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KERKDIENSTEN
1 apr 19.30 uur ds.  B.K.  Nobel-Ridderikhoff,  Witte  Donderdag,  HA,

collecte voedselbank
2 apr 19.30 uur ds.  B.K.  Nobel-Ridderikhoff,  Goede  Vrijdag,  geen

collecte
3 apr 19.30 uur ds.  B.K.  Nobel-Ridderikhoff,  Stille  zaterdag,  geen

collecte.
4 apr 10.00 uur ds. B.K. Nobel-Ridderikhoff, Pasen, paascollecte

11 apr 10.00 uur drs. B. van den Brink-Smit, collecte diaconie
18 apr 10.00 uur ds.  B.K.  Nobel-Ridderikhoff,  collecte  voor  onderhoud

Reesthof
25 apr 10.00 uur ds. K v.d. Kamp, collecte binnenlands Diaconaat april
2 mei 10.00 uur mw. J. Luten, collecte Diaconie
9 mei 10.00 uur mw. P. van der Zee, collecte muziek in de kerk

16 mei 10.00 uur ds. R. Kloosterziel, collecte orgelfonds
23 mei 10.00 uur ds. B. Nobel-Ridderikhoff, Pinksteren, collecte zending
30 mei 10.00 uur ds. M. Gaastra, collecte voor onderhoud Reesthof

6 juni 10.00 uur mw. J. Luten, collecte werelddiaconaat
13 juni 10.00 uur ds. J. Hommes, collecte missionair werk
20 juni 10.00 uur drs. L Jansen, collecte noodhulp

Alles onder voorbehoud. Zie kerken in coronatijd.

BIJ DE DIENSTEN
De kerkdiensten zijn thuis  rechtstreeks te beluisteren of  terug te zien op:
www.kerkijhorstdewijk.kerkdienstluisteren.nl  of  via  de  app:
Kerkdienstluisteren. Van elke dienst wordt de opname op de site geplaatst.

KERKEN IN CORONATIJD

Wanneer gaan we weer fysiek naar de kerk?
Momenteel geldt er nog een avondklok en is het niet toegestaan om meer
dan één persoon thuis te ontvangen. Ondanks deze beperkende maatregelen
neemt  het  aantal  besmettingen  niet  af.  Desondanks  blijft  het  aantal
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ziekenhuisopnames en IC patienten echter stabiel. Kortom we moeten nog
steeds erg voorzichtig zijn.  Aan de andere kant  krijgen we geleidelijk  aan
weer meer vrijheden. Zo mag er weer gewinkeld worden op afspraak en ook
het buitensporten met een beperkt aantal mensen is weer toegestaan.
Voor de kerkenraad reden om ook na te denken om weer te beginnen met
het ontvangen van kerkgangers. Daarmee zouden we de Paascyclus, zij het
met  maximaal  30  gemeenteleden,  inclusief  ambtsdragers,  weer  samen
kunnen vieren. Daarmee kunnen we ruimte geven aan de mensen die wel
graag gezamenlijk Pasen vieren waarbij  we tegelijkertijd  beseffen dat  niet
iedereen daar nog aan toe is.
Als  we  weer  fysiek  starten  met  de  kerkdiensten  zullen  onderstaande
richtlijnen gelden:

• Maximaal  30  personen inclusief ambtsdragers.  Dat  betekent
maximaal 25 kerkgangers

• Vooraf aanmelden
• We vullen de kerk  van voor naar  achter  en verlaten de kerk van

achter naar voren
• We dragen een mondkapje totdat we zitten
• We zingen met een beperkt aantal mensen
• Iedereen die zich niet lekker voelt blijft thuis!

Om tot een weloverwogen beslissing te komen heeft de kerkenraad besloten
om de persconferentie van 23 maart af te wachten en dan pas een definitief
besluit of wel of niet gaan opstarten met het fysiek starten van de diensten
rondom Pasen. 
Lees in de Nieuwsbrief of op onze website wat uiteindelijk is besloten, want
deze Wekker is op 22 maart gedrukt, dit bericht is daarom opgenomen onder
voorbehoud!

Namens de kerkenraad, Leo Tjoonk

‘MUZIEK IN DE KERK’

Lied 604 De eerste dag der week
Wie de laatste drie liedbundels van onze kerken (uit 1938, 1973 en 2013)
naast elkaar legt, ziet dat de aandacht voor de tijd rond Pasen steeds meer is
toegenomen.  In  Gezangen  voor  de  Nederlandsche  Hervormde  Kerk,  de
‘bundel  ‘38’,  werden  twintig  liederen  voor  de lijdenstijd  en Goede Vrijdag
opgenomen en veertien voor Pasen. In het Liedboek voor de kerken uit 1973
spreekt men over de ‘tijd voor Pasen’ met 23 liederen en over de ‘paastijd’
met 146 liederen. In ons huidige Liedboek, Liedboek – Zingen en bidden in
huis  en  kerk,  staan  ruim  dertig  liederen  vermeld  in  de  rubriek
‘Veertigdagentijd’,  voor  de  ‘drie  dagen  voor  Pasen’ zo’n  175  en  voor  de
‘Paastijd’ meer dan twintig. Dus alles overziend: vanaf 1938 had men in de
dagen rond Pasen 34 liederen tot zijn beschikking, vanaf 1973 waren dat er
169,  terwijl  wij  mogen kiezen  uit  225.  De toenemende aandacht  voor  de
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paascyclus is niet alleen af te lezen aan het aantal liederen, maar ook aan
onze vieringen. 
Hoe lang is  het  geleden dat  we het  avondmaal  vierden in  een dienst  op
Goede Vrijdag,  en het  paasfeest  op zondag? Nu zijn  de ‘drie  dagen van
Pasen’: Witte Donderdag, Goede Vrijdag, en Stille Zaterdag uitlopend op de
paasmorgen niet meer weg te denken. Het is haast ondoenlijk een keus te
maken uit de grote variatie liederen, die wij nu tot onze beschikking hebben. 
Ik koos uiteindelijk uit de nieuwe rubriek ‘drie dagen van Pasen’ lied 604, een
lied  voor  de  paasmorgen.*  De  tekst  van  Joke  Ribbers  (1933-2003)  is
gelaagd, haar symboliek raakt aan veel verhalen uit de bijbel. De laatste twee
regels vormen als het ware een refrein en cirkelen om het woord ‘verrezen’.
De  beweging  omhoog  wordt  ondersteund  door  de  melodie  uit  1624,  die
steeds hoger en hoger zich herhaalt. Een werkelijk prachtige uitvoering, van
het  King’s  College  Cambridge,  is  te  vinden  op  internet  (zoek  op  ‘joyfull
eastertide kings’). Wie dit lied zingt met zijn hart kan niet blijven zitten, maar
moet wel opstaan om ‘erbij’ te kunnen.
* Aan het eind van de paasnacht klinkt Lied 604 ook in onze kerk.

Fenna van der Weide

CANTORIJ
Er zijn nog geen nieuwe ontwikkelingen dan hetgeen vermeld is in de vorige
Wekker. Alles ligt stil  en naar verwachting in ieder geval tot na de zomer.
Waarschijnlijk  kunnen we eind augustus  /  begin  september  beginnen met
repeteren.  Alle  leden  krijgen  te  zijner  tijd  bericht.  We  houden  jullie  bij
wijzigingen op de hoogte via mail, nieuwsbrief en website. 

namens het bestuur, Wietske Westerbeek

MEE KOMEN DRIJVEN MET DE STROOM…

De gewonde genezer
Er is een legende over Sint Maarten, die
wordt bezocht door Satan in de gedaante
van  Christus.  Sint  Maarten  vraagt  hem:
“Waar zijn je wonden?” Hiermee wordt de
Satan  uiteraard  ontmaskerd.  De
opgestane  Heer  draagt  voor  altijd  de
wonden die  hem op  Goede Vrijdag  zijn
toegebracht.  Daarmee  wordt  hij  wat  wij
noemen  een  wounded  healer,  een
gewonde  genezer.  Wij  geloven  in  een
gewonde God, een gewonde Christus en
ook een  gewonde kerk.  De pijn  die  wij  doormaken in  het  leven  zal  altijd
zichtbaar zijn, toch kunnen de littekens ook een teken van overwinning zijn. 
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Op de foto ziet u Ylva Helen Schwenke uit Tromsö, Noorwegen. Ylva was 15
jaar toen zij deelnam aan een kamp van de Noorse arbeidersbeweging op
het eiland Utoya. Op 22 juli 2011, nu bijna tien jaar geleden, werd het kamp
aangevallen door  de rechtse extremist  Anders Breivik.  Hij  vermoordde 69
mensen op het  eiland,  de meesten van
hen  waren  onder  de  20.  Tijdens  het
bloedbad  verborg  Ylva  zich  op  het
“liefdespaadje”  maar  ze  werd  in  haar
schouder,  haar  maag  en  in  haar  beide
dijen geschoten.
Ze  zegt:  ik  draag  mijn  littekens  met
waardigheid,  want  ik  heb  ze  gekregen
voor iets waar ik in geloof – dat is mijn
levenshouding, dat houdt me staande. Dit
is hoe het is, en daar moet ik mee dealen.
Het helpt niemand als ik depressief wordt,
mijzelf  het  allerminste,  dus houd ik mijn
hoofd omhoog en concentreer me op de
goede dingen in het leven. 
Ook Jezus kreeg zijn littekens voor een
zaak waarin hij geloofde. De liefde van God en de liefde voor mensen. Door
zijn littekens kunnen we ons verbonden voelen met hem, omdat wij allemaal
onze littekens dragen.  We hebben er  niet  voor  gekozen deze littekens te
krijgen,  maar  we  kunnen  er  wel  voor  kiezen  op  welke  manier  we  onze
littekens dragen. We kunnen ze tot een teken van opstanding maken en van
verzet tegen het kwaad. We zijn gewond, maar kunnen juist daardoor dicht bij
andere mensen staan en zelf  een wounded healer, een gewonde genezer
worden.

Stille week en Pasen
In de week voor het  Paasfeest  worden wij  steeds meer betrokken bij  het
lijden  en sterven  van Jezus,  om daarna  voluit  zijn  opstanding te  kunnen
vieren. In de diensten die worden gehouden volgen we die weg.
Ook al zal het dit jaar anders gaan dan we gewend zijn, toch kunt u ook thuis
deze weg meemaken door de diensten te volgen. Graag geef ik wat meer
uitleg bij deze diensten

WITTE DONDERDAG Liturgische kleur: Wit
Waar gaat het over? 
Wit, de feestkleur, is de kleur van deze dag.
De  vastentijd  wordt  afgerond.  Vandaag
wordt  het  Glorialied  weer  gezongen.  We
gedenken hoe Jezus het  joodse paasmaal
(Pesach)  met  zijn  leerlingen  vierde.  We
voelen ons zelf ook als zijn leerlingen, want
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ook wij zitten aan de tafel. We horen dat Jezus onze dienaar wil zijn in het
verhaal van de voetwassing, en we voelen de beklemming als we horen dat
één van de leerlingen Jezus zal verraden. Wie is het? Zijn wij het soms zelf?

GOEDE VRIJDAG Liturgische kleur: Rood
Waar gaat het over?
Goede Vrijdag is de dag om stil te staan bij het
lijden  en  sterven  van  Jezus.  In  lezingen,
liederen en gebeden volgen wij zijn lijdensweg.
Dan, wanneer we horen dat Jezus sterft, wordt
de paaskaars gedoofd. De kerk wordt  stil  en
donker. 
Deze  dienst  mag  indrukwekkend  genoemd
worden. We voelen het lijden van Jezus ook op

onze schouders drukken. Tegelijkertijd herkennen we daarin ons eigen lijden
en troost het ons dat ook Jezus daar weet van heeft.

STILLE ZATERDAG Liturgische kleur: Wit
Waar gaat het over?
In de nacht voor Pasen heeft de kerk
altijd haar belangrijkste feest gevierd.
Een  nieuwe  paaskaars  wordt
ontstoken  en  de  kerk
binnengedragen.  We  geven  elkaar
het  licht  van  Christus  door.  De
vrolijkheid  van  Pasen  mogen  we al
op deze avond meevoelen. 
Deze nacht weten we het zeker: DE
HEER IS WAARLIJK OPGESTAAN
De  diensten  hebben  een  wat  meer
meditatief en ook intiem karakter. Wie
er  ruimte  voor  maakt  in  zijn/haar
agenda, zal merken dat deze manier
van  voorbereiden  je  bewuster  naar
het Paasfeest doet gaan. 

PASEN Liturgische kleur: Wit
Het  feest  van  de  opstanding.  We
lezen Johannes 20: 1-18. Als de zon
op komt, zien de vrouwen iets dat hen allereerst schrik aanjaagt: het graf is
leeg! De mannen komen er achteraan en zien ook dat het waar is. De Heer is
opgestaan! Maar dat is nog moeilijk te vatten, zoals blijkt wanneer Maria  uit
Magdala Jezus in eerste instantie niet herkent. Toch is het waar; Jezus leeft!
Het Paasevangelie is een verhaal van hoop. De dood heeft niet het laatste
woord!

Ds. Betsy Nobel
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… en OPGEVIST UIT DE REEST

GEMEENTEAVOND
Biddag voor Gewas en Arbeid
Op  woensdag  10  maart  was  het
Biddag  voor  Gewas  en  Arbeid,
normaal  hielden  wij  dan  een
gemeenteavond.  In  verband  met
de  huidige  maatregelen  rondom
het coronavirus kon dat dit jaar niet
doorgaan. 
Bijgaand  een  foto  van  een
prachtige  bloemschikking.  Deze
hoort bij de dienst van 14 maart: biddag voor gewas en arbeid.

De kerkenraad

Woensdagwandelingen in de veertigdagentijd
In  de  afgelopen  weken  hebben  we  steeds  met  zo’n  16  deelnemers  in
tweetallen gewandeld. Iedere week gingen we met één van de Werken van
Barmhartigheid op stap, achtereenvolgens, de dorstigen te drinken geven,
de zieken verzorgen, de vreemdeling onderdak bieden, de naakten kleden
en de doden begraven. Na een korte inleiding op het thema probeerden we
onszelf  via een geleide meditatie verder in te leven in de situatie van de
mensen die barmhartigheid nodig hebben. Daarna sprak ik een reiszegen uit
en ging iedereen op weg. Omdat ieder tweetal zelf de route en de duur van
de wandelingen kon bepalen, kwamen we daarna niet meer bij elkaar terug,
maar gaven we elkaar als tweetal aan het eind nog wel een zegen mee. Het
was fijn om elkaar zo te ontmoeten en weer met iemand op stap te gaan. Ik
heb begrepen dat er ook goede gesprekken zijn gevoerd, al dan niet over het
thema en natuurlijk genoten we van de natuur. Deze serie wandelingen is nu
afgelopen, maar er komt zeker een vervolg, ook op andere
tijdstippen,  zodat  ook  mensen die  overdag  werken  mee
kunnen doen. Ds. Betsy Nobel

BLOEMENGROET
Als teken van meeleven en bemoediging werden de
bloemen uit de kerkdiensten bezorgd bij:

24 jan. mw. H. Eissen–Woltinge en mw. M. Dekker–Zoer
31 jan. mw. G. Pruntel–Pruntel en dhr. H. Smits
7  febr. fam. Germs en ds. H. Katerberg

14 febr. dhr. A. Prakken en fam. Alting
21 febr. mw. J. IJdens-Drost en dhr. F. Kloeze
28 febr. mw. C. Venema–Veld en mw. K. Gruppen–v.d. Linde
7 maart dhr. A. Schoonvelde en dhr. R. de Ruiter

14 maart mw. G. Smits-Alting en mw. E. Linde-Fictorie
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HOUDT CONTACT MET DE KERK
Als  kerkelijke  gemeente  willen  wij  graag  in  contact  blijven  met  u.  Een
bezoekje, een bemoedigend woord, een bloemetje, zo delen we lief en leed.
Daar willen we ons als kerk voor inzetten. Kerkdiensten zijn een vorm van
ontmoeting en we blijven als gemeente naar elkaar omzien. U kunt contact
opnemen met ds. Betsy Nobel of één van de ouderlingen om een afspraak te
maken met iemand van het bezoek-team:

Mw. A. Troost, Groot Oeverweg 1, 7707 PX Balkbrug, tel. 0523-649304
Dhr. J. Boelm, Mispellaan 23, 7954 HJ Rouveen, tel. 0522-462403
Mw. J. Luten, Heidelaan 32, 7921 EB Zuidwolde, tel. 0528-373981
Dhr. L. Tjoonk, Cockserve 4, 7957 DE De Wijk, tel. 0522-441297

Ook wanneer u in het ziekenhuis ligt, of ergens anders bent opgenomen, kan
iemand bij u op bezoek komen. Wilt u, of iemand uit uw omgeving, dan een
afspraak maken? 
Een adreswijziging  kunt  u  doorgeven aan de scriba van de kerk:  Gerrit
Luten. Op de laatste pagina van elke Wekker en op onze website vindt u een
volledig overzicht van onze namen en adressen. 
Hebt u / jij een vraag laat het ons weten! 

VAN HET VAKANTIEBUREAU
Het  vakantiebureau.nl  organiseert  diverse  vakanties  voor  verschillende
doelgroepen uit onze samenleving. Voor mensen met zorg, mantelzorgers en
partners met dementie of mensen met een andere beperking zijn er diverse
vakantie weken georganiseerd, om even op adem te komen. Tijdens deze
vakantieweken wordt u begeleid door vrijwilligers. 
Er  worden  in  deze  weken  diverse  programma’s  georganiseerd,  o.a.
ochtendgymnastiek,  muzikale  voorstellingen,  excursie’s  naar
bezienswaardigheden, winkelen of juist rustig een boek lezen. Ook zijn er
verschillende thema- en winterweken.
Er is ruime keus uit  accommodaties, 24-uurs begeleiding en zorg (indien
nodig), volop aandacht en tijd door bevlogen en enthousiaste vrijwilligers.
Voor  inlichtingen  over  de  vakantie’s:  Hetvakantiebureau.nl,  Postbus  264,
3940 AG Doorn.  Tel  (0343)  74  58 90   info@het  vakantiebureau.nl  www.
hetvakantiebureau.nl of via de diaconie: Gerrit Luten tel. 0528-373981.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Wat er zoal gaande is
Eigenlijk moet de tekst van bovenstaand item ook zijn “Wat er zoal gaande
was”, want eerst even een terugblik op de actie Kerkbalans 2021. Het was de
vraag in welk vat de actie te gieten in verband met de coronaperikelen. Vanuit
de landelijke organisatie werden er wat tips en adviezen gegeven om één en
ander  geheel  volgens  de  richtlijnen  van  het  RIVM  te  doen.  Met  deze
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richtlijnen  in  gedachten  gingen  zo’n  zestig  vrijwilligers  op  pad  om  de
enveloppen te bezorgen en weer op te halen. De inleveravond was dit keer
niet in De Reesthof maar was nu vanwege corona in de kerk georganiseerd.
Via de voorste deur naar binnen en om via een heuse looproute door de
achterzijde de kerk weer te verlaten. In de looproute was een inleverpunt
voor de enveloppen en ook was ds. Betsy Nobel aanwezig om (op gepaste
afstand) kennis te maken met deze groep vrijwilligers. Ook was er net als elk
jaar een attentie voor de lopers. Dit keer waren het mooie voorjaarsbolletjes.
In De Reesthof zaten ondertussen enkele kerkrentmeesters om de balans op
te maken. Wij zijn elk jaar weer reuze benieuwd hoe het zich ontwikkelt, want
er is zoals in veel kerken een dalende lijn zichtbaar en het zou toch mooi zijn
als dat kon worden omgebogen. De slogan van de actie was dit jaar: “Geef
voor de kerk van morgen”. Dit thema was verwerkt in onze folder, waarin wij
de rode loper hebben uitgerold met daarop “welkom” en onze predikant. Dit
geeft goed weer waar wij voor staan: iedereen is welkom.
De eerste tussentelling was € 64.000 en dat was lager dan vorig jaar maar
inmiddels  is  de  teller  gestegen  naar  een  totaal  van  €  71.000  (inclusief
sympathisanten).  Deze  €  71.000  is  zelf  iets  meer  dan  vorig  jaar  en  dat
betekent een bocht de goede kant op en daar zijn wij erg blij mee.
Wij willen iedereen bedanken voor zijn of haar bijdrage en daarnaast een
bijzonder woord van dank voor de vrijwilligers die gezorgd hebben dat de
actie goed is verlopen. Volgend jaar hopen wij iedereen weer in De Reesthof
te verwelkomen, waar dan onder het genot van koffie/thee tijd is om even
gezellig bij te praten. 

Kerk en De Reesthof
Wij hebben dankzij een financiele gift van een gemeentelid de kerk kunnen
voorzien van nieuwe gordijnen. De oude gordijnen hadden dertig jaar dienst
gedaan en waren wel aan vervanging toe. Inmiddels ziet het er allemaal weer
piekfijn uit.
Ook hebben wij de draad opgepakt met betrekking tot de verdere renovatie
van De Reesthof. Inmiddels is de gehele hal voorzien van een nieuw plafond
en tegelvloer. Later zal de schilderkwast ter hand worden genomen.
De renovatie gaat geleidelijk want wij proberen de kosten zo laag mogelijk te
houden door de inzet van vrijwilligers. Gelukkig zijn wij gezegend met een
vakbekwame kerkrentmeester. Daarnaast zijn er andere vrijwilligers die  hun
vakbekwaamheid aanbieden, waarvan wij  dankbaar gebruikmaken.  Het is
mooi om te zien dat vrijwilligers met diverse vaardigheden zich inzetten en
het geldt voor ons allemaal: het kost de minste energie om dat te doen waar
je  hart  ligt.  De  één  is  creatief  met  zijn  handen  en  de  ander  heeft  een
creatieve geest. Samen vorm je een prachtig geheel met mooie resultaten.

Paascollecte
Terwijl ik achter de computer zit gaat de deurbel. De man van PostNL staat
voor  de  deur  met  een  grote  doos  waarin  de  enveloppen  zitten  voor  de
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jaarlijkse  paascollecte.  Naast  de  actie  Kerkbalans  is   ook  de  jaarlijkse
paascollecte een inkomstenbron, welke geheel ten goede komt aan het eigen
pastorale gemeentewerk. Dus van harte aanbevolen.

Bezetting College van Kerkrentmeesters
Door alle coronaperikelen is het in- en uittreden van kerkrentmeesters ook
wat vertraagd, maar dit krijgt binnenkort ook zijn beslag en in de volgende
Wekker kunnen wij u daar wat meer over vertellen.

OVERZICHT KERKBALANS 2021
Toezeggingen ontvangsten nog te ontvangen

Er is toegezegd € 70.086 € 35.181 € 34.905
Sympathisanten en Staphorst €        975 €          225 €        750
Totaal toegezegd € 71.061 € 35.406 € 35.655

Namens College van Kerkrentmeesters, Janny Westerbeek

OPBRENGST COLLECTEN
Voor de Diaconie:
Omdat  er  momenteel  geen  normale  kerkdiensten  plaatsvinden  heeft  de
Diaconie weinig inkomsten voor goede doelen via de collecten. De Diaconie
heeft besloten om zolang er geen normale kerkdiensten plaatsvinden aan elk
diaconaal doel € 50,00 te schenken. Wat in de collectebus zit, is afkomstig
van de dienstdoende ouderling, diaken, organist enz. Verder komen er via de
bank ook giften binnen voor de goede doelen.
Overzicht collectegeld in collectebus kerk

17 januari Ondersteuning PKN gemeenten € 8,00
24 januari Missionair Werk € 10,00
  7 februari Kerk in Actie/Werelddiaconaat Bangladesh € 12,00
14 februari Kerk in Actie/Noodhulp Ethiopie 
21 februari Kerk in Actie Werelddiaconaat Moldavie € 10,00
  7 maart Kerk in Actie/Voorjaarszending/Libanon € 9,00

Aan giften voor de diverse collecten is binnengekomen € 70,00
Jacolien Tjoonk

Voor de Kerk: 17 jan. € 11,-; 24 jan. € 12,-; 
31 jan. € 4,-; febr. Totaal € 23,-; 
7 mrt € 11, 50; 14 maart € 15,-
via de bank totaal € 51

Voor de Reesthof: via de bank totaal € 19,- 

GIFTEN
Voor de kerk Via de bank 150,-; € 35,-; € 100,-; € 100,-; 

via Janny Westerbeek € 10,-; via Gerda v.d. Meent € 20,-
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Voor Muziek in de kerk een gift van € 50,-
Voor de Reesthof Via de bank € 100,-; gift in natura € 80,- 
Voor de Wekker Via de bank: € 25; € 25; € 10; Via fam. Germs € 25

OM NIET TE VERGETEN… 
... De naam van Jennie Wolting-Vogelzang

18 augustus 1946 – 16 februari 2021
Op 22 februari namen we, door de omstandigheden gedwongen, in beperkte
kring  afscheid  van  Jennie.  Haar  echtgenoot  Jentinus  hadden  we  ruim  8
maanden daarvoor vaarwel moeten zeggen en sinds die tijd had Jennie het
zwaar. Omdat haar gezondheid haar in de steek liet en het bezoek door de
coronamaatrdegelen ook nog beperkt  was, werden het  moeilijke maanden
voor Jennie die altijd zo graag mensen om zich heen had.
Toen ze opgroeide op de Lankhorst maakte ze al deel uit van een hechte
vriendinnenclub, waarmee ze veel plezier beleefde. Na de lagere school ging
Jennie naar de ULO en eigenlijk had ze graag schooljuf willen worden, maar
helaas kon daar geen sprake van zijn en dus ging ze als secretaresse aan
het werk. Ze leerde op een dansavond Jentinus Wolting kennen, hij bracht
haar nog diezelfde avond naar huis en daarna zijn ze nooit meer uit elkaar
gegaan.  Het  was  in  1971  dat  ze  trouwden  en  na  korte  tijd  in  Staphorst
gewoond  te  hebben,  konden  ze  hun  zelf  gebouwde  woning  in  IJhorst
betrekken. Hun vurige kinderwens is helaas nooit vervuld, maar kinderen van
vrienden en familie waren altijd meer dan welkom.
Jennie hield ervan om dingen te organiseren, zowel in de privésfeer als op
haar werk. Beiden genoten enorm van de natuur, maakten met familie lange
wandelingen en bij hen thuis was iedereen welkom. Met familie gingen ze in
de winter langlaufen in het bos, snert en een beerenburg mee tegen de kou.
Met Jennie was het altijd gezellig en velen kunnen zich haar enthousiaste
schaterlach nog goed herinneren. Haar wens om net zoals Jentinus thuis te
kunnen sterven  is  gelukkig  in  vervulling gegaan en het  is  aan familie  en
vrienden te danken dat ze de laatste maanden omringd werd met heel veel
goede zorgen en met de liefde die zij zelf ook zoveel had gegeven. Jennie
was daar heel  dankbaar voor.  Op de begraafplaats  in IJhorst  mag ze nu
rusten bij haar grote liefde Jentinus.

Greetje Jonkers-Dubbe.

... De naam van Frederik Kloeze   Freek
3 juli 1935 - 22 februari 2021

Op 22 februari kwam er een einde aan het leven van Freek Kloeze. Net voor
de kerst had hij te horen gekregen dat hij ongeneeslijk ziek was. Moeilijk te
bevatten, want hij voelde zich nog goed en reed nog regelmatig een rondje
op de fiets. Toch ging hij snel achteruit. Hij vertelde me over zijn leven, dat
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was goed geweest tot het plotselinge verlies van zijn vrouw Alie. Toen was de
glans van het leven af. 
Freek  Kloeze werd  geboren  in  het  Stapelerveld.  Hij  is  in  zijn  leven  vaak
verhuisd. In 1955 trouwde hij met Alie. Ze kregen een dochter en een zoon.
Rini en Harm. 
Freek heeft bij verschillende zuivelfabrieken gewerkt en merkte aan de lijve
hoe de schaalvergroting in Nederland de landbouw veranderde. Toen er een
boerderijtje aan de Postweg te koop kwam, hebben Freek en Alie die gekocht
en verbouwd. Zelf boer worden op zijn eigen boerderij, dat was zijn lust en
zijn leven. Tot 1991 hebben ze hier geboerd.
Freek was ook actief in de samenleving. Hij heeft in verschillende besturen
gezeten en in de gemeenteraad. Voor al zijn maatschappelijke inspanningen
werd hij geridderd als Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Daar was hij heel
trots op. Ook bij familie en vrienden heeft hij veel werk verzet.
Eind 2015, vlak voor hun 60 jarig huwelijk, verhuisden Freek en Alie naar de
Nicolaas Oostinghweg, waar Alie helaas maar ruim een jaar heeft gewoond.
In  de  Reestborgh  namen  we  afscheid  van  hem.  Herinneringen  werden
opgehaald, onder andere over het strotouw dat Freek altijd bij zich had en
voor  alles  kon  gebruiken.  Daarom  ook  lazen  we  uit  Prediker  4,  waarin
duidelijk wordt hoe belangrijk het is dat je met mensen verbonden bent. Voor
Freek was dat allereerst met Alie, maar zeker ook met de verdere familie en
vrienden. Soms ging hij vooruit en was hij zorgzaam voor anderen. Dan weer
had  hij  een  duwtje  in  de  rug  nodig,  om het  leven  voor  zichzelf  ook  wat
comfortabeler te maken.
In dankbaarheid kijken we terug op zijn leven.

... De naam van Kornelis Pietersma Kor
24 november 1937 – 11 maart 2021

Op 11 maart is Kor Pietersma in het Isala ziekenhuis in Zwolle overleden. Zijn
lichaam was op. Dat het ineens zo snel zou gaan verraste hem en ook zijn
familie. Kor Pieterse woonde alleen, maar was op vele manieren met veel
mensen verbonden, zo ook met zijn neven en nichten, die hem samen met
anderen in zijn laatste dagen nabij zijn geweest.
Kor was een bioloog in hart en nieren. Zijn familie vond dat hij wel wat op een
ijsvogel leek. Kleurrijk én snel. Moeilijk te vangen op een foto. Zo kwam hij
ook regelmatig hun leven binnenvliegen om even snel weer te verdwijnen.
Kor werd op 24 november 1937 geboren in Wonseradeel. Als kind maakte hij
de oorlog mee, de geluiden die daarbij hoorden kon hij tot op de dag van
vandaag nog horen. Na de oorlog werd zijn moeder ziek en heeft hij haar
liefdevol verzorgd, totdat zij in 1955 overleed. Ook zorgde hij later voor zijn
tweede moeder. Zo bleef hij zijn hele leven. Als hij iemand kon helpen, stond
hij klaar. Op die manier leerde hij veel mensen kennen en ontstonden er ook
vriendschappen die een leven lang zouden duren.
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De  laatste  avond  voor  zijn  overlijden  sprak  ik  hem.  Het  ging  moeizaam
vanwege  het  zuurstofmasker  dat  hij  droeg,  maar  toch  vertelde  hij  nog
belangrijke  dingen  over  zijn  leven.  Het  plezier  dat  hij  had  gehad  in  het
lesgeven. De kinderen die aan zijn lippen hingen omdat hij met liefde over de
natuur vertelde. Ook vertelde hij over wat hij allemaal in de verzuilde kerk van
zijn jeugd had meegemaakt. Dat was niet altijd even verheffend, maar zo zei
hij ferm: “Ik ben ook een kind van God.”
In de nabijheid van mensen die hem lief waren is hij vredig overleden.
In de Reestborgh namen we afscheid van hem met goede herinneringen en
met de woorden uit Matteüs 6 over de vogels in de lucht en de bloemen op
het veld, die zich geen zorgen maken, maar leven uit Gods hand.

Ds. Betsy Nobel

Eveneens zijn overleden:
1 februari Marry Hendriks–Bolling, 87 jaar

10 februari Roelof Willem Gortemaker, 83 jaar
12 februari Elsiena Hendrika Weggen, 73 jaar
21 februari Arend Hendriks, 80 jaar

4 maart Jentje Duinkerken–Dekker, 85 jaar
12 maart Martinus Gerardus “Martijn” Witte, 42 jaar 

Wij wensen alle nabestaanden veel steun en sterkte toe bij  de verwerking
van het verlies.

VROUWENVERENIGING
IJHORST-DE WIJK
Het is alweer twee jaar geleden dat
we samen met alle leden van onze
vereniging  rond  de  mooi  gedekte
paastafel  zaten.  Altijd  een  heel
gezellige bijeenkomst met passende
liederen, het Paasverhaal en lekker
eten.  Jammer  genoeg  door  alle
strenge Coronaregels is het dit jaar
weer niet mogelijk deze bijeenkomst
door te laten gaan. 
Om toch het Paasfeest een beetje te
vieren hebben alle  leden  een tasje
aangereikt gekregen. De kaart en de
paaseitjes zijn bedoeld als een hart
onder de riem in deze moeilijke tijd. 
Houd moed lieve mensen!
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Dit  jaar  is  het  45  jaar  geleden  dat
mevrouw Geertje Smits-Alting lid werd van
onze  vereniging.  Een  heel  bijzondere
mijlpaal  die  we  niet  ongemerkt  voorbij
lieten  gaan.  Er  werd  een  mooie  bos
bloemen met een felicitatiekaart aan haar
overhandigd. 
Geertje  en  Hendrik  wonen  sinds  kort  in
Reestoord te Meppel. Dit betekent dat wij
na 45 jaar afscheid nemen van een heel
trouw lid van onze vereniging. Geertje wij
zullen je missen, maar uit het oog is niet
uit  het  hart!  Wij  wensen  Hendrik  en
Geertje  veel  woonplezier  in  hun  nieuwe
onderkomen. 
Rest mij nog u namens alle bestuursleden
fijne Paasdagen toe te wensen!

Barbara van den Brink-Smit

BERICHTEN UIT DE REGIO

Verslagen van de CLASSICALE VERGADERINGEN
Op  de  website  van  de  classis  (www.classisgroningendrenthe.nl)  vind  u
informatie over de classis, verslagen van vergaderingen en nieuwsbrieven. U
kunt deze ook opvragen bij scriba@classisgroningendrenthe.nl. 

KOFFIECONCERTEN

SOUNDS OF NATURE
Last van een winterdipje? Deze verdwijnt als sneeuw voor de zon tijdens het
koffieconcert  met  fluitiste  Marjolein  de Wit  en pianist  Wouter  Harbers.  Ze
vrolijken u graag op met een muzikale wandeling door de natuur. 
Hoor een puttertje zingen in Vivaldi's Gardellino, luister naar een dartelende
vlinder in een compositie van de fluitiste zelf, zwem mee met de Zwaan van
Saint-Saens,  duik  in  het  Aquarium uit  het  Carnaval  der  Dieren en laat  je
verrassen door de virtuoze Gnomenreigen van Liszt. U komt ongetwijfeld met
een glimlach de zaal uit! 
MUSICI: Marjolein de Wit, fluit; Wouter Harbers, piano. 
Op  maandagmiddag 12 april  staat  dit  natuurconcert  gepland  in  de
Dorpskerk, IJhorst onder voorbehoud. Entree: € 15,00 incl. koffie. 
Bij  het ter perse gaan van De Wekker is het niet bekend  of de regels
doorgang al toelaten. Mogelijk gaat het concert in april  niet door. Voor nu
gaan we er van uit dat 10 mei wel doorgaat.
Zie de website: https://www.wouterharbers.nl voor nadere informatie.
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Pathétique & Mondschein
Beethovens twee beroemdste sonates staan garant voor alles wat er uit een
piano te halen valt: van ontroerende melodieen tot een vrolijk rondo, en van
romantische verstilling tot pure woede die in klank is gegoten. Luister naar de
meesterwerken van een componist die steeds dover werd en zo hard speelde
dat hij circa dertig keer moest verhuizen...
Beethoven  schreef  ooit:  'muziek  moet  een  vuur  in  het  hart  van  de  man
ontbranden  en  tranen  aan  de  ogen  van  de  vrouw  ontlokken.'  Daarnaast
stelde  hij  passie  boven alles:  'Een  foute  noot  is  niet  erg,  maar  een  noot
zonder passie is onvergeeflijk.' 
Laat u raken door de composities van deze veeleisende Weense meester,
uitgevoerd door pianist Wouter Harbers op:

MAANDAG 10 MEI 2021 14:30 uur IJHORST, DORPSKERK
Entree: € 15,00 incl. koffie. Kaarten via de website. Hopelijk tot ziens,

 Wouter Harbers

TEN SLOTTE

Een jonge vrouwe klopp’n op de paort van een klooster. 
Een monnik keek deur het luuksken in de paorte en zag de vrouw staon. Hee
deed de paort open en zei: “Goeiendag, waormet kan ik oe helpen?
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”De  vrouwe reiken  de  monnik  een  mand met  droeven an  en  zei:  “Disse
droeven bint de mooiste droeven die mien wiengaard hef op ‘ebracht. Hier,
veur oe”, zei de vrouwe. 
“Dank oe”, zei de monnik. “Ik geve ze an de abt van ons klooster.” 
“Nee, ze bint veur oe”, zei de vrouwe, “Ie doet mie, as ik ankloppe um in het
klooster röste te vinden, altied de paort los. En i’j zegt mi’j altied vriendelijk
goeiendag.” De vrouwe draei’n zich umme en ging vot. 
De monnik zett’n de mande met droeven veur zich neer en keek der naor en
bewonderde de droeven. Die zagen der mooi en lekker uut. 
Toen bedacht hee zich en liep naor de abt.
De abt was altied vriendelijk veur um en gaf um wieze raod. Dén zol van de
droeven meugen geniet’n.
De abt was blie’j met de droeven, die hee van de monnik ‘ekregen had.
Hee keek der efkes naor en bedacht zich dat hee de droeven an dén zieke
monnik zol geven. Dén lag al meer dan een weake op bedde en kon wel wat
verse, sappige droeven gebruuk’n. Dat zal um good doen, dacht de abt.
De zieke monnik vond het fijn dat de abt an um ‘edacht had en keek naor de
droeven.
Toen bedacht  hee zich en gaf  de droeven an de kok,  umdat  die  um het
middagaeten brach.
De kok vond de droeven ok prachtig en ‘t water liep um in de mond.
Hee liep met de mande deur ’t klooster en kwam de koster tegen, den net
van buut’n ‘t klooster kwam.
De kok dacht: De koster zörgt der veur dat veur ieder gebed alles in de kapel
klaor is, de gebedenbeukskes, de kaersen an, de kussens op de banken. En
gaf de mande an de koster.

De koster  liep met  de mande
naor  de  poortwachter  van  ‘t
klooster,  die  monnik  die  um
altied de paorte  zo vriendelijk
losdut.
“Astoebleef,  veur  oe”,  zei  de
koster, “geniet der mar van, het
is oe ‘egund." 
Toen  wis  de  monnik  dat  de
droeven echt veur um waar’n.
En  hee  genoot  van  elke
droeve, en dach nao aover de
cirkel van vreugde die ontsteet
as mensen mekare het  goeie
gönt.

Hou moed, heb lief!
Ds. Betsy Nobel
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HANDIG OM TE WETEN
Pastoraat: Ds. Betsy Nobel, Kerkweg 8, 7955 AA  IJhorst, tel. 0522 78 55

94, via mail: predikant@kerk-ijhorst-dewijk.nl.
Kerkenraad Secretaris: Gerrit  Luten,  Heidelaan  32,  7921  EB  Zuidwolde,

0528-373981
Contactpersoon  ouderlingen: Annie  Troost-Wagenvoord,  Groot  Oeverweg  1,

7707 PX Balkbrug, tel. 0523-649304
Contactpersoon Staphorst: Jan Boelm, Mispellaan 23, 7654 HJ  Rouveen, tel.

0522-462403
Kerkrentmeesters  Voorzitter: Rian  Horstra,  Heerenweg  9,  7955  PA IJhorst,

0522-441248
Secretaris Janny Westerbeek, Jan Toetlaan 52, 7955 AZ IJhorst, tel. 0522-

441687
Financiële  adm.  kerk Jeantje  Schaap  en  Janny  Westerbeek,  email:

adm.kerk.ijhorst.dewijk@gmail.com
Bank kerk NL65 ABNA 0914 4054 89 en NL09 INGB 0000 8329 91
Bank De Wekker NL35 INGB 0002 4081 91;
Bank Orgelfonds NL58 ABNA 0914 4091 07
Diaconie Secretaris Gerrit Luten, adres zie boven
Bank Diaconie RegioBank: NL07RBRB 0916 7530 18
Collectebonnen NL44  RBRB  0787  6737  73  bestellen  bij:  Jacolien  Tjoonk,

Cockserve 4, 7957DE de Wijk, 0522-441297 
Preekvoorziener:  Jan van Eerden,  Grutto  21,  7951 MD Staphorst,  tel.  0522-

461951
Organisten van dienst: Fenna van der Weide, tel. 06-49604765 en Peter van de

Beld, tel. 0528-271576
Vrouwenvereniging Joke van der Hammen-van der Meulen, Veldhuisweg 1-55,

7955 PP  IJhorst, tel. 0522 – 443283
Cantorij secretaris: Arie Poortman, Jan Poortmanweg 18, 7957 DA  De Wijk, tel.

0522-443488
Ledenadministratie Gerrit en Josyanne Luten, adres zie hiervoor
Taxidiensten Annie Troost-Wagenvoord, tel. 0523 – 649304
Koster tevens contactpersoon voor De Reesthof: Marry Germs, De Vos

van Steenwijkstraat 56, 7957 BH  De Wijk, tel. 0522 – 440547.
E-mail: koster-ijhorst-dewijk@outlook.com

De Reesthof tel. 0522 – 441653
Redactie Nieuwsbrief Gerrit v.d. Meent, Willem Koopsweg 7, 7957 BP de Wijk,

0522 – 442704, nieuwsbrief.ijhorst.dewijk@gmail.com
Redactie De Wekker De volgende Wekker verschijnt in de eerste week van juni.

Kopij inleveren per e-mail: dewekker@xs4all.nl Stuurt u iets in?
Graag met uw tel.nr. of e-mail voor eventuele vragen. Half mei
sluit de inzendingstermijn.  Geen WEKKER  ontvangen? Extra
Wekkers zijn verkrijgbaar bij Annie Elpenhof-Nijboer, Dorpsstraat
93, de Wijk, tel. 0522–441456

Website: http://www.kerk-ijhorst-dewijk.nl
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