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KERKDIENSTEN
14 april 19.30 uur ds. B. Nobel-Ridderikhoff, Witte Donderdag, Heilig

Avondmaal, collecte voedselbank
15 april 19.30 uur ds. B. Nobel-Ridderikhoff, Goede Vrijdag, viering rond

de MATTHäUS PASSION, collecte bij de uitgang 
16 april 22.00 uur ds. B. Nobel-Ridderikhoff, Stille Zaterdag, geen collecte
17 april 10:00 uur ds. B. Nobel-Ridderikhoff, 1e Paasdag, collecte wereld-

diaconaat Libanon, extra collecte: Paascollecte voor
onze eigen kerk

24 april 10:00 uur ds. M. Gaastra, collecte Diaconie, extra collecte voor
onderhoud Reesthof

1 mei 10:00 uur ds. G. Jongsma, collecte Diaconie, extra collecte voor
het orgelfonds

8 mei 10:00 uur mw. J. Luten, collecte noodhulp Nigeria
15 mei 10:00 uur ds. B. Nobel-Ridderikhoff, afscheid dirigent Cantorij, col-

lecte jeugddorp De Glind
22 mei 10:00 uur ds. R. Kloosterziel, collecte missionair werk
29 mei 10:00 uur ds. J. Hommes, collecte jong protestant, extra collecte

voor onderhoud Reesthof
5 juni gezamenlijke dienst in Koekange 1e Pinksterdag, col-

lecte pinksterzending
12 juni 10:00 uur drs. L. Jansen, collecte Diaconie
19 juni 10:00 uur ds. B. Metselaar, collecte Diaconie

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

de kerkenraad

HOOPVOL OP WEG NAAR PASEN
Het klinkt prachtig, maar ook wrang met de journaalbeelden van de laatste
weken voor onze ogen: Oorlog en geweld in Oekraïne. Een enorme stroom
van vluchtelingen die over de aardbol trekt, nu hier in Europa, maar al veel
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langer vanuit andere landen. Is er wel iets om op te hopen, of verliezen we
ons in angst?
Christenen worden in de bijbel wel mensen genoemd die nooit leven zonder
hoop. Natuurlijk ook zij lijden onder geweld, onrecht, ziekte en pijn in de we-
reld, maar op de één of andere manier weten zij toch de hoop te bewaren.
En dit komt door het Paasfeest. Juist als alles lijkt afgebroken, als de wan-
hoop dichtbij is, als Jezus dood is en niet zomaar dood, maar de schandelijke
dood aan het kruis heeft doorgemaakt. Juist dan komt er dat bericht op de
Paasmorgen. Dit is niet het einde. Jezus is opgestaan!
Een ongelofelijk verhaal, zeg dat
wel. Velen hebben dan ook moeite
om het te geloven, toch zet deze ge-
beurtenis, dit verhaal de leerlingen
opnieuw in beweging. Zij durven
weer ergens voor te gaan. Zij dur-
ven de boodschap van hoop weer te
geloven en zelf de wereld in te bren-
gen. Sinds die tijd is het nooit meer
weggeweest. Altijd bloeit de hoop
weer op. Het is het doel van alle
professionals en vrijwilligers die
mensen helpen in hun nood; dat zij
weer een sprankje hoop gaan zien
in de ogen van de ander. Dat een mens zijn of haar leven
weer kan oppakken na alles wat er is gebeurd. De wonden
blijven zichtbaar, net zoals de wonden in de handen, de
voeten en de zij van Jezus, maar door dit alles heen is er
ook weer leven mogelijk 
Daarom: geef de hoop nooit op, maar hou vast aan die belofte van het Paas-
feest: Dood, pijn en verdriet hebben nooit het laatste woord!

Stille week en Pasen
In de week voor het Paasfeest worden wij steeds meer betrokken bij het lij-
den en sterven van Jezus, om daarna voluit zijn opstanding te kunnen vieren.
In de diensten die worden gehouden volgen we die weg.
Graag geef ik wat meer uitleg bij deze diensten.

14 april WITTE DONDERDAG Liturgische
kleur: Wit. Waar gaat het over? 
Wit, de feestkleur, is de kleur van deze
dag. De vastentijd wordt afgerond. Van-
daag wordt het Glorialied weer gezongen.
We gedenken hoe Jezus het joodse paas-
maal (Pesach) met zijn leerlingen vierde. 
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We voelen ons zelf ook als zijn leerlingen, want ook wij zitten aan de tafel.

15 april 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.
Dit jaar neemt het Projectkoor Matteüs Passion uit Zwartsluis o.l.v. Christiaan
Lameris ons mee op die lijdensweg. U leest er op een andere plek in deze
Wekker meer over.

16 april 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 ge-
ven 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 medita-
tief en ook intiem karakter. Wie er ruimte
voor maakt in zijn/haar agenda, zal merken
dat deze manier van voorbereiden je be-
wuster naar het Paasfeest doet gaan. 

17 april PASEN Liturgische kleur: Wit 
Het feest van de opstanding. We lezen
Matteüs 28: 1-15. Als de vrouwen bij het
graf komen, begint de aarde plotseling he-
vig te beven. Dan daalt een engel uit de he-
mel neer en zegt de vrouwen niet bang te
zijn, want Jezus is uit de dood opgewekt.
Ook horen we hoe ook al in deze tijd fake-news de wereld in wordt gestuurd,
want dit kan toch niet waar zijn! Toch is het waar; Jezus leeft! Het
Paasevangelie is een verhaal van hoop. De dood heeft niet het laatste
woord!

Opnieuw MATTHäUS PASSION in IJHORST
O p Goede Vrijdag 15 april zal evenals drie jaar geleden het Projectkoor
‘Matthäus Passion’ uit Zwartsluis e.o. de koralen uit de Matthëus Passion
ten gehore brengen, afgewisseld met gesproken teksten uit de Bijbel. Het
projectkoor wordt begeleid door het strijkconcert ‘Van Wassenaer Consort’
en kistorgel. De muzikale leiding is in handen van Christiaan Lameris. De vie-
ring duurt ruim een uur.
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In de volledige Matthäus Passion worden de verschillende stemmen uit het
evangelie gezongen door solisten. Tijdens de uitvoering in de kerk van IJ-
horst worden deze gelezen vanuit de NBV vertaling. De Mattheüs Passion
werd voor het eerst uitgevoerd op 15 april 1729 in de Thomaskerk in Leipzig.

4



Het werk is gecomponeerd door Johann Sebastian Bach (1685-1750) en
mag wel het hoogtepunt genoemd worden van de kerkmuziek. De complete
hoofdstukken 26 en 27 van het Mattheüsevangelie, waarin het lijden en
sterven van Jezus wordt beschreven, worden woordelijk gevolgd, zodat
muziek en tekst elkaar versterken. De koralen die ten gehore worden
gebracht door het projectkoor vormen het antwoord op de Bijbelteksten.
Samen vormen ze een indrukwekkend verhaal dat mensen de eeuwen door
heeft geraakt. Iedereen is van harte welkom om dit te beluisteren. De kerk is
open vanaf 19.00 uur. Tijdens de dienst zal er geen collecte zijn. Wel zal er
bij de uitgang een deurcollecte worden gehouden ter bestrijding van de
(aanzienlijke) onkosten. 

Uitgestelde brunch nu op 15 mei 
De brunch die in november niet door kon gaan, willen we nu graag houden
op zondag 15 mei van 11.30-13.30 uur. Deze brunch is bedoeld voor alle ge-
zinnen van onze kerk met kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar. Een nieuwe
uitnodiging volgt, maar zet het vast in de
agenda! Wij hebben er zin in!
Programma:
* Welkom en kennismaking 
* Ontmoeting en gesprek voor de ouders
* Een programma voor de kinderen
* Samen eten
* Afsluiting

Alma neemt op 15 mei afscheid als dirigent van de cantorij
In de dienst van 15 mei zal de cantorij haar medewerking verlenen. Dit zal
ook de laatste keer zijn dat Alma de cantorij zal leiden, want na 10 jaar heeft
zij besloten er mee te stoppen. Het bestuur van de cantorij zal hier nog meer
over schrijven. De liederen zijn uitgezocht en er gaat weer gerepeteerd wor-
den, dus we verwachten dat we Alma op deze zondag op een mooie manier
kunnen uitzwaaien. U komt toch ook?!

CANTORIJ
We zijn weer vol goede moed gaan repeteren. De komende repetitiedata zijn
12 april, 26 april en 10 mei. We zingen op dinsdagavond van 19.30 uur tot
21.00 uur in de Reesthof. Normaal is er geen pauze, behalve als er iets valt
te bespreken, te evalueren of aan het einde/begin van een seizoen. Uiteraard
gaan we verder en mogelijk met nieuwe leden. Ieder die van zingen houdt is
van harte welkom op de repetitie avonden.
Op 15 mei is er een bijzondere dienst, waaraan we meewerken. Deze dienst
staat in het teken van het 10 jarig bestaan van de cantorij! In februari 2012
zijn we begonnen. Alma Grooters was bereid om dirigent te worden. Ze heeft
het met veel enthousiasme gedaan. Maar... ze heeft aangegeven te willen
stoppen na 10 jaar, hetgeen wij heel erg betreuren. Het bestuur is op zoek
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gegaan naar een nieuwe dirigent en hebben we gevonden, n.l. Fenna van
der Weide, onze organist. Zij kent onze gemeente en ook de cantorij, want ze
begeleidt ons veelal in de kerkdienst. Zij zal na de zomervakantie deze taak
van Alma overnemen.

namens het bestuur, Wietske Westerbeek

… OPGEVIST UIT DE REEST
Langzaam maar zeker gaat de samenleving weer open en we zijn blij dat we
ook in de kerk weer iedereen die dat wil kunnen ontvangen. De rouwgroep is
van start gegaan met vijf personen en we hopen op goede bijeenkomsten,
waarin verdriet en herinneringen gedeeld kunnen worden.

Helaas zijn we opnieuw in een spannen-
de tijd terecht gekomen. Ook de klokken
van onze kerk hebben geluid als teken
van betrokkenheid bij alle mensen in
Oekraïene en er was gelegenheid om
een kaarsje te branden en te bidden om
vrede.
We weten nog niet wat deze hele situatie
ons zal brengen, maar als kerk zullen we
in contact blijven met zowel de gemeente
Staphorst als de gemeente De Wolden
om te horen hoe wij als kerk kunnen
bijdragen aan het ondersteunen van de

vluchtelingen die in Nederland onderdak zoeken.
Met de kerken uit het RIJKeR verband en met de kerk van Berghuizen en de
kapel in Ruinerwold is het weer gelukt om in de veertigdagentijd iedere zon-
dagavond een vesper te organiseren. Dit keer rond het thema “Mensen rond-
om Jezus, op weg naar Pasen”. Ook zal er huis aan huis in alle dorpen die
onze kerken beslaan een paasgroet bezorgd worden. We zijn blij dat we op
deze manier weer kunnen samenwerken. Ook de Pinksterdienst zal weer
een gezamenlijke dienst worden op een manege in Koekange. Hierover komt
later meer informatie. Houdt de website en de nieuwsbrief in de gaten (abon-
neren op de nieuwsbrief kan via onze website www.kerk-ijhorst-dewijk.nl met
de nieuwsbrief blijft u steeds op de hoogte van de diensten en activiteiten)

Vespers in de veertigdagentijd
De gezamenlijke kerken in de regio zijn heel blij dat we dit jaar weer de ves-
pers in de veertigdagentijd kunnen houden. Als thema is gekozen: mensen
rondom Jezus op weg naar Pasen.
De vespers zijn op zondag en beginnen steeds om 19.00 uur. U kunt de ves-
pers bijwonen in de genoemde kerken, of (zover mogelijk) online via de web-
sites van deze kerken. Aanvang: 19.00 uur. Weet u van harte welkom!

5e zondag Veertigdagen:             3 april   2022
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Plaats: Blijdenstein. Voorganger: ds. Eric van Veen
Met Petrus op weg naar Pasen
6e zondag Veertigdagen:         10 april   2022
Plaats: Ruinerwold / De Kapel. Voorganger. ds. Frits Slothouber
Met Simon van Cyrene op weg naar Pasen.

Studiedagen op 16 en 17 mei
Op 16 en 17 mei ga ik me in het kader van de permanente educatie voor pre-
dikanten twee dagen verdiepen in de mogelijkheden van het gebruik van his-
torische kerkgebouwen. Gebouwen als deze en zo ook onze kerk worden
door veel mensen gekoesterd en zijn zeer geschikte ruimtes om van alles
mee te doen, maar historische gebouwen kennen ook hun beperkingen. Hoe
vind je een goede combinatie van het oude sfeervolle gebouw en deze mo-
derne tijd? Onze kerk wordt goed gebruikt voor allerlei bijeenkomsten en dat
is mede mogelijk door de vrijwillige kosters die zeer regelmatig aanwezig zijn
in de kerk om alles goed te laten verlopen en gastvrouw of gastheer te zijn.
Ook mogen we dit jaar zowel de kunstroute als het Feest van de Geest weer
ontvangen en zijn er regelmatig concerten. Wie weet wat er nog meer moge-
lijk is? Ik ga het in deze twee dagen onderzoeken. Dit betekent ook dat ik
deze twee dagen niet beschikbaar zal zijn voor het gemeente werk. Ds. Betsy
Nobel

Wie heeft er interesse in een bijbelgroep/gespreksgroep?
Een aantal mensen heeft in de wandelgangen wel eens gezegd dat ze wel
interesse hebben in een bijbelgroep of een gespreksgroep. Via deze weg wil
ik graag peilen wie er interesse hebben in zo’n groep. Zou u mij willen mailen
als u aan zo’n groep mee zou willen doen en daarbij een korte omschrijving
geven van wat u in zo’n groep graag zou willen leren of bespreken. Ook als u
dit al een keer mondeling hebt gezegd, wil ik u vragen u te melden via de
mail predikant@kerk-ijhorst-dewijk.nl, graag met vermelding van uw naam en
telefoonnummer of telefonisch: 0522 785594. Twijfelt u nog? Laat me het
toch even weten, het verplicht u tot niets. Ds. Betsy Nobel

BLOEMENGROET
Als teken van meeleven en bemoediging werden de bloemen uit de kerk-
diensten bezorgd bij:
30 januari mw. M. Voerman-Prins en dhr. M. Nijsingh

6 febr. dhr. A. Mulder en mw. J. Strijker (
13 febr. dhr. H. Scheper en dhr. J. Smits
20 febr. mw. G.A. Monsuur-Bruins en mw.M.G. Fenijn-Jongens
27 febr. dhr. A. Prakken en dhr. A.W. Poortman
6 maart mw. M. Smelt-Veneman en dhr. B. Paarhuis

13 maart fam. de Graaf en mw. G. Duinkerken-Gerritsen
20 maart mw. W. Westerbeek-Zeephat en mw. A. Boekhout-Udema
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NIEUW INGEKOMEN
De Wijk: Mevr. M. Schoemaker-Brinkman

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. L. Heyne, Heerenweg 82, 7955 PG  IJhorst, tel. 06-23291941
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 Gerrit Luten. Op de laatste pagi-
na 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!

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Wat er zoal gaande is in en om het kerkelijk erf
Wij zijn de afgelopen periode druk geweest met de actie Kerkbalans. Deze
jaarlijkse actie is de belangrijkste inkomstenbron voor dekking van de kosten
van onze kerkelijke gemeente. Dankzij de hulp van plm. 60 vrijwilligers is één
en ander weer goed verlopen. Jammer was wel dat wij op de inleveravond
nog niet gezellig met elkaar konden bijpraten onder het genot van een kop
koffie/thee. Laten wij er maar vanuit gaan dat wij er volgend jaar weer een
gezellig samenzijn van kunnen maken. Maar wat natuurlijk altijd spannend is,
is wat de opbrengst van de actie is. U ziet in het financieel overzicht dat er in
totaal € 71.000 is toegezegd. Dat is op hetzelfde niveau als vorig jaar. Waar-
schijnlijk wordt het nog wel iets meer want er zijn een aantal gemeenteleden
waarvan de toezegging nog niet is ontvangen. Dus het wordt vervolgd. Wij
willen iedereen bedanken voor zijn of haar bijdrage en de vrijwilligers voor
zijn of haar inzet. 

Gebouwen
In De Reesthof is door een paar vrijwilligers de schilderskwast weer ter hand
genomen. Een nieuw laagje verf en saus doen toch wonderen. Dan hadden
wij in februari nog te maken met storm Eunice, welke door het land raasde.
Gelukkig is de schade beperkt gebleven al was de dakgoot van de pastorie
wel even op tilt geslagen. Maar dankzij snelle hulp van de vakman is dit di -
rect weer gerepareerd. Voor wat betreft de pastorie zijn er ook nieuwe ont-
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wikkelingen met betrekking tot subsidie voor het onderhoud. In tegenstelling
tot het onderhoud van monumentale kerken was er voor de kerkelijke ge-
meenten geen enkele mogelijkheid voor subsidie voor het onderhoud van
monumentale pastorieën. Maar sinds 1 januari jl. is dit gewijzigd en kan er
subsidie worden aangevraagd. Nu is het niet zo dat wij maar raak kunnen in-
vesteren maar voor het noodzakelijke onderhoud is er nu toch subsidie mo-
gelijk. De aanvraag voor Subsidie Instandhouding Rijksmonumenten (oftewel
SIM) is inmiddels de deur uit en wij wachten af of de aanvraag gehonoreerd
wordt. Ook dit wordt vervolgd.

Paascollecte
Elk jaar organiseren wij naast de actie Kerkbalans ook de paascollecte. De
acceptgiro’s zullen binnenkort bij de gemeenteleden worden bezorgd. De
opbrengst van deze collecte komt geheel ten goede aan het eigen pastorale
gemeentewerk. Dus van harte aanbevolen.

OVERZICHT KERKBALANS 2021 (t/m 10-3-2022)
Toezeggingen ontvangsten nog te ontvangen

Toegezegd € 70.069 € 34.946 € 35.123
Sympathisanten €     1.010 €          210 €      8  00
Totaal toegezegd € 71.079 € 35.156 € 35.923

Namens College van Kerkrentmeesters, Janny Westerbeek

OPBRENGST COLLECTEN
Voor de Diaconie:

  9 jan. Lilianefonds € 12,00 door Diaconie aangevuld tot € 50,00
16 jan. Steun kerkelijk werkers € 29,00 + gift € 10,00 = € 39,00
23 jan. voedselbank € 80,75 + 2 x € 5,00 giften = € 90,75
30 jan. missionair werk € 39,25 + € 10,00 gift = € 49,25
  6 febr. KiA Oeganda € 46,15
13 febr. KiA Nepal € 43,15 + € 2,00 gift = € 45,15
20 febr. Edukans € 70,15
27 febr. Oekraine € 287,45 + € 315,00 giften = € 602,45

De Diaconie heeft dit aangevuld tot € 1.000,00
  6 maart KiA Rwanda € 86,05

Voor de Kerk: 16 jan. € 26,-; 23 jan.  € 49,50;
30 jan. € 40,40;   6 febr. € 23,65; 
13 febr. € 38,35; 20 febr. € 57,25;
27 febr. € 47,85   6 maart € 56,20;
13 maart € 51,45 Via bank totaal € 20,-

Voor De Reesthof: via bank totaal € 10,-
Orgelfonds (bus): € 47,85 en via de bank totaal € 45,-
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GIFTEN
Voor onderhoud kerk via de bank totaal € 285,-
Voor het orgelfonds via de bank € 50,- 

OM NIET TE VERGETEN… 

… De naam van   Zus (Hendrikje) Eissen-Woltinge
27-01-1922 - 27-01-2022

Op 27 januari overleed Zus (Hendrikje) Eissen-Woltinge op de leeftijd van 91
jaar. Op 1 februari werd ze uit ‘haar mooie kleine huussie’ aan de Burge-
meester van Wijngaardenstraat gedragen. Ze woonde er ruim veertig jaar en
ze wilde er dolgraag blijven totdat het einde daar zou zijn. Dankzij de hulp en
de aandacht van veel mensen is dat ook gelukt. Ook al was Zus in 1998 heel
plotseling haar lieve man Hilbert verloren, ze was bijna nooit alleen en ze
wist precies wat er allemaal in het dorp omging.
In de laatste weken van haar leven was haar huis dan ook het middelpunt
waar velen nog even langs kwamen om nog even bij haar te zijn. Van alle
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen nam ze bewust en persoonlijk
afscheid. Een rijk leven had zij achter de rug, en ook haar stervensproces
was een tijd gevuld met liefde en aandacht. Zo stierf ze in het bijzijn van
Henk, Grietje, Willemien en Bertus.
We brachten Zus naar de kerk van IJhorst en de Wijk, het huis van God, om
herinneringen op te halen, de laatste woorden te spreken, samen te bidden
en de zegen van God te ontvangen voor onze eigen reis door het leven. Zus
mag nu in het huis van de Heer verblijven, tot in lengte van dagen. We wen-
sen allen die haar zullen missen liefde en kracht.

… De naam van   Poul Koster   13-01-1936 - 08-02-2022
Op 8 februari overleed Poul Koster. Hij was 86 jaar. Aan het leven van een
actieve, sportieve en lieve man was een einde gekomen.
Poul heeft veel meegemaakt in zijn leven. Verlies was een rode draad in zijn
leven, maar wat heeft hij ook genoten van alle goede momenten. Als timmer-
man leerde hij door om tenslotte bouwkundig opzichter te worden, werk dat
hij met veel plezier heeft gedaan. Bij veel bouwwerken hier in de regio is hij
betrokken geweest. Zo heeft hij ook zijn steentje bijgedragen aan de renova-
tie van de pastorie en de Reesthof. 
In de bus van Meppel naar de Wijk kwam hij Annie Gortemaker tegen. Ze
trouwden en waren gelukkig met elkaar. Samen kregen ze twee kinderen,
Jan en Anneke. Het was dan ook een groot verdriet dat Annie na een ziek-
bed in 1999 overleed. 
Onverwacht ontmoette hij een paar jaar later Greet Dompeling tijdens een
reis naar Portugal en zo kwam er weer meer glans in zijn leven. Samen met
Greet heeft hij veel mooie reizen gemaakt. En toen opnieuw een groot ver-
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driet in zijn leven kwam, toen zoon Jan plotseling overleed, was het voor hem
ook fijn dat hij Greet aan zijn zijde had.
De laatste maanden ging het snel. Een operatie aan de kaak, vele nabehan-
delingen, waarbij hij vergezeld werd door veel verschillende mensen en nog
mooie gesprekken met hen had. Toen ging het thuis niet meer en kwam Poul
in Dunninghe te wonen. Binnen enkele dagen kon hij alleen nog maar op bed
liggen en begonnen zijn laatste weken. Samen spreken ging moeilijk, maar
psalm 23 lezen en bidden dat ging nog wel. Tenslotte mocht ik hem een ze-
gen geven. Poul bleef omringd door zijn kinderen en de kinderen van Greet.
Hij hoopte nog weer beter te worden, maar wie aan zijn bed kwamen, zagen
dat het einde van zijn leven dichterbij kwam. In de kerk van IJhorst en de
Wijk namen we afscheid van hem en we lieten ons dragen door de woorden
van Psalm 23 en door alle goede herinneringen aan het leven van Poul.
Prachtige foto’s kwamen voorbij van momenten van geluk.
Lopend brachten we Poul Koster naar zijn laatste rustplaats op de begraaf-
plaats in De Wijk. We wensen iedereen die Poul Koster mist de kracht van de
goede herinneringen en de liefde van God toe.

Ds. Betsy Nobel

Om niet te vergeten… de namen van...
25 jan. Hendrik Arend Bult, 76 jaar
28 jan. Simon Leonardus Franciscus Hoekstra, 70 jaar
29 jan. Geert Willem Prakken, 85 jaar

23 febr. Geesje Cornelia Mulder-Wietsma, 75 jaar
25 febr. Maria Carolina de Boer-Roering, 88 jaar
17 maart Cees Koppert, 75 jaar

VROUWENVERENIGING IJHORST-DE WIJK
Maandagmiddag 7 maart konden we na lange tijd weer bij elkaar komen.
Het was fijn de meeste van onze leden weer te
kunnen begroeten. Op de tafels was de versie-
ring aangepast aan het schokkende nieuws van
de oorlog in Oekraïne. Blauw geel voerde de bo-
ventoon en de ontstoken kaarsjes waren geel. 
De spreekster op deze middag was mevrouw
Mieke Rang. Mieke weet wat het is om een
vluchteling in huis te nemen. Zij ving in 1999 een
vluchteling op uit Congo. Het simpele feit dat zij
hem opving heeft ertoe geleid dat ze Franse
boeken is gaan verzamelen voor de arme men-
sen die leven in Mikondo, een sloppenwijk van
de hoofdstad Kinshasa. Deze bescheiden biblio-
theek van Franse boeken groeide in 2001 uit tot
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een school waar de allerarmste kinderen onderwijs kunnen volgen. De
school kreeg de naam 'La Tulipe'. Heel toepasselijk omdat de school draait
op donaties uit Nederland. Meer dan 1100 leerlingen en 40 docenten bezoe-
ken de kleuterschool, de lagere school en de middelbare school. Mieke ver-
telde dat er inmiddels ook een naaiopleiding voor meisjes is. Afgelopen acht
maart op ‘Vrouwendag’ kregen 25 meisjes hun diploma. De meisjes kunnen
nu zelf hun geld verdienen. Misschien op een atelier of simpel met een naai-
machine voor hun huis. De naaimachines zijn hier ingezameld en naar Con-
go gebracht. Mocht u iets meer willen weten over dit project kunt u dit vinden

op de website Mikon-
do.nl. Er is een stich-
ting vrienden van Mi-
kondo opgericht om dit
project in de toekomst
veilig te stellen. Giften
zijn altijd van harte wel-
kom op bankrekening
NL37ING-
B0009394095. Deze
giften mogen van de
belasting afgetrokken
worden!!
Het is niet te doen ge-
bruikelijk dat de vrou-
wenvereniging elke
stichting onder uw aan-
dacht gaat brengen.
Maar na Mieke haar

warme pleidooi doen we dit toch één keer. Mieke Rang kreeg als dank een
enveloppe met een bescheiden inhoud voor de school La Tulipe.
Onze volgende bijeenkomst is op Maandag 4 april om 18.00 uur. Wij vieren
dan Pasen met een paasmaaltijd!

Barbara van den Brink-Smit

Feest van de Geest 
'Feest van de Geest' is een ontmoeting tussen Beeldende Kunst, Pinksteren
en Architectuur van Kerkgebouwen. Onze kerk zou hier in 2020 aan mee-
doen. Het Landelijk bestuur van de stichting 'Feest van de Geest' heeft moe-
ten besluiten, dat als gevolg van de corona-maatregelen van de overheid de
editie van 2020 werd doorgeschoven naar 2021 en dat werd vervolgens
2022. 'Grensloos kunst verkennen' (waar we ook locatie voor zijn) was ook
uitgesteld, waardoor de beide twee-jaarlijkse evenementen nu samenvallen.
In goed overleg zijn beide tentoonstellingen samen gevoegd. De kunstenaar
van 'Feest van de Geest' exposeert al bij het begin van de kunstroute op
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donderdag 12 mei en de kunstenaars van 'Grensloos kunst verkennen'
blijven een week langer t/m het pinksterweekend in de Kerk en de Reesthof.

Thema 'Feest van de geest' is “In Vuur en Vlam”. Jitske van der Wal uit
Meppel heeft in gemengde technieken dit thema uitgewerkt.
Voor 'Grensloos kunstverkennen' komt Daphne van den Berg, zij borduurt
Staphorster klederdracht om tot kunstwerken (haar grootouders woonden in
IJhorst). En Annie van Gemert komt met foto’s uit haar bekroonde boek
“kleurrijk Staphorst”. Omdat het 'Feest van de Geest' doorloopt t/m Pink-
steren zijn we op zoek naar suppoosten:

voor zaterdag 4 juni van 13.00 uur tot 17.00 uur
Pinksterzondag 5 juni van 13.00 uur tot 17.00 uur
en Pinkstermaandag van 13.00 uur tot 17.00 uur

Wil je 2 of 4 uur helpen? Heel graag! Opgave kan bij Rian Horstra, tel. 0522
441248, email: rianhorstra@hotmail.com

Rian Horstra

Grensloos Kunst Verkennen
Op donderdag 12 mei zal de officiële opening verricht worden door de bur-
gemeester van Staphorst, de heer J. ten Kate, in de kerk in IJhorst. Vanaf
die dag zal alles drie weken te bezichtigen zijn t/m 29 mei. 

(uit nieuwsbrief 'Grensloos Kunst Verkennen')

BERICHTEN UIT DE REGIO

BEVRIJDING
Op 6 april 1945 begon de bevrijding van Drenthe en acht dagen later was
heel Drenthe bevrijd. De Wijk, Koekange en Ruinen werden omstreeks 8
april bevrijd,  Ruinerwold en Meppel op 13 april.
Op dinsdag 12 april 2022 zal er in de Hervormde kerk te Blijdenstein ter ge-
legenheid van 75 + 2 jaar bevrijding een concert worden gegeven door Harm
Hoeve op het orgel, Noortje van Middelkoop op panfluit en Dameskwartet
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Chance. Aanvang 20.00 uur, kerk open om 19.30 uur. Toegang is gratis, in
de pauze koffie met oranje koek. Bij de uitgang collecte voor Oekraïne.

J. Boverhof

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

KOFFIECONCERTEN
Elke tweede maandagmiddag van de maand bespeelt
Wouter Harbers met veel plezier de vleugel, solo of in
samenwerking met fantastische musici. En af en toe
kruipt hij achter het orgel. Kom meegenieten in IJhorst,
Dorpskerk! Tickets via www.koffieconcerten.nl 
Entree: € 15,00 inclusief koffie. Tijden: Koffie vanaf
14:00 uur, concert van 14:30 uur tot ca. 15:30 uur. 

Maandag 11 april 2022 FEEST OP ORGEL & TROMPET!
Dit concert bespeelt Wouter Harbers vooral het orgel! 
Maar dat niet alleen: dit concert wordt een feest op maar liefst vier instrumen-
ten. Naast het orgel en de vleugel, kunt u ook genieten van heldere klanken
op trompet en bügel!
Trompettist Maurice van Dijk en Wouter Harbers trakteren u op een feestelijk
programma vol afwisseling! Van Händel tot Morricone, alles komt voorbij...
Komt u meegenieten?
MUSICI: Maurice van Dijk, trompet & bügel, Wouter Harbers, orgel & piano 

Maandag 9 mei 2022 WATERMUSIC
Dit wordt letterlijk een spetterend
concert! Want het thema van dit
pianoconcert is 'water'!
Pianist Wouter Harbers begint met
Händels Watermusic... 
Daarna volgt meer natte muziek, in
allerlei toonsoorten en karakters:
van Schuberts vroli jke Forel
(bewerkt door Liszt) tot het
twinkelende Aquarium van Saint-
Saëns. 
MUSICI: Wouter Harbers, piano.

Hartelijk welkom! Wouter Harbers
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TEN SLOTTE Een dankzegging: 'In het Licht'

Om de eerste dag van de rest van ons leven
Om het licht dat telkens weer doorbreekt,
om de warmte die de kilte verdrijft,
om de geuren van groen om ons heen. 

Om de mensen die wel worden bevrijd,
om wie zich niet neerleggen bij onrecht,
om wie opstaan tegen leugen en bedrog,
om wie werken aan een andere toekomst.

Om wie zich geven aan het welzijn van mensen,
om wie verzorgen, verbinden en genezen,
om wie een toevlucht zijn voor ontheemden,
om wie vertroosten, verzachten en sterken.

Om wie het patroon van geweld wil verbreken,
om wie het oude liedje niet meer wil zingen,
om wie het waagt zonder te willen winnen,
om wie nieuwe wegen zoekt, ook de smalle.

Om alle kinderen die ons leven versieren,
om alle momenten van vrolijk plezier,
om alle vriendschap, gemeenschap en liefde,
om alle verrukking van kunst en cultuur.

Om alle getuigen wier woorden nog spreken,
om alle opwekkende mooie verhalen,
om alle goede gebaren en wenken,
om alle dromen en daden van hoop.

Om de laatste der dagen, het diepste geheim,
als alle tranen zullen worden afgewist
en alle ogen zullen worden geopend
in het zoete licht van de morgen:
Halleluja, halleluja, halleluja! Niek Schuman

NIEUWSBRIEF
Wilt u van week tot week op de hoogte blijven van nieuws en activiteiten in
en rondom onze kerk, abonneert u zich dan op de Nieuwsbrief, dit kan via
nieuwsbrief.ijhorst.dewijk@gmail.com

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 Scriba: Albert Kreggemeijer, Ywehof 53, 7955 BD  IJhorst, tel.

0522 44 26 19, e-mail: scriba@kerk-ijhorst-dewijk.nl
Contactpersoon ouderlingen: Linda Heyne, Heerenweg 82, 7955 PG  IJhorst, tel.

06-23291941
Contactpersoon Staphorst: Jan Boelm, Mispellaan 23, 7654 HJ  Rouveen, tel.

0522 46 24 03
Kerkrentmeesters Voorzitter: Rick Germs, De Vos van Steenwijkstraat 56, 7957

BH  De Wijk, tel. 0522 44 05 47
Secretaris Janny Westerbeek, Jan Toetlaan 52, 7955 AZ IJhorst, tel. 0522

44 16 87
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;
Diaconie Secretaris Hilke Kwakkel-Compagner, Burg. v. Wijngaarden-

straat 42, 7955 PM IJhorst, tel. 06-20339168
Bank Diaconie RegioBank:  NL07 RBRB 0916 7530 18 
Collectebonnen NL44 RBRB 0787 6737 73 , bestellen bij: Jacolien Tjoonk, 

Cockserve 4, 7957DE de Wijk, 0522 44 12 97 
Preekvoorziener: Jan van Eerden, Grutto 21, 7951 MD Staphorst, tel. 0522 46

19 51
Organisten van dienst: Fenna van der Weide, tel. 06-49604765 en 

Peter van de Beld, tel. 0528 27 15 76
Vrouwenvereniging Joke van der Hammen-van der Meulen, Veldhuisweg 1-

55, 7955 PP  IJhorst, tel. 0522 44 32 83
Cantorij secretaris: Betty Kreggemeijer, tel. 0522 44 26 19
Ledenadm. Gerrit/Josyanne Luten, Heidelaan 32, 7921 EB Zuidwolde, tel.

0528 37 39 81 e-mail: ledenadministratie@kerk-ijhorst-dewijk.nl
Taxidiensten Linda Heyne, 06-23291941 en Rian Horstra, tel. 0522 44 12 48
Koster tevens contactpersoon voor De Reesthof: Marry Germs, De Vos

van Steenwijkstraat 56, 7957 BH  De Wijk, tel. 0522 44 05 47 E-
mail: koster-ijhorst-dewijk@outlook.com

De Reesthof tel. 0522 44 16 53
Redactie Nieuwsbrief Gerrit v.d. Meent, Willem Koopsweg 7, 7957 BP  de

Wijk, tel. 0522 44 27 04, 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 graag voor half
mei. Extra Wekkers zijn verkrijgbaar bij Tinie Kleen, van Wijn-
gaardenstraat 22, 7955 AT  IJhorst, telefoon 0522 44 58 08

Wilt u geen Wekker ontvangen? Mail dan uw adres door aan de redactie of bel
Tinie Kleen. De Wekker wordt huis aan door vrijwilligers be-
zorgd. Zij proberen uw brievenbus over te slaan!

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