

Tussen Hurt en Halo

Data
Tijd
Locatie
Begeleiding
Info, opgave

donderdag 27 feb., 12 en 26 maart (voor Pasen);
donderdag 16 en 23 april (na Pasen)
19.30-21.30 uur
Frambozenhof 14
Auckjen Ridderbos
Auckjen Ridderbos

18 maart
25 maart
1 april

Tijd
locatie
Gespreksleider
Info, opgave

Woensdagavond 18 en 25 maart; 1 april
over leven en werk, door Frits de Lange
over zijn brieven uit de gevangenis
over zijn geestelijke gemeenschapsleven
20.00-22.00 uur
Ontmoetingshuis te Vries
ds. Bert Altena, m.m.v. dr. Frits de Lange
ds. Bert Altena

Huiskamerconcert

dinsdag 25 februari en 10 maart
14.30-16.00 uur
De Bron
ds. Elly Veldman en/of Nicoline van de Peppel
de middagen horen bij elkaar

Datum
Tijd
locatie
Toegang

zondag 9 februari
19.30 uur
Jacobuskerk, Rolde
€5,–, incl. koffie of thee

Tijd
locatie
Informatie

Het eerste concert in 2018 smaakte naar meer.
Denk aan een huiselijke sfeer, een karpet met een schemerlamp, hapje en drankje, ongelooflijk enthousiaste
muzikanten en zangers.
Deze keer zullen wederom verschillende artiesten
vanuit De Drieklank optreden.
Een echt avondje uit, vast noteren dus!
Zelf ook met één of meer personen muziek maken,
zingen, of bijvoorbeeld een gedicht voordragen?
Alles mag en alles kan.

door Klaas Driebergen

Schrijver en striptekenaar Marten
Toonder (1912- 2005) portretteerde
in zijn verhalen over Olivier B. Bommel en Tom Poes met een grote
knipoog de Nederlandse samenleving. Het is daarom niet verbazend
dat hij zich daarin ook bezig heeft
gehouden met het christendom,
en in het bijzonder het Hollandse
calvinisme.

Datum

Entree

‘Bommel en Bijbel’

Het leven, de muziek en het geloof van Johnny Cash
(1932-2003)
Johnny Cash was een Amerikaanse zanger, gitarist, componist, filmacteur en auteur. Een icoon in de wereld van de
countrymuziek, gelauwerd en bekroond. Deze kwalificaties
deelde hij met vele artiesten.
Ze zijn op zich niet bijzonder. Wat Johnny Cash bijzonder
maakt – zoals Bob Dylan hem na zijn overlijden in 2003
schetste – is dat hij met zijn verbeeldingskracht uiting kon
geven aan alle tekortkomingen van de menselijke ziel. Cash
kende het menselijk tekort. Hij wist wat het is als het leven
je onder de handen afbreekt.

Data

•
•
•

El Greco 1541 - 1614

Datum
Tijd
locatie
organisatie
Informatie

U bent van harte uitgenodigd voor de tweede editie
van het Huiskamerconcert, een concert in intieme sfeer
in De Bron.

opgave
Entree

vrijdag 28 februari
20.00 uur
De Bron
Werkgroep Kerk Kunst en Cultuur
De Drieklank
Linda Hartemink
Linda Hartemink
€5,– inclusief consumptie

donderdag 26 maart
19.45-21.30 uur
Odd Fellowhuis
Marian Dikken
€5,–

Bedrijfsbezoek
In het voorjaar 2020 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 het provinciehuis, Warenhuis
van der Veen hotel-restaurant van der Valk, Woningstichting Actium en het Gemeentelijke Duurzaamheidscentrum.
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
Tijd
locatie
Toegang

Contactpersoon

maart/april
14.00-16.00 uur (onder voorbehoud)
wordt later bekend gemaakt
Het aantal deelnemers kent meestal een grens.
Deelnamekosten worden zo laag mogelijk
gehouden, mogen geen belemmering
vormen om mee te gaan.
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75 jaar bevrijding

Berlijnreis in het teken van
Dietrich Bonhoeffer

Rond de schilderijen ‘Om te gedenken’ en ‘Ga!’
van de Asser beeldend kunstenaar Henk ter Horst hangen
teksten van liederen, gedichten, boekcitaten die getuigen
van geloof, troost, moed, verzet, vreugde, vrijheid, verbinding en vrede. De teksten worden om de paar weken door
andere vervangen.

Op 9 april 2020 is het 75 jaar geleden dat de Duitse theoloog
Dietrich Bonhoeffer door de nazi’s werd geëxecuteerd.
Zijn leven in verantwoordelijkheid en verzet, spreekt tot op
de dag van vandaag aan.

Expositie: Van Bevrijding naar Vrijheid

Datum
tijd
locatie
Kaarten

Informatie

zaterdag 18 april
20.00 uur
Adventskerk
Via www.kamerkoor.nl,
boekhandel Van der Velde, Assen
en voor aanvang in de kerk
Reinder van der Molen

We maken een reis naar Berlijn in het teken van Bonhoeffer, maar ook tegen de achtergrond van de jaren dertig
waarin hij leefde en werkte. We besteden aandacht aan
zijn theologische idealen en veranderende opvattingen
over kerk, gemeenschap en liturgie. Daarbij maken we
steeds de verbinding met onze eigen tijd.
Kortom, een veelzijdig reisprogramma dat in de komende
tijd nader wordt uitgewerkt.

Stevo Akkerman
‘Van horen zwijgen’
Preek van de Leek

Hij is bekend om zijn columns en schreef het boek ‘Het
klopt wel maar het deugt niet’, waarin hij zich afvraagt
of niet alleen de bankwereld, maar de hele maatschappij een ‘amoreel universum’ is geworden.
Nu komt hij met de vraag: ‘Als niet de bestemming van
de reis ons doel is, maar het reizen zelf, wat valt er dan
nog te zeggen over het verlangen om op pad te gaan?
Iets drijft de moderne mens voort, maar als hij het een
naam geeft, verdwijnt het achter de horizon. Zo blijft de
gelovige ongelovige onderweg’.

Zinnige Zondagavond
In oorlog en liefde

Datum
Tijd

datum
tijden
locatie
Informatie

de maanden april en mei
vrijdag 10.00-12.00 uur en
zondag rond de kerkdienst van 10.00 uur
Adventskerk
Reinder van der Molen

75 jaar Bevrijding
Concertlezing:
Bevrijd van de geschiedenis

Op 12 april 2020 is het precies 75 jaar geleden dat Rolde
werd bevrijd. Dat is de aanleiding om de week daarna
historicus, schrijver en verteller Timo Waarsenburg in de
Jacobuskerk zijn voorstelling In oorlog en liefde te laten
spelen. Waarsenburg brengt het waargebeurde verhaal
van Hans Beckman, een Nederlands militair en verzetsman
die in Auschwitz terecht kwam. In dat concentratiekamp
vond hij de liefde van zijn leven. Waarsenburg interviewde
Hans Beckman verschillende keren en het verhaal liet hem
niet meer los. In 2017 maakte hij er een vertelling van voor
het Bevrijdingsfestival in Den Haag en sindsdien speelt hij
de voorstelling door het hele land.

Monika Benndorf (1944) is dochter van een Nederlandse
vrouw en een officier in de Duitse Wehrmacht. Monika vertelt over haar ontroerende belevenissen als kind van een
doodgezwegen vader en haar naoorlogse zoektocht naar
hem. Haar dochter, zangeres Esther Linssen, ondersteunt
deze lezing met liederen van Schubert en Schumann.
Jorrit van den Ham begeleidt op vleugel.

Informatie

Belijdeniskring
Een korte cursus. In een open sfeer komen de hoofdthema’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
Tijd
locatie
Leiding, info

Info, opgave

Met beeldende middelen en taal neemt docent
beeldende vorming Marjolijn Zwolsman uit Rolde u
mee in het pinksterverhaal. Aan de hand van oude
en moderne teksten over Pinksteren maakt elke
deelnemer een schilderij waarin hij/zij iets verbeeldt
of uitdrukt van de betekenis van Pinksteren voor
hemzelf en/of de wereld. Ervaring met schilderen is
niet noodzakelijk. Enthousiasme en nieuwsgierigheid om met dit thema aan de gang te gaan met
verf op doek is voldoende. De kunstwerken krijgen
(eventueel) een rol in de viering van Pinksteren
(zondag 31 mei) in de Jacobuskerk in Rolde. Marjolijn
zorgt voor materialen, uitleg en persoonlijke begeleiding tijdens het schilderen. Er wordt gewerkt met
acrylverf op schilderdoek.

De diverse locaties

Selma Lagerlöflaan 5

9406 KB Assen

De Ark

Smalgoorn 2

9402 NW Assen

De Bron

Einthovenstraat 28

9402 CE Assen

Doopsgezinde Kerk

Oranjestraat 13

9401 KE Assen

Jacobuskerk, Rolde

Kerkbrink 5

9451 AL Rolde

Jozefkerk

Collardslaan 2

9401 GZ Assen

Het Stadskanaalster Achterhuis verbeeld

Het Kompas

Veenhoopsweg 12 B

9422 AA Smilde

Een onbekend onderduikverhaal uit de
oorlogstijd. Ingeleid door Harry Berg. Iedereen kent Het
Achterhuis, waar Anne Frank en haar familie zich twee jaar
verborgen konden houden voor de nazi’s.
Dat er in Nederland meerdere van dit soort ‘Achterhuizen’
hebben bestaan, is minder bekend.
Het Stadskanaalster Achterhuis is daar één van. Aan de
Krommewijk, aan de rand van Stadskanaal, stond een klein
boerderijtje. Hier werd door de familie Drenth-Van der Sluis
met gevaar voor eigen leven uiteindelijk een schuilplaats
geboden aan maar liefst zestien onderduikers. Een verhaal
over delen zonder eigenbelang, met geloof in God.

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

Aukjen Ridderbos

Frambozenhof 14

9408 BL Assen

De Schulp

Buizerdstraat 10

9404 BB Assen

Stationskoffiehuis

Stationsstraat 14

9451 AJ Rolde

Tichelhoes, Rolde

Hunebedweg 13a

9451 AP Rolde

De Vijverhof

Vredeveldseweg 75

9404 CC Assen

zondag 19 april
19.30 uur
Jacobuskerk, Rolde
€5,– (incl. koffie/thee).
in samenwerking met de Culturele Vereniging
Rolde (CVR). CVR-leden hebben gratis toegang.
www.timowaarsenburg.nl/oorlogliefde

Film

Datum

15, 22, 29 april, 6, 13, 20 en 27 mei
woensdag tussen Pasen en Pinksteren,
20.00-22.00 uur
De Gaarde 63
ds. Ron Koopmans

Tijd
Plaats
kosten
info, opgave

75 jaar bevrijding

Concert: Liederen over Vrijheid en Vrede
In april 1945 werden Assen en vervolgens
Groningen bevrijd. Een goede reden voor een
gezamenlijk project van Arpeggio, Het Asser Kamerkoor en
het Gronings Kamerkoor. De koren geven zowel in Assen
als (een dag later in de San Salvatorkerk, Groningen) een
gezamenlijk concert. Zij brengen rond het thema Vrijheid
en Vrede apart én samen liederen ten gehore die stammen
uit een lange muziekgeschiedenis maar aan actualiteit
niets hebben verloren.

Kosten

vrijdag 24 april-vrijdag 1 mei
ds. Jan Fischer, ds. Bert Altena en Euwe de Jong
nog niet bekend
ds. Bert Altena

Apostolisch Genootschap

informatie

organisatie

Reisleiding

9403 MA Assen

organisatie

Kaarten

Data

Lindelaan 49

Toegang

locatie

Entree

Adventskerk

locatie

zondag 5 april
16.00 uur
Adventskerk
à €10,- in de hal van de kerk.
Reservering is niet nodig.
Werkgroep Kerk en Theater Vredenoord
Reinder van der Molen

Informatie

een Pinkster-schilderproject

Tijd

tijd

organisatie

En de kleur is… rood

Datum

Datum

locatie

zondag 17 mei
14.30-16.15 uur
Apostolisch Genootschap
In samenwerking met
Energiefabriek Brandstof voor de ziel
Marian Dikken
€5,–

Datum
Tijd
locatie
organisatie
Entree
Informatie
foto

woensdag 22 april
14.00 uur
De Bron
Werkgroep Kerk Kunst en Cultuur
€5,– inclusief consumptie
Linda Hartemink

Collectie Streekhistorisch Centrum
Stadskanaal, archiefnummer 17058

zaterdag 9 en zaterdag 16 mei
reserve: zaterdag 23 mei 13.00-15.00 uur,
om schilderij af te maken
11.00-15.00 uur
Tichelhoes
€15,– p.p. voor materiaalgebruik.
Marjolijn Zwolsman, graag voor 15 april

11

namen, telefoonnummers, e-mailadressen, locaties
Adressen voor informatie en eventueel opgave
ds. Bert Altena

(0592) 405 514

bert.altena@hetnet.nl

Esther Bijma		
Truda de Boer

(0592) 482 431

Kees den Boer

(0592) 420 277 of 06 138 998 85

ds. Jan Bos

esther@abijma.nl
trudadeboer@gmail.com
keesdenboer38@planet.nl

Koffie en

06 122 565 88

janbos40@hetnet.nl

thee zijn

Sjoke Bruinsma

(0592) 375 579

ts.waldus@home.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. Mella Halussy

06 579 099 13

romellahalussy@yahoo.nl

Ate Hamstra		

wuou38ht@kpnmail.nl

ds. Harry Harmsen

(0592) 344 570

Linda Hartemink

06 122 957 63

Cees Hoekstra

(0593) 592 925

cshoekstra@gmail.com

Wieke Hoekstra

(0592) 342 355

w.hoekstra44@gmail.com

Berta van der Kolk

(0592) 311 917 of 06 418 551 00

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

Willemijn Lau

(0592) 240 868

ds. N.F.L. de Leeuw

(0597) 612 715

Familie Levenga, secretariaat TGV

06 141 015 12

Otto Lussenburg

(0592) 409 292

Ali van Mechelen

(0592) 867 290

Inge Meinardi

(0592) 460 618

Corry van der Molen-Sijbolts

06 220 651 78

Reinder van der Molen

(0592) 346 549 of 06 536 59 942

Ina Nusselder

(0592) 350 376

inanusselder@outlook.com

ds. Gerrold Olde

(0592) 213 253

dsgolde@gmail.com

Berthe Omvlee

(0592) 33 49 00

ds. Peter van de Peppel

(0592) 344 912

peppel@dedrieklankassen.nl

Nicoline van de Peppel

(0592) 344 912

nicolinevandepeppel@ziggo.nl

Auckjen Ridderbos

(0592) 350 504

auckjen.ridderbos@zonnet.nl

ds. Harm Rietman		

u deponeren in de daartoe
bestemde bus.

nfl.de.leeuw@solcon.nl
tvgassen@gmail.com; www.tvgassen.nl
o.lussen@hotmail.com
inge.meinardi@live.nl
corry.vandermolen@ziggo.nl
reinder.vandermolen@gmail.com

berthe.omvlee@ggzdrenthe.nl

dsharmrietman@kpnmail.nl

(050) 313 36 19

estruikm@planet.nl

Pastoor K. Tolboom

(0592) 312 181

j.j.g.tolboom@home.nl

ds. Anton Verbeek		

ajverb@hetnet.nl
veldman@dedrieklankassen.nl
andreenbea@kpnmail.nl

Zin-in-Zondag		
06 125 262 88

sumpties. Deze bijdrage kunt

w.lau@xs4all.nl

ds. Esther Struikmans

Marjolijn Zwolsman

van de kosten van de con-

vanderkolktoussaint@hetnet.nl

gerard.schoep@home.nl

Bea Voskamp		

om een bijdrage ter dekking

lindabolt@home.nl

(0592) 345 380

(0593) 565 259

willen u vragen

harmsen@dedrieklankassen.nl

Gerard Schoep

ds. Elly Veldman

gratis, wel

www.zin-in-zondag.nl
mzwolsman@hetnet.nl

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
www. kompassmilde.nl

Ontwerp en opmaak: AlbertsKleve BNO, Assen

Informatie over diverse kerken en (wijk)gemeenten

