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KERKDIENSTEN
5 juni gezamenlijke dienst in Koekange 1e Pinksterdag, collec-

te pinksterzending
12 juni 10:00 uur drs. L. Jansen, collecte stichting Heifer
19 juni 10:00 uur ds. B. Metselaar, collecte project Wilde Ganzen
26 juni 10:00 uur mw. J. Luten, collecte KiA / binnenlands diaconaat, extra

collecte voor onderhoud Reesthof
3 juli 10:00 uur mw J. Luten, collecte KiA / werelddiaconaat India

10 juli 10:00 uur ds. B. Nobel-Ridderikhoff, collecte diaconie, extra collecte
voor muziek in de Kerk

17 juli 10:00 uur drs. Barbara van den Brink-Smit, collecte diaconie
24 juli 10:00 uur ds. B. Nobel-Ridderikhoff, collecte diaconie
31 juli 10:00 uur ds. B. Metselaar, collecte diaconie, extra collecte voor

onderhoud Reesthof
7 aug. 10:00 uur ds. B. Nobel-Ridderikhoff, openluchtdienst, collecte dia-

conie
14 aug. 10:00 uur mw. T. Zijlstra, collecte KiA / zomerzending Egypte
21 aug. 10:00 uur drs. Barbara van den Brink-Smit, 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

GEZAMENLIJKE PINKSTERDIENST KOEKANGE
Op zondag 5 juni 2022 vieren de gezamenlijke kerken van Koekange, Berg-
huizen, Ruinerwold en IJhorst/De Wijk een pinksterdienst met als thema 

IN VUUR EN VLAM
Wanneer: zondag 5 juni 
Tijd: 10 uur 
Waar: Manege Welgelegen, fam. Bout, Prinsesseweg 8, Koekange
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Meenemen: klapstoeltje (indien mogelijk) 
Parkeergelegenheid bij Welgelegen. 
Na de viering is er een gezellige ontmoeting met koffie/thee. 
Iedereen - jong en oud - is welkom!

FEEST VAN DE GEEST

In Vuur en vlam 
Vuur- het verwarmt, geeft licht, zuivert en vernietigt. Vanouds had de mens
een heilig ontzag voor vuur, maar de mens leerde ook het vuur te temmen
en het te gebruiken voor het maken van allerhande voorwerpen.
Vuur komt in alle godsdiensten voor en ook in het Jodendom en Christen-
dom heeft het iets met God te maken. In de bijbel staat dat Mozes God hoor-
de spreken vanuit een brandende braamstruik en de leerlingen van Jezus
werden op het Pinksterfeest in vuur en vlam gezet. Ze werden enthousiast
en wilden de boodschap die zij gekregen hadden van Jezus als een lopend
vuurtje over de hele wereld verspreiden. Petrus hield een vlammend betoog
dat vele harten raakten, voorbij de grenzen van de taal. Zo springt de vonk

nog steeds over en
verwarmt de harten
van mensen. 
Dat dit vuur over
grenzen van lan-
den, talen en cultu-
ren heen reikt laat
het kunstwerk van
Jitske van der Wal
zien, dat tijdens het
Feest van de Geest
in onze kerk wordt
geëxposeerd. Jitske
schrijft: 
“In 2019 ben ik in
Iran geweest. Een
indrukwekkend, fas-
cinerend land met
geweldige mensen.
Ik stond ‘in vuur en
vlam’ door de ba-
kermat van onze
beschaving, volop
geïnspireerd. 
In 2020 maakte ze
naar aanleiding van
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deze ervaring het kunstwerk “In vuur en vlam”; gepuncht textiel (1.20 – 45
cm).
Vanuit de kerk mogen wij het Pinkstervuur doorgeven. We kunnen dit doen
door geïnspireerde en begeesterde mensen te zijn, die zich niet te snel uit
het veld laten slaan. We mogen erop vertrouwen dat de Geest van God haar
werk in wereld voortzet, ook vandaag. En wij mogen daaruit leven. 

MEE KOMEN DRIJVEN MET DE STROOM… 

Pinksteren 
Dit jaar kunnen we weer met verschillende kerken
uit de omgeving Pinksteren vieren. Eerder in deze
Wekker leest u waar u moet zijn, voor een prachti-
ge Pinksterervaring. Het thema van deze Pinkster-
dienst is hetzelfde als het thema van het Feest
van de Geest, namelijk: “In Vuur en Vlam”.
Iedereen is van harte welkom en er is ook
kindernevendienst voor de kinderen.

Vakantie predikant 
Van 6 juni tot en met 4 juli hebben
Erik en ik vakantie. 
Ds. Henriëtte de Graaf uit Koekange
kan mij indien nodig vervangen: 
0578 – 769026 of 06 – 3856 6340; 
Gravin.hej@xs4all.nl. 
Ook kunt u bij de ouderlingen te-
recht, zij kunnen u verder helpen in
het geval van een uitvaart of een an-
dere pastorale situatie. 

Activiteiten in de zomer 
De kerk zal in juli en augustus weer open zijn
op zondagmiddagen van 13.00 – 16.00 uur
voor een moment van rust of ontmoeting. Ook
is er het plan om op zondag 7 augustus een
openluchtdienst te houden. Houdt de Nieuws-
brief in de gaten, zeker wanneer het wisselval-
lig weer is.
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We gaan weer wandelen! 
Iedere wandeling heeft een thema of een activiteit. Iedereen is welkom, ook
als u hier op vakantie bent! Ouderen en kinderen kunnen ook meedoen. De
afstand is maximaal 5 km. Trek wel een paar goede schoenen aan! 

Woensdag 13 juli om 19.00 uur 
Woensdag 27 juli om 10.00 uur 
Woensdag 10 augustus om 19.00 uur 
Woensdag 24 augustus om 10.00 uur 

Deze wandelingen gaan ook bij minder goed weer gewoon door, behalve bij
stevig onweer. Opgeven is niet nodig. We starten steeds op het plein bij de
kerk, Kerkweg 10, IJhorst. 

Houd voor verdere activiteiten de Nieuwsbrief in de gaten! 
Nog geen abonnee van de Nieuwsbrief? Meldt u dan aan via 
nieuwsbrief.ijhorst.dewijk@gmail.com dan bent u altijd op de hoogte van de
actuele informatie rondom kerkdiensten en activiteiten. 

Tijd voor elkaar (kennismaking
en pastoraat)
Nu we elkaar weer vrijuit kunnen ontmoe-
ten, wil ik de zomer ook graag gebruiken
om verder kennis met u te maken. Laat
het even weten wanneer u een kennisma-
kingsbezoek, of een ander gesprek op
prijs stelt in de maanden juli en augustus.
Stuur gerust een mail, graag met telefoon-
nummer, dan maken we een afspraak! 

… OPGEVIST UIT DE REEST
De wereld is weer opengegaan en meteen ontstonden er ook rondom de
kerk weer allerlei activiteiten. Fijn dat we Palmpasen, de Stille week en Pa-
sen weer samen konden vieren, met als bijzonder element dit jaar het pro-
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jectkoor uit Zwartsluis dat op Goede vrijdag samen met professionele musici
koralen uit de Matthäus Passion lieten horen. 

In mei rondden we ook de bijeenkomsten van de rouwgroep af. Persoonlijke
verhalen die diepe indruk maakten op de deelnemers en op de begeleiders
Karin Rust en mij. Wat kan verdriet groot zijn en moeilijk te dragen. Maar
ook: wat kan het delen van jouw verdriet en pijn helend zijn, omdat je elkaar
zo goed begrijpt. Daar waar anderen verwachten dat je verdriet nu toch wel
eens voorbij zal zijn, begrijp je in een groep als deze dat verdriet tot in je ve-
zels van je lichaam en je leven kruipt en dat je er mee zult moeten leren le-
ven met vallen en opstaan. Ook ervaarden we dat ieder verdriet er mag zijn.
Rouwen is geen wedstrijd. 

Inmiddels loopt er ook een bijbel/gespreksgroep. Met acht deelnemers heb-
ben we nu drie bijeenkomsten gehad. Het is even zoeken naar ieders wen-
sen voor deze groep, maar zeker is dat er veel gesproken en gedeeld wordt
rondom geloof en leven. Het is de bedoeling dat de groep doorgaat met het
lezen van de bijbel en het verbinden van de bijbelse verhalen met de erva-
ringen en vragen van vandaag de dag. 

Naast het Feest van de Geest, waarover hiervoor al meer geschreven staat,
waren onze kerk, de Reesthof en de pastorietuin ook weer locaties voor
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Grensloos Kunst Verkennen. Wat fijn dat onze gebouwen ook op deze
manier gebruikt worden en open staan voor iedereen die er een kijkje wil ne-
men. 

O p 15 mei nam Alma Grooters na 10 jaar afscheid als dirigent van de
Cantorij.
Fijn dat Alma
dit zoveel jaar
h e e f t w i l l e n
do e n . I n d e
feestelijke af-
scheidsdienst
o p 1 5 m e i
hoorden we de
c an t o r i j n o g
éénmaal onder
l e i d i n g v a n
Alma zingen.
Gelukkig kan
de cantorij met
een nieuwe di-
rigent na de zo-
mer de draad
weer oppakken
en meewerken
a a n d e
kerkdienst in
h e t n i e u w e
seizoen.

Ds. Betsy No-
bel

CANTORIJ
Na 10 jaar onze dirigent te zijn geweest, hebben we node afscheid genomen
van Alma Grooters. 
In de dienst van 15 mei is hieraan aandacht besteed. Voor de leden was
deze dienst ook bijzonder, nl. het 2e lustrum van de cantorij.
In de vorige wekker schreven we dat Fenna van der Weide na de zomerva-
kantie onze nieuwe dirigent zal worden. In de volgende wekker zal hier meer
bekend zijn.

namens het bestuur, Wietske Westerbeek
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Ontmoetingsbrunch met ouders en kinderen 
Zondag 15 mei hadden we een gezellige brunch met een aantal gezinnen
uit onze kerk. Eerst kennismaken, daarna een verkennend gesprek met de
ouders over hun plaats in de kerkelijke gemeenschap en hun wensen en
mogelijkheden. 
De kinderen verkenden ondertussen
onder leiding van Corry en Annie de
Reest. Er werden veel mooie beest-

jes gevonden. Tot slot een heerlijke
brunch in het zonnetje. Linda en ik
nemen onze ervaringen mee en
gaan er samen met Josyanne en de

ouders mee aan de slag. Hierbij een paar mooie foto’s van deze middag. 
Ds. Betsy Nobel

Openstelling kerk 
De kerkenraad is aan het kijken of er voldoende
vrijwilligers zijn om de kerk op zondagmiddag
open te stellen voor belangstellenden. Het streven
is om vanaf 3 juli gedurende 9 weken tot en met
28 augustus iedere zondagmiddag van 13.00 tot
16.00 uur de kerk open te stellen. 
Wanneer we alle middagen indelen in tijdsblokken
van 1,5 uur betekent dit dat wij in totaal 18
vrijwilligers nodig hebben. Wilt u ook helpen?
Neem dan even contact op met Leo Tjoonk
(l.tjoonk@ziezo.biz of 0522-441297).
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BLOEMENGROET
Als teken van meeleven en bemoediging
werden de bloemen uit de kerkdiensten
bezorgd bij:

27 maart dhr. A. Kikkert en dhr. 
J. Lommers

3 april dhr. A. Steenbergen en
fam. Voerman (IJhorst)

10 april geen bloemengroet van-
en wege paasbloemetjes

17 april naar 80+ en zieken
 (ruim 200 stuks)

24 april fam. van Schot en mevr. 
L. Donker

1 mei mevr. E. Hanrats en dhr. 
J. Dekker

8 mei fam. S. Visser en dhr. C. Appelo
15 mei mw. J. Schoemaker en dhr. H. ter Steege

NIEUW INGEKOMEN
IJhorst de heer E.M. van der Geer

de heer A. van Nierop en mevrouw R. van Nierop-Vos
mevr. T. van der Meer

Meppel de heer R. Buitenhuis en mevrouw G.J. Buitenhuis-Kruize

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!
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COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Wat er zoal gaande is in en om het kerkelijk erf

Gebouwen 
Het schilder- en sauswerk in de zaal van De Reesthof is klaar. Door de en-
thousiaste inzet van een paar vrijwilligers is dit erg mooi geworden en een
woord van dank via De Wekker is dan ook wel op z’n plaats. Het is toch elke
keer weer mooi om te zien dat gemeenteleden bereid zijn om klussen op te
knappen zodat wij arbeidskosten kunnen besparen en vaak alleen maar ma-
teriaalkosten hebben. 
In maart is er de tweejaarlijkse inspectie geweest van Monumentenwacht.
Zowel de kerk als de pastorie zijn aan een inspectie onderworpen. Aan de
hand van de uitgebrachte rapportage weten wij waar aandacht aan moet
worden geschonken. De algehele staat van de gebouwen ziet er echter
goed uit.  Wel is het belangrijk dat wij blijven investeren in het onderhoud zo-
dat wij niet te maken krijgen met achterstallig onderhoud want dat kost al-
leen maar meer geld. Dat brengt mij dan meteen op het volgende onder-
werp. 

Jaarrekening 
De jaarrekening 2021 is inmiddels opgesteld en is besproken en goedge-
keurd door het College van Kerkrentmeesters. De volgende stap is bespre-
king in de kerkenraad en dat staat voor eind mei op de agenda. Daarna is er
de mogelijkheid voor gemeenteleden om de jaarrekening in te zien. De terin-
zagelegging is van 30 mei t/m 3 juni. Wanneer u hiervan gebruik wilt maken
kunt u een afspraak maken met ondergetekende (tel.nr. 441687). 

Solidariteitskas 
Gemeenten helpen elkaar. Dat is de gedachte achter de jaarlijkse actie voor
de solidariteitskas. De opbrengst komt toe aan de eigen gemeente en wij
moeten voor elk belijdend lid jaarlijks € 5,- afdragen aan de landelijke kerk.
In de loop van de maand juni wordt deze actie gehouden en wij rekenen
weer op uw steun waarvoor alvast onze dank. 

Gastvrij 
De maand mei staat in het teken van
een tweetal activiteiten waarvoor de
kerk en De Reesthof zijn opengesteld.
Het betreft 'Feest van de Geest' en
'Grensloos Kunstverkennen'. Terwijl
bezoekers genieten van hetgeen door
de kunstenaars is gemaakt vinden er
vaak bijzondere ontmoetingen plaats.
Wanneer het weer een beetje mee-
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werkt dan kan er ook genoten worden op het bankje van Het Hemels
Uitzicht.

OVERZICHT KERKBALANS 2021 (t/m 9 mei 2022)
Toezeggingen ontvangsten nog te ontvangen

Toegezegd € 70.964 € 42.780 € 28.184 
Sympathisanten €   1.010 €      320 €      690 
Totaal toegezegd € 71.974 € 43.100 € 28.874 

Namens College van Kerkrentmeesters, Janny Westerbeek

OPBRENGST COLLECTEN
Voor de Diaconie: Totaal: 

13 maart KiA/binnenlands diaconaat € 81,10
 + gift van € 10,00 + € 3,00 € 94,00

20 maart KiA / kliederkerk € 46,60 + gift van € 3,50 € 50,10
27 maart KiA / straatkinderen Indonesie € 43,55

 + gift van € 3,50 € 47,05
3 april KiA / Moldavie € 75,15
10 april JOP € 49,82 + gift van € 6,00 € 55,82

muziek in de kerk € 62,45 + giften van € 10,00 + € 2,50€ 74,95
14 april Witte Donderdag / Avondmaal / voedselbank € 154,25
17 april KiA / Libanon € 90,90
24 april Mercy Ships € 35,10 + giften van € 2,00 + € 5,00 € 42,10
1 mei Wilde Ganzen Kenia € 54,10
8 mei KiA / Nigeria € 60,60

De jaarrekening van de Diaconie 2021 is opgesteld en besproken en goed-
gekeurd door de Diaconie. De volgende stap is bespreking in de kerkenraad
en dat staat voor eind mei op de agenda. Daarna is er de mogelijkheid voor
gemeenteleden om de jaarrekening in te zien. De terinzagelegging is van 30
mei t/m 3 juni. Wanneer u hiervan gebruik wilt maken kunt u een afspraak
maken met Jacolien Tjoonk tel. 06 – 3761 6940.

Voor de Kerk: 20 maart € 38,30 17 april €203,75 
27 maart € 33,15 24 april € 33,45 
  3 april € 37,95   1 mei € 42,35 
10 april € 50,37   8 mei € 45,80 
14 april € 21,25 via bank totaal € 23,-

Voor De Reesthof: 27 maart 30,50;  24 april € 18,25;  via bank totaal € 17,-
Orgelfonds (bus): € 12,80

GIFTEN
Voor de bloemen via mw. Lubberink € 15,-
Voor de Wekker via Clara van Horssen € 10,- 
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Voor de kerk via Gerda v.d. Meent € 20 ,-
via Frits Wille € 10,- 
via Henny van de Belt € 10 ,-
via de Bank totaal € 40 ,-

OM NIET TE VERGETEN… 

Om niet te vergeten… de namen van...
8 april Martijn Nijsingh, 70 jaar

16 april Roelof Klomp, 92 jaar
25 april Elizabeth Stapel-Meester, 100 jaar

VROUWENVERENIGING IJHORST-DE WIJK

Maandag 4 april vierden we met elkaar Pasen in de Reesthof. ‘s Morgens
was de Reesthof helemaal in Paassfeer getooid. Een lange tafel was fees-
telijk gedekt en rijk voorzien van lekker brood, matzes en alles wat bij Pasen

11



hoort. Natuurlijk ontbraken de gekookte eieren en de lekkere jam niet op ta-
fel. Het is al een beetje een traditie dat Jen Schoemaker voor de eieren en
de jam zorgt. Heel erg bedankt Jen!
De zandtovenaar nam ons mee door het Paasverhaal. Het is heel bijzonder
te zien hoe met zand telkens weer een mooi beeld uit het verhaal tevoor-
schijn komt. Fijn dat er in de Reesthof zo’n mooi scherm is voor de presen-
tatie van deze beelden. Na het samen zingen luisterden we naar het lied:
‘Meer dan ooit….' We sloten ons samenzijn af met een kopje koffie of thee
en een lekkere traktatie van Jan en Jen Schoemaker ter ere van hun 60 ja-
rig huwelijksfeest. 

Woensdag 11 mei vertrokken we met 19 dames voor het jaarlijkse reisje.
Dit keer reden we genietend van de omgeving richting Nieuwleusen. In het

museum de ‘Palthehof’ werden we
ontvangen met koffie, thee en een
lekkere Nieuwleuser bol. Na de in-
leiding op de tentoonstelling 'Spe-
lenderwijs' konden we het speel-
goed en de rest van de verzamelde
attributen bewonderen. De voorwer-
pen riepen bij menigeen jeugdherin-
neringen op. Heel bijzonder is ook
de collectie fietsen en attributen ge-
schonken door de Union fabriek. Er
is zelfs één van de eerst ontwikkel-
de elektrische fietsen te zien. De
filmpjes die in het museum vertoond
worden zijn een goede aanvulling
op alles wat ons tijdens de rondlei-
ding werd verteld. De middag werd
afgesloten met een broodmaaltijd bij
het Witte Peerd. Voldaan reden we
op deze zonnige en gezellige mid-
dag weer richting huis.

Wij wensen iedereen een fijne zo-
mer toe en hopen alle dames weer
gezond en wel op maandagmiddag 
5 september om 13.30 uur te kun-
nen begroeten in De Reesthof. Na-
tuurlijk zijn dan nieuwe leden ook
van harte welkom! 

Barbara van den Brink-Smit
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Voedselbankactie Diaconaal Verband De Wolden
O p zaterdag 11 juni houden de gezamenlijke
diaconieën in De Wolden weer een actie voor de
Voedselbank in Meppel. En deze actie is harder
nodig dan ooit, want de voedselbanken zien het
aantal klanten de laatste tijd toenemen maar he-
laas ook het aantal voedseldonaties afnemen. 
Reden: stijgende kosten op allerlei gebied. 
Oorzaak: vooral de, bij iedereen wel bekende,
‘spanningen in de wereld’ met grote economische gevolgen. 
Dankzij de inzet van tientallen vrijwilligers en de gulle gaven van bedrijven,
middenstand, instellingen en particulieren lukt het toch nog steeds om men-
sen die het nodig hebben met voedingsmiddelen te ondersteunen. 
Toch raken de stellingen bij de voedselbank en bij het regionaal distributie-
centrum leger en leger. 
Daarom doen wij bij deze een beroep op u:
Draagt u de voedselbank (en degenen die niet meer weten hoe ze rond
moeten komen) een warm hart toe, meld u dan aan om te helpen bij de ac-
tie. Wij zoeken vrijwilligers die op deze zaterdag het winkelend publiek bij de
COOP willen enthousiasmeren om bij het boodschappen doen een extra
product/producten te kopen voor de voedselbank. Dit kost een uur van uw
tijd en u doet daar heel veel mensen een enorm plezier mee! 
U kunt zich aanmelden door contact op te nemen met Marry van den Berg
via email: marry.vdbt@hotmail.com of 0522-443224 
Met vriendelijke groet namens de Diaconie, 

Marry van den Berg-Timmerman 

Energiecompensatie Gemeente de Wolden en Ge-
meente Staphorst 
Door een sterke stijging van de energieprijzen wordt het dagelijks leven flink
duurder. Dat is slecht nieuws voor mensen met een laag inkomen. Maakt u
zich zorgen over de stijgende energierekening? Misschien komt u in aan-
merking voor een tegemoetkoming voor de stijgende energieprijzen. Op de
website van de gemeente De Wolden vindt u het “Aanvraagformulier Tege-
moetkoming energiekosten” of neem contact op met de Gemeente. 
Op de website van de gemeente Staphorst vindt u het digitale aanvraagfor-
mulier “Energietoeslag lage inkomens” onder de afdeling “Werk en inkomen”
of neem contact op met de gemeente. Wilt u graag de mogelijkheden be-
spreken met een diaken neem dan contact op met de diaconie. 

Uw diaconie 
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BERICHTEN UIT DE REGIO

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. 

AGENDA KERKGEBOUW
Zaterdagavond 25 juni is er misschien een pianoconcert in de kerk. Er
wordt momenteel nog gekeken of het realiseerbaar is. Het wordt georgani-
seerd door Johan van Arnhem. Zie nadere berichtgeving in andere media.

Marry Germs, Coördinerend koster

KOFFIECONCERTEN
Terug naar onze missie!

Pianomuziek voor IEDEREEN
Met die missie begon ik aan de koffieconcerten. Heidi
stond er helemaal achter, samen gingen we hier voor. 
Door corona moesten we overschakelen naar betaal-
de concerten met entree. We zijn ontzettend blij en
dankbaar dat we mede hierdoor twee moeilijke corona-jaren zonder kleer-
scheuren door zijn gekomen. Nogmaals enorm bedankt voor alle steun!! 
De entreeprijs vormde een flinke drempel voor sommigen. Nu corona voorlo-
pig weg lijkt te zijn, willen we terug naar onze oorspronkelijke missie. Kort-
om: we gaan ervoor de koffieconcerten weer gratis toegankelijk te maken. 
Om deze switch te realiseren moeten we tijdelijk de koffieconcerten stop zet-
ten. De koffieconcerten van mei t/m september gaan dus niet door, zodat
we tijd hebben om een nieuwe 'Stichting Koffieconcerten' op te richten en de
financiering rond te krijgen. 
We hebben er alle vertrouwen in dat dat gaat lukken: vanaf oktober bent u
weer van harte welkom bij de eerste gratis koffieconcerten!
Reserveer eventueel nu alvast:

- ma 3 okt: Amersfoort
- di 4 okt: Breda 
- woe 5 okt: Zeist 
- ma 10 okt: Zwolle 
- ma 10 okt: IJhorst
- ma 24 okt: Putten 
- ma 26 okt: Zaandam
- ma 31 okt: Putten Hartelijke groet, Heidi & Wouter
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TEN SLOTTE

Een gebed voor Pinksteren 

Roel Bosch 

Om uw Ruach* bidden we, 
die sterke kracht die bomen ontwortelt, 
die schepen voortstuwt, 
die wind in de rug. 
Om uw Ruach bidden wij, 
die adem die het uithoudt, 
die ons een lied leert zingen, 
die ons het goede woord laat
spreken. 
Om uw Ruach bidden we, 
dat vernieuwende inzicht, 
dat verlossende gebaar, 
die Geest die mens en God
verbindt, 
die mens en mens aan elkaar
toevertrouwt. 
Kom Heilige Geest! 

Zo veel stemmen, God, 
en steeds komen er nog nieuwe bij. 
Een wereld vol stemmen die dit en dat vinden, 
van wie iets moet of juist niet, 
die ons de grond inboren 
of ophemelen tot boven ieder peil. 
Houd ons op de grond, dicht bij U, 
met die mantel van U om ons heen, 
en die woorden: blijf maar waar je bent, 
ga naar waar je vandaan kwam, 
leef als de mens die je mag zijn. 
Zo veel stemmen, God, 
help ons te horen naar die Ene 
de stem van uw Zoon 
Amen 

*Ruach betekent: adem, wind, geest 

U allen een goed begin van de zomer gewenst! 
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

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;
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, 0522 461951
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 – 2329 1941
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 de eerste week van au-

gustus. Kopij inleveren per e-mail: dewekker@xs4all.nl graag
voor half juli. Extra Wekkers zijn verkrijgbaar bij Tinie Kleen,
van Wijngaardenstraat 22, 7955 AT IJhorst, tel. 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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