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Nieuwsbrief 64 van de Jacobuskerkgemeente 
 
Pastoraat 
In de afgelopen week heb ik de pastorale zorg overgedragen aan de ouderlingen en de vier 
dominees die mij de komende tijd gaan vervangen. Rienk Kamer is de contactpersoon in 
geval van een overlijden of andere dringende pastorale zorg. Maar ook de eigen ouderling 
kan u natuurlijk bellen. 
 
Overlijden 
In de namiddag van 9 juni overleed Riet Froonhof. Vlak daarvóór heb ik met haar en haar 
dochter Parvin gebeden en haar de zegen gegeven. Riet was een trouw en vrolijk 
kerkganger: ze hield zó van onze gemeente en het gebouw! Jarenlang zong ze in de cantorij. 
Wij gedenken haar zondag in de dienst. De uitvaartdienst is maandag om 13.00 in onze 
kerk. 
 
Ieder mens verdient een naam: 44.000 namen noemen 
In de maand juni worden onder de naam “Ieder mens verdient een naam” overal in 
Nederland de namen herdacht van de vele mensen die in de afgelopen jaren aan de 
Europese grenzen om het leven zijn gekomen als vluchteling. Denk aan de mensen die 
verdronken in de Middellandse zee of in het Kanaal; aan mensen die bevroren 
teruggevonden zijn in de bergen van de Balkan of de Alpen.  
 
De kerk van Assen organiseert een wake op zaterdag 12 juni van 14.00-16.00 uur op de 
Brink. Daar worden namen voorgelezen en houten gedenktekens gemaakt die naar het 
strand van Scheveningen worden gebracht voor een mega-monument dat op 20 juni 
(wereldvluchtelingendag) wordt onthuld.  
U wordt van harte uitgenodigd om zaterdag mee te doen in Assen. Zondag sluiten wij ons 
in Rolde aan bij de vraag om ook in de kerken namen te noemen van vluchtelingen. Na de 
dienst gaan we daarom naar buiten en vormen een kring. We lezen dan enkele namen, zijn 
stil en zingen een lied. Wij hopen dat u daar aan mee wilt doen om onze zorg en ons 
verdriet om dit grote menselijke leed te uiten. 
 
Meer informatie: https://migreat.org/20000-names/309/20-000-namen-nederland 
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Kerkdienst 13 juni: geduld hebben 
Zondag lezen we verder uit het evangelie van Marcus. Het zijn twee korte gelijkenissen: één 
over zaad dat wordt gezaaid en dat tijd nodig heeft om op te komen en de andere over het 
mosterdzaadje dat zeer klein is maar uitgroeit tot een boom waarin de vogels nestelen 
kunnen. Twee gelijkenissen over het Koninkrijk van God die ons bepalen bij onze 
menselijke gevoelens van ongeduld, verlangen naar de oogst en ons gevoel dat het ‘niet veel 
voorstelt wat we doen’.  
 
In deze dienst besteden we ook aandacht aan Ruben van der Weide die voor het laatst naar 
de kindernevendienst gaat. 
 
Over de kracht van het kleine gaat het volgende bekende gedicht van Willem Wilmink: 
 

God woont in de Fokke Simonszstraat – Willem Wilmink 
 
Ik hoorde van een zeereerwaarde en hoogbejaarde dominee:  
de Here wou met onze aarde niet één dag langer meer in zee.  
 
Al zouden wij Hem overstelpen met eredienst en dankgebed,  
het zou geen ene moer meer helpen: er werd een punt achter gezet.  
 
Maar zie: daar was diezelfde morgen zo’n rotjoch in de grote stad  
een doodziek duiffie aan ’t verzorgen dat-ie op straat gevonden had.  
 
‘Kristus, wat mot je dan ? Wat wil je? Ja, kijk me maar es effe an.  
Godsallejeisis, beest, wat tril je, Leg nou toch effe rustig man.’  
 
Toen heeft de Heer Zijn toorn bedwongen, want Hij kreeg schik in het geval. Hij spaarde dus de 
kleine jongen, de zieke duif en het heelal.   

 
Opgave voor de kerkdienst 
U kunt zich elke week tot zaterdag 11.00 uur opgeven via de knop “Bijwonen kerkdienst” 
op de website van onze kerk. Als er geen plek is krijgt u daar uiterlijk op zaterdag 12.00 uur 
een mail of telefoontje over. Dus als u niets hoort, verwachten wij u. Bent u niet in staat 
om u, eventueel met hulp van anderen, via de website op te geven, mag u op vrijdagavond 
tussen 19.00 en 20.00 uur bellen met Janny Timmerman op 0653867427. 
 
Laatste nieuwsbrief 
Dit is voorlopig de laatste nieuwsbrief die ik schrijf. Zoals u weet heb ik verlof tot 30 
augustus. In de zomer verschijnt de nieuwsbrief alleen in bijzondere gevallen. De orde van 
dienst voor de zondagen staan op de website. 
 
Ik wens u en jou een hele goede zomer en graag weer tot ziens in september! 
 
ds. Jan Bos 
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Oecumenische ontmoetingszondag 19 september “Op weg naar het Nije Hemelriek 
 
Wij raden u aan om de zondag van 19 september 2021 alvast goed omlijnd in uw agenda te 
zetten! Want op deze zondag willen wij elkaar weer graag ontmoeten op de startzondag van 
dit jaar. Gezien het verloop van de vervelende corona-tijd hebben wij er vertrouwen in dat 
wij elkaar zeker op genoemde dag weer op een meer prettige wijze kunnen begroeten en 
ontmoeten. Een werkgroep is inmiddels al weer enige tijd bezig om aan deze bijzondere 
dag invulling te geven. Net als in het vorige jaar zijn wij van plan om ook dit jaar zoveel 
mogelijk naar buiten te gaan en het mooie Drentse landschap onderdeel te maken van een 
mooie viering van liturgie en samenzijn. Wij hebben daarvoor het plan opgevat om voor de 
ontmoeting met elkaar een bezoek te brengen aan de plek “het Nije Hemelriek”. De 
combinatie van het thema van de startzondag en de naam van deze locatie gaan wonderwel 
erg mooi in elkaar over: “Op weg naar het Nije Hemelriek”. We willen op de fiets 
vertrekken om 9.30 uur bij de kerk. Als u niet kunt fietsen hopen wij dat u eigen vervoer 
hebt. Anders kunt u zich opgeven voor vervoer.  
 
Er is die zondag koffie, een korte buitenviering, een kort programma en een lunch. Voor 
deelname kunt u zich vanaf nu al opgeven bij Hilly Koopman, telefoon: 0625172825. De 
werkgroep van de Jacobuskerkgemeente werkt hierin samen met een vertegenwoordiging 
van de katholieke Sint Jacobusstatie. Ook de leden van deze statie worden van harte 
uitgenodigd om aan deze start- en ontmoetingsdag deel te nemen. Ook zij kunnen bellen 
met Hilly Koopmans. Reageer niet te laat, maar zeker vóór 12 september a.s. 
 
Wij zien u allen graag op deze dag! 
 
Hilly Koopman, Esther Bijma, Jan Bos, Annet Dekker en Cor Koridon 
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VIERING VAN DE JACOBUSKERKGEMEENTE ROLDE 
 

13 juni 2021 
 

 
Voorganger:   ds. Jan Bos 
Ouderling:   Hilly Koopman 
Diakenen:   Toos Boschloo 
Lector:   Henny Schilstra 
Organist:   Jaap Boersma 
   
     

 
 
 
 
 
 
 

DE VOORBEREIDING 
Orgelspel  
 
Welkom  
 
Muziek: lied 221: 1 en 3 Zo vriendelijk en veilig als het licht (orgel en stem) 
  
Bemoediging en groet 

 
Wij dragen ons samenzijn op aan God 
de onuitputtelijke bron van leven, licht en liefde. 
De God die trouw blijft tot in eeuwigheid 
en die niet loslaat wat zijn hand begon. 
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Genade zij u en vrede, van God onze Vader 
en van onze Heer Jezus Christus 
in gemeenschap met de heilig Geest. 

 
Gebed van toenadering 
 
Muziek: gezang 487: 3 Gij geeft het uw beminden in de slaap (orgel en stem) 
 

Gij geeft het uw beminden in de slaap, 
Gij zaait uw naam in onze diepste dromen, 
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt 
zoals de regen neerdaalt in de bomen, 
zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat, 
zo zult Gij uw beminden overkomen. 

 
Kyrie-gebed 
 
Muziek: lied 747: 1,7,8 Eens komt de grote zomer (orgel en stem) 
 

DIENST VAN DE SCHRIFTEN 
 
Inleiding op de lezingen 
 
Gebed om de heilige Geest 
 
Lezing:   psalm 1 
 
1 Gelukkig de mens 
die niet meegaat met wie kwaad doen, 
die de weg van zondaars niet betreedt, 
bij spotters niet aan tafel zit, 
2 maar vreugde vindt in de wet van de HEER 
en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht. 
3 Hij zal zijn als een boom, 
geplant aan stromend water. 
Op tijd draagt hij vrucht, 
zijn bladeren verdorren niet. 
Alles wat hij doet komt tot bloei. 
4 Zo niet de wettelozen! 
Zij zijn als kaf 
dat verwaait in de wind. 
5 Wettelozen houden niet stand waar recht heerst, 
zondaars niet in de kring van de rechtvaardigen. 
6 De HEER beschermt de weg van de rechtvaardigen, 
de weg van de wettelozen loopt dood. 
 
Muziek: lied Leven als de bomen 
 

Leven als de bomen, 
trouw en aardsgezind 
bij het water wonen, 
leven van de wind, 
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Hemelhoog geloven, 
leven uit één stuk 
ademnood te boven, 
onverdeeld geluk. 
 
Leven als de bomen, 
God heeft hen geplant, 
leven om te loven, 
leven uit Gods hand. 
Op de lente hopen, 
weten van de herfst, 
dromen van de zomer, 
leven dat niet sterft. 
 
Toevlucht voor de vogels, 
schaduw, onderdak, 
huis van mededogen, 
liefdewijd vertakt. 
Leven als de bomen, 
zingen voor je God, 
levenslang geloven, 
vaste voet aan grond. 
 
 (muziek: Louis van Dijk/tekst: Hans Bouma) 

 
Lezing: Marcus 4, 26-34 
 
26 En hij zei: ‘Het is met het koninkrijk van God als met een mens die zaad uitstrooit op 
de aarde: 27 hij slaapt en staat weer op, dag in dag uit, terwijl het zaad ontkiemt en 
opschiet, ook al weet hij niet hoe. 28 De aarde brengt uit zichzelf vrucht voort, eerst de 
halm, dan de aar, en dan het rijpe graan in de aar. 29 Maar zo gauw het graan het toelaat, 
slaat hij er de sikkel in, omdat het tijd is voor de oogst.’ 
30 En hij zei: ‘Waarmee kunnen we het koninkrijk van God vergelijken en door welke 
gelijkenis kunnen we het voorstellen? 31 Het is als een zaadje van de mosterdplant, het 
kleinste van alle zaden op aarde wanneer het gezaaid wordt. 32 Maar als het na het zaaien 
opschiet, wordt het het grootste van alle planten en krijgt het grote takken, zodat de vogels 
van de hemel in zijn schaduw kunnen nestelen.’ 
33 Met zulke en andere gelijkenissen verkondigde hij hun Gods boodschap, voor zover ze 
die konden begrijpen; 34 hij sprak alleen in gelijkenissen tegen hen, maar wanneer hij alleen 
was met zijn leerlingen, verklaarde hij hun alles. 
 
Muziek: lied 923 ‘Wil je wel geloven’ 
 
(Ruben gaat naar de kindernevendienst) 
 
Overweging 
v.  …. zo moge het zijn. 
a.  Amen 
 
Moment van stilte 
 
Orgelspel 
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We staan stil bij de overgang van Ruben van der Weide van de basisschool naar de 
middelbare school 
 
Muziek:  10.00 redenen 
 

De zon komt op, maakt de morgen wakker 
Mijn dag begint met een lied voor U 
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen 
Laat mij nog zingen als de avond valt 
 
Loof de Heer, o mijn ziel 
O mijn ziel 
Prijs nu zijn heilige Naam 
Met meer passie dan ooit 
O mijn ziel 
Verheerlijk zijn heilige Naam 
 
Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde 
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht 
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen 
Tienduizend redenen tot dankbaarheid 
 
Loof de Heer, o mijn ziel 
O mijn ziel 
Prijs nu zijn heilige Naam 
Met meer passie dan ooit 
O mijn ziel 
Verheerlijk zijn heilige Naam 
 
En op die dag, als mijn kracht vermindert 
Mijn adem stokt en mijn einde komt 
Zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen 
Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid 
 
Loof de Heer, o mijn ziel 
O mijn ziel 
Prijs nu zijn heilige Naam 
Met meer passie dan ooit 
O mijn ziel 
Verheerlijk zijn heilige Naam 
 

 
DE GEBEDEN EN GAVEN 

 
Wij gedenken Riet Froonhof 
 
Zachtjes zingen:  lied 961 Niemand leeft voor zichzelf 
Dankzegging en voorbeden  
 
Stil persoonlijk gebed 
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Onze Vader  
 
Mededelingen en (digitale) inzameling van de gaven  
 
1e collecte: Roosevelt Paviljoen 
 
Het Nieuw Hydepark is een complex op het landgoed Hydepark bij 
Doorn. Ongeveer de helft van het complex bestaat uit het 
zorgvakantiehotel met de naam ‘Rooseveltpaviljoen’. Het is een 
prachtige accommodatie, midden in de natuur en met veel comfort, 
aangepast aan degenen die (veel) zorg nodig hebben en toch graag een 
keertje op vakantie willen. 
De andere helft is in gebruik bij Protestantse Kerken in Nederland 
(PKN) voor opleidingen, conferenties e.d. 
https://www.nieuwhydepark.nl/ 
 
U kunt uw bijdrage overmaken via de website www.jacobuskerkrolde.nl (kijk aan de 
rechterkant bij "Digitale Collecte" en klik op de link daaronder), door een bedrag te storten 
op NL54RABO0356000044 t.n.v. Diaconie Jacobuskerkgemeente Rolde met vermelding 
om welke collecte het gaat, of door gebruik te maken van de Givt-app.  
 
2e collecte: Kerkenwerk eigen kerk 
Uw bijdrage voor de kerk kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL29RABO 0356 
0418 16 t.n.v. PKN Rolde of via de Givt-app. 
 
Een uitgebreide uitleg van deze Givt-app staat ook op de website van de kerk.    
 

   (de gemeente gaat staan)  
 
Muziek: lied 650 De aarde is vervuld (orgel en stem) 
 
Zegen 
 
Orgel:  Amen (3x) 
 
Orgelmuziek: May the road rise to meet you 
 
U kunt deze dienst terugluisteren via www.kerkomroep.nl. De tekst van de overdenking 
staat op de website: www.jacobuskerkrolde.nl. De volgende viering van de 
Jacobuskerkgemeente is op zondag 20 juni. Voorganger: ds. Bert Altena (Vries) 
 
 
Na de kerkdienst gaan we naar buiten en houden wij in een kring een korte wake voor de 
44.000 vluchtelingen die in de afgelopen zijn omgekomen in de Middellandse zee. Daarbij 
sluiten we aan bij een landelijke actie om in de maand juni deze namen te noemen. Na het 
noemen van de namen zingen wij: 
 
 

Komen ooit voeten gevleugeld mij melden de vrede; 
daalt over smeulende aarde de dauw van de vrede, 
wordt ooit gehoord uit mensen monden dat woord: 
wij zullen rusten in vrede. 
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Dan zal ik huilen en lachen en drinken en slapen; 
dromen van vluchten en doden en huivrend ontwaken. 
Maar niemand vlucht, nergens alarm in de lucht, 
overal vrede geschapen. 
 
Dan zal ik zwaaien naar vreemden, zij zullen mij groeten. 
Wie was mijn vijand? Ik zal hem in vrede ontmoeten. 
Dan zal ik gaan waar nog geen wegen bestaan - 
vrede de weg voor mijn voeten.  
     (tekst: Huub Oosterhuis) 

 
 


