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KERKDIENSTEN
1 aug. 10.00 uur ds. R. Gosker, collecte PIT Pro Rege
8 aug. 10.00 uur drs. B. van den Brink-Smit, collecte muziek in de Kerk

15 aug. 10.00 uur ds.  B.  Nobel-Ridderikhoff,  openluchtdienst,  collecte
zomerzending

22 aug 10.00 uur drs. L. Jansen, collecte Diaconie
29 aug 10.00 uur ds. R. Veldman, collecte voor onderhoud Reesthof
5 sept 10.00 uur ds.  B.  Nobel-Ridderikhoff,  startzondag,  collecte  we-

relddiaconaat
12 sept 10.00 uur mw. K. Kwint, collecte voor onderhoud Reesthof
19 sept 10.00 uur ds. R. Gosker, collecte zending 
26 sept 10.00 uur ds. B. Nobel-Ridderikhoff, collecte vredeswerk

3 okt 10.00 uur mw. S. v. d. Laan, collecte kerk en Israel
10 okt 10.00 uur ds. R. Veldman, collecte orgelfonds
17 okt 10.00 uur ds. A. Westra, collecte werelddiaconaat

Men kan de diensten ook on-line volgen.

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

KERKEN IN CORONATIJD

Allemaal welkom zonder aanmelding vooraf
Vanaf  27 juni gelden er geen beperkingen meer voor het aantal bezoekers.
Dat betekent dat iedereen weer gewoon naar de kerk kan komen zonder
vooraf aan te melden. Wel geldt de basisregel anderhalve meter afstand
houden en zijn de andere bekende basisregels van kracht: was je handen,
blijf  thuis bij klachten en laat je testen. Ook al is de kans op besmetting
klein,  voor  alle  zekerheid  moeten  we  ons  nog  een  aantal  weken  vast
houden aan het bij binnenkomst registreren van de aanwezigen. Wanneer
er toch iemand besmet raakt kunnen we snel schakelen, zodat mogelijk
verdere verspreiding zo snel mogelijk in de kiem gesmoord kan worden.
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Mondkapjes niet langer verplicht
Met inachtneming van anderhalve meter afstand vervalt de plicht van het
dragen van mondkapjes.
Wanneer men zich er niet prettig bij voelt om zonder mondkapje de kerk in
en uit te gaan zet dan gewoon het mondkapje op. 

Zingen is weer toegestaan. 
Ook de beperkingen ten aanzien van samenzang is vervallen. Wel is het
advies om nog niet uit volle borst mee te zingen. 
Wat hebben we het samen zingen gemist! Dat er nu toch weer ruimte komt
om te zingen, heeft te maken met de steeds grotere groep gevaccineerden
en het relatief gering aantal besmette personen. Hierdoor is het gevaar op
besmetting tijdens samenkomsten erg klein geworden.

Namens de kerkenraad, Leo Tjoonk

CANTORIJ
We mogen er van uit gaan dat we na de vakantie weer kunnen zingen. De
regel van 1,5 m afstand zal in de kerk te realiseren zijn. Dus ..... afwachten
waar we kunnen repeteren. Via de Nieuwsbrief en de website wordt u op
de hoogte gehouden. De eerstvolgende data zijn de dinsdagen: 
31 augustus, 14 en 28 september, 12 en 26 oktober en 9 november. 
De  cantorij  werkt  dan  mee  aan  de  gedachtenisdienst  op  zondag  21
november.  Daarna gaan we verder  repeteren op 23 november,  7 en 21
december voor de kerstnachtdienst. 
Alle repetitie avonden zijn van 19.30 uur tot 21.00 uur in de kerk of de
Reesthof. Zoals gebruikelijk beginnen wij de eerste avond met koffie en iets
lekkers, waarbij we dan ook de jaarvergadering houden. En uiteraard gaan
we zingen. Een ieder die mee wil zingen is van harte welkom.

namens het bestuur, Wietske Westerbeek

‘MUZIEK IN DE KERK’

De psalmen II
In de Middeleeuwen kwam het steeds vaker voor dat monniken of musici in
de viering het zingen voor hun rekening namen. De gemeente zweeg, of
mocht hooguit een lied op feestdagen meezingen. Maar Luther en Calvijn
brachten daar verandering in. Zij wilden dat de gemeente betrokken werd
bij de liturgie en zingend meedeed. Vooral Calvijn zette zich actief in om de
psalmen in de eigen volkstaal te berijmen en van een melodie te voorzien.
Het was volgens hem uiterst belangrijk dat er in de kerkdienst gezongen
werd. Hij onderscheidde twee soorten gebeden: de gesproken en de ge-
zongen gebeden. Volgens hem had een tekst meer kracht wanneer er ook
nog een melodie aan was toegevoegd. In 1542 liet hij een eerste editie ver-
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schijnen met dertig psalmen en twee gezangen. In 1562 verscheen uitein-
delijk een editie met alle 150 berijmde psalmen die wij nog steeds kennen
als het Geneefse psalter. 
De  meeste  melodieën  bij  de  berijmingen  werden  nieuw gecomponeerd
door componisten uit Genève. Het idee dat de melodieën zouden terug-
gaan op wereldse liederen is inmiddels achterhaald. Maar het is wel duide-
lijk dat sommige melodieën teruggaan op oude kerkelijke liederen, of op
het gregoriaans. Volgens Jan Luth* zou het gehoor van de componisten zo
gevormd zijn door het gregoriaans dat zij onbewust fragmenten ervan ge-
bruikten. Het lijkt mij waarschijnlijker dat de componisten deze fragmenten
bewust gebruikten, om zo de melodieën iets bekends mee te geven en
daardoor toegankelijker te maken.
Om ons in IJhorst het Liedboek uit 2013 enigszins eigen te maken zongen
wij gedurende een aantal jaren een ‘lied van de maand’. Ook in Genève
hanteerde men destijds een systeem ter introductie van de psalmen. Ze
werden alle 150, waarschijnlijk keurig op volgorde, in een half jaar gezon-
gen!

Fenna van der Weide

*Jan Luth studeerde theologie, muziekwetenschap en orgel en promoveer-
de in 1986 op een onderzoek naar de geschiedenis van de gemeentezang
en orgelbegeleiding in het Nederlandse gereformeerde protestantisme.

Bron: Jan Luth, ‘De Calvinistische traditie’ in: Jan Luth, Jan Pasveer en Jan
Smelik ed., Het kerklied, een geschiedenis (Zoetermeer 2001) 218-224.

MEE KOMEN DRIJVEN MET DE STROOM…

Van U is de toekomst (jaarthema)
Als kerkenraad hebben we besloten ons in het seizoen 2021/2022 aan te
sluiten bij het jaarthema van de protestantse kerk “Van U is de toekomst”.
Dit thema komt uit het lied “Onze Vader verborgen” van Huub Oosterhuis. 
(https://youtu.be/NsdRnPkoCpQ ) 

Onze vader verborgen
uw naam worde zichtbaar in ons
uw koninkrijk kome op aarde
uw wil geschiede, een wereld
met bomen tot in de hemel,
waar water schoonheid, en brood
gerechtigheid is, en genade –

waar vrede niet hoeft bevochten
waar troost en vergeving is
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en mensen spreken als mensen
waar kinderen helder en jong zijn,
dieren niet worden gepijnigd
nooit één mens meer gemarteld,
niet één mens meer geknecht.
Doof de hel in ons hoofd
leg uw woord op ons hart
breek het ijzer met handen
breek de macht van het kwaad.

Van U is de toekomst
kome wat komt.

Een prachtig lied vol hoop en verwachting en
tegelijkertijd  een geloofsbelijdenis: Van U is
de toekomst, kome wat komt. 
Ik vind het dappere woorden, want wij weten immers niet wat er komt in
ons leven, op deze aarde. We weten nu weer beter dan ooit dat je zomaar
door iets overvallen kunt worden, wat je niet aan had zien komen. En dan
toch blijven zeggen “van U is de toekomst”. Ik zal het maar eerlijk zeggen:
daar heb ik niet alleen de bijbel bij nodig en het gebed, maar zeker ook
andere mensen die dezelfde weg durven te gaan. Mensen die de hoop niet
verliezen, ondanks alles wat er in de wereld gebeurt. 

Ds. René de Reuver, de scriba van de landelijke protestantse kerk zegt het
zo: “Ons voortbestaan, als individu, als kerk, als samenleving, als aarde
hangt niet van onszelf af. Natuurlijk zetten we ons ervoor in. Maar in het
besef dat het ons gegeven moet worden: de kracht en de creativiteit om
ons in te zetten, de moed om te veranderen wat we kunnen, de wijsheid
om te accepteren wat we nu niet kunnen veranderen én het vertrouwen dat
eens alles goed zal komen.”

Dat  betekent  twee  dingen:  ten  eerste  dat  wij  zelf  onze  handen  uit  de
mouwen  moeten  steken  om een  goede  toekomst  te  bouwen  voor  alle
mensen die na ons komen – de jongere generaties roepen met een steeds
luider wordende stem ons daartoe op: geen loze praatjes, maar nu echt
dingen anders doen, anders blijft er geen aarde en geen toekomst meer
over –.
Tegelijkertijd moeten we ook dingen uit handen durven geven. Niet om ze
over te laten aan de mensen met macht, maar om ze over te laten aan
onze Schepper. In het geloofsvertrouwen dat ook Hij aan onze toekomst
bouwt. Dat wat er ook gebeurt -kome wat komt- ons niet in de steek zal
laten.
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Van  U  is  de  toekomst,
een  prachtig  thema  om
samen  mee  verder  te
gaan het nieuwe seizoen
in, vol kracht, creativiteit,
moed,  wijsheid  en
vertrouwen.  Daarvoor
hebben we elkaar  nodig
als  gemeenschap  van
hoop in soms wanhopige
tijden.

STARTZONDAG

Jubileum organisten en overdracht functie ouderling
Op  5  september beginnen  we  met  een  feestelijke  zondag  aan  het
winterseizoen. Op die dag vieren wij dat Fenna van der Weide en Peter
van de Beld 25 jaar organist zijn in IJhorst-de Wijk. Ja, u leest het goed,
beide organisten vieren hun jubileum en daar willen we natuurlijk  graag
aandacht aan besteden.
Op deze zondag draagt ook ouderling Annie Troost het  stokje over aan
Linda Heyne. We zijn heel blij dat Linda deze uitdaging aan wil gaan en we
bedanken Annie dat ze zoveel jaren trouwe dienst heeft gedaan. In deze
dienst is de gelegenheid om Annie te bedanken en Linda te feliciteren. We
hopen dat we op deze zondag weer met veel mensen in de kerk mogen
komen om dit alles samen te vieren.

Ds. Betsy Nobel

Geeft u onze toekomst kleur?
Het thema van de startzondag op 5 september van dit jaar is: ‘van u is de
toekomst.’
De toekomst van onze kerk is begin dit jaar al een stukje ingekleurd met de
komst van onze nieuwe predikant ds. Betsy Nobel. Om de toekomst van
onze kerk nog meer in te kleuren, daarbij zijn wij uw hulp nodig. Want van u
is de toekomst, zoals het thema van dit jaar al aangeeft.
Elk mens heeft talenten, wilt u uw talenten graag in de praktijk brengen?
Denk dan eens aan onze kerk met zijn veelkleurige gemeente. Het inzetten
van  je  talenten  voor  de  kerk  en  zijn  gemeente  is  een  dankbare  inzet,
waarvoor u wordt beloond met sociale contacten, een prettige sfeer en een
uitdaging die bij u past.
De kerkgemeenschap zoekt de volgende talenten:

• Een luisterend oor, het aangaan van contacten (ouderling)
• Het  omzien  naar  mensen  die  verkeren  in  moeilijke

omstandigheden, creatief denken (diaconie)
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• Affiniteit voor oude gebouwen en besturen (kerkrentmeester)
• Gastvrijheid en een vriendelijk woord (hulp koster)
• Zorgvuldig en nauwkeurig (scribaat)

Ziet u uzelf terug in een van bovenstaande omschrijvingen en wilt u graag
kleur geven aan onze toekomst?
Neem dan eens vrijblijvend contact  op met  de contactpersonen van de
kerk.  Voor  adressen  en  telefoonnummers  zie  de  achterzijde  van  deze
wekker.
Geeft u kleur aan onze gemeente? Want: van u is de toekomst!

Josyanne Luten

… en OPGEVIST UIT DE REEST
De tijden zijn veranderlijk. Wat ik nu schrijf, kan, wanneer u deze Wekker
leest, alweer achterhaald zijn. In de afgelopen twee maanden werd er weer
steeds meer mogelijk (ook) op kerkelijk gebied. Heerlijk om weer spontaan
naar de kerk te kunnen en (zij het nog niet uit volle borst) weer samen te
kunnen zingen. Wij hebben dan tijdens onze vakantie ook genoten van de
musea, de terrassen en de winkels die weer open waren.  Het was een
goede  tijd  in  Gouda,  Schildwolde  en  Eernewoude.  En  nee,  naar  een
nachtclub zijn we niet geweest 😉. 
Nu  ik  dit  schrijf  zijn  de
cijfers weer flink aan het
oplopen.  We  kunnen
daar  van  alles  over
denken  of  van  vinden,
maar  het  betekent  voor
veel  gezinnen,  die  nu
vakantie  hebben,  dat  zij
hun  vakantieplannen
hebben moeten bijstellen
of  zelfs  hebben  moeten
afzeggen.  Ik  hoorde  die
zorgen  ook  tijdens  het
rondbrengen  van  de
vakantieboeken naar de gezinnen met kinderen van de basisschoolleeftijd.
Deze gezinnen hebben allemaal een zwaar jaar achter de rug en hoewel
vakantie  misschien  geen  eerste  levensbehoefte  is;  je  kunt  er  toch
behoorlijk aan toe zijn, na een jaar van telkens maar weer aanpassen. 
Het  was trouwens  erg  leuk  om op  mijn  ronde  een  aantal  kinderen  en
moeders even kort te kunnen spreken. Een ook de kerk zat weer lekker vol.
Ook daar leer ik nu steeds meer mensen kennen. Ik zou dan ook willen
zeggen; kom weer naar de kerkdiensten om weer samen te zijn, samen te
geloven en elkaar te ontmoeten. Het koffiedrinken na de dienst is ook weer
opgestart.
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De zomerwandelingen brachten mensen bij  elkaar.  De eerste wandeling
was gelijk een flinke. We probeerden het stof van het afgelopen jaar van
ons af te schudden, iets dat we ook in de kerkdienst van 11 juli  hebben
gedaan. Op 14 juli keken we tijdens het wandelen door de ogen van een
ander en dan zie je nog veel meer om je heen, een verrijkende ervaring!
Er ligt nog een flink stuk zomer voor ons. Ik hoop steeds meer mensen te
leren kennen en ik nodig u vast uit voor de Openluchtdienst op zondag 15
augustus om 10.00 uur. We zien elkaar!

Activiteiten in de zomer

Kerk open
Ook deze zomer zal  de kerk  op  zondagmiddagen weer open zijn  van
13.00 – 17.00 uur. Houd de nieuwsbrief in de gaten.

Openluchtdienst
Op 15 augustus om 10.00 uur is (als het weer het toe laat) de kerkdienst
buiten,  op  het  mooie  plekje  aan  de  Reest.  We hopen  op  een  vrolijke,
zonnige  dienst  met  mooie  muziek,  goede  woorden,  samen  zingen  en
elkaar  ontmoeten.  Nodig  gerust  iemand  uit  om  mee  te  gaan;  ruimte
genoeg, neemt u zelf een stoel mee?

Houd voor verdere activiteiten de Nieuwsbrief in de gaten! Deze staat ook
iedere week op de website http://www.kerk-ijhorst-dewijk.nl/  

Voorleesmiddag bij de pastorie. 
Op  zondag  22  augustus is  er  vanaf  15.00  uur een  voorleesmiddag
rondom  de  minibieb  en  in  de  tuin  van  de  pastorie.  Anke  Verbraak,
schrijfster van de thriller Water en wolfskers zal voorlezen uit haar eigen
werk.
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Schrijft u zelf ook en vindt u het leuk om daar
ook  iets  van  te  laten  horen,  neem het  gerust
mee naar deze middag.  Komt u  met de auto,
neem dan zelf een klapstoeltje mee. Komt u met
de fiets of lopend, dan hebben wij wel een stoel
voor  u.  We  hopen  op  een  ontspannen  en
zonnige middag.

Ds. Betsy Nobel

NIEUW INGEKOMEN
IJhorst: dhr B.J. Koekoek en 

mw H. Schuinder

BLOEMENGROET
Als teken van meeleven en bemoediging wer-
den de bloemen uit de kerkdiensten bezorgd bij:

30 mei dhr. A. Pinksterhuis en ds. M. Gaastra
6 juni mw. M.G. Fenijn–Jongens en mw. L. Kist–Tijmes

13 juni dhr. H. Huisjes en dhr. M. Wiebenga
20 juni dhr. T. Mulder en dhr. K. Klein
27 juni fam. Poel 

4 juli dhr. P. Koster en dhr. D. Moen
11 juli mw. M. Terbijhe en mw. S. Siepel-Ankena
18 juli mw. A. Verheul-Maaijen en dhr. J. van der Knokke
25 juli mw. M. de Boer–Gebben en mw. G. van Strik–v. d. Woude

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 be-
zoek-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: 
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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! 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Wat er zoal gaande is in en om het kerkelijk erf
Wat hebben wij het getroffen. In juni was het een paar weken prachtig weer
en  dat  is  door  de  professionele  schilders  gebruikt  om  het
buitenschilderwerk aan de kerk uit te voeren. Het ziet er weer mooi uit en
wij kunnen hiermee weer een aantal jaren vooruit. Het kerkgebouw is toch
ook wel ons visitekaartje. Maar naast de professionals wordt er ook druk
gewerkt door vrijwilligers. En dat zijn er nog al wat, maar ik wil toch wel
even een paar zaken noemen. De tuinploeg zorgt er voor dat er gras wordt
gemaaid;  heggen geknipt  en alle  andere  buitenwerkzaamheden worden
uitgevoerd. Ondertussen zijn er ook een paar vrijwilligers gestart met het
schilderwerk in De Reesthof. Daarnaast mogen de vrijwillige kosters wel
even  worden  genoemd.  Zij  zorgen  er  immers  voor  dat  alle  activiteiten
kunnen plaatsvinden en ze zijn een geweldig team van gastvrouwen/heren.
Dus vanaf deze zijde maar even een blijk van waardering.

De Wekker
Elke twee maanden kopij inleveren voor De Wekker. De twee maanden zijn
zo weer voorbij en dan komt er een mailtje van de redactie om ons er op te
wijzen dat het tijd wordt om de kopij in te leveren. Wij zitten voor wat betreft
het kerkblad in een bijzonder jaar. In 1921 verscheen namelijk de eerste
uitgave van De Wekker. Dat betekent dus al sinds 100 jaar nieuws vanaf
het kerkelijk erf in de vorm van dit zo breed gewaardeerde kerkblad. Er is
van alles gepasseerd, maar De Wekker heeft stand gehouden en dat is
toch  wel  bijzonder.  Er  wordt  inmiddels  door  de  Wekker  redactie  druk
gewerkt om een bijzondere jubileumuitgave te maken. Deze extra editie zal
later dit jaar worden verspreid. Iets om naar uit te kijken.

Financiën
In het financiële overzicht kunt u zien dat er al een groot gedeelte van de
jaarlijkse actie Kerkbalans is binnengekomen en wij zijn blij dat dit zo goed
verloopt. Het uitgavenpatroon loopt door en dan moeten ook de inkomsten
in orde zijn. Aan de kerkrentmeesters de taak om dit goed in de gaten te
houden.  Ik  zal  eens  kijken  in  het  archief  of  er  nog  een  verlies  en
winstrekening van 1921 is te vinden want dan kunnen wij eens kijken hoe
zich de zaken hebben ontwikkeld. Dit is een klusje voor een regenachtige
dag.  Mocht  ik  wat  leuks  tegenkomen  dan  zal  ik  daar  in  één  van  de
volgende Wekkers verslag van doen.
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Tegenwoordig is de financiële huishouding van de kerk gegoten in een door
de Protestantse Kerk Nederland vastgesteld rapportmodel en worden wij
extern gecontroleerd op ons huishoudboekje. 
Tot zover de wederwaardigheden van de kerkrentmeesters.

Namens College van Kerkrentmeesters, Janny Westerbeek

OPBRENGST COLLECTEN
Voor de Diaconie:

  2 mei Stichting Heifer € 37,70
  9 mei Muziek in de kerk € 22,75
23 mei Extra collecte voor coronahulp € 92,80
Giften voor deze collecte via de bank in totaal € 65,00
Door de Diaconie is de opbrengst van deze collecte verdubbeld,
In totaal is afgedragen € 315,60
  6 juni Kerk in Actie/Werelddiaconaat € 57,45
13 juni Missionair Werk € 38,60
20 juni Kerk in Actie/Noodhulp € 64,00
  4 juli Kerk in Actie/Binnenlands Diaconaat € 56,50
Verder is aan giften voor diverse collecten binnengekomen 
via de bank € 20,00

Jacolien Tjoonk

Voor de Kerk:   9 mei € 24,55; 16 mei € 28,30; 
23 mei € 39,95; 30 mei € 32,90; 
  6 juni € 61,40;   3 juni € 41,-- ;
20 juni € 30,-- ; 27 juni € 56,30;
  4 juli € 37,50; 11 juli € 55,15.

Voor het orgelfonds: 16 mei € 36,25 

Voor de Reesthof: 30 mei € 24,95 ; 29 juni € 55,--

GIFTEN
Voor de Diaconie € 25,- via de bank voor de bloemen; € 25,- via dhr. 

L. Tjoonk en € 10,00 via mw. A. Troost.
Voor de kerk via: Ineke Smit € 10,-; via Wietske Westerbeek € 15,-;

via de bank totaal € 51,- en in natura € 107,78.
Voor de Reesthof: via brievenbus van de Reesthof € 10,-; 

via bank totaal € 45,-
Voor het orgelfonds: via bank € 25,-
Voor de Wekker: via bank € 25,-
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OVERZICHT KERKBALANS juli 2021
Toezeggingen ontvangsten nog te ontvangen

Er is toegezegd € 70. 371 € 51.969 € 18.402
Sympathisanten en Staphorst €         975 €        47  5 €        500
Totaal toegezegd €  71. 346 € 52.444 € 18.902

Geslaagde actie voor de Voedselbank!!! 
Zaterdag 5 juni  is  door  het  Diaconaal
Verband de Wolden een inzamelingsac-
tie  gehouden  van  houdbare  artikelen
voor  de  Voedselbanken in  Meppel  en
Hoogeveen bij supermarkten binnen de
gemeente  de  Wolden.  Het  was  een
groot succes. Bij  supermarkt COOP in
de Wijk zijn maar liefst 30 kratten ge-
vuld met levensmiddelen voor de Voed-
selbank!  In totaal bijna 180 kratten vol
met lang houdbare producten voor de voedselbanken in Meppel en Hooge-
veen. De voedselbank is heel blij en dankt alle helpers, de supermarkten
en de gulle  gevers.  Een  fantastisch resultaat  waar  zij  weer  een  aantal
maanden mee vooruit kunnen!!. De organisatie was in handen van Diaco-
naal Verband De Wolden, een samenwerking van de diaconieën van alle
kerken in De Wolden.

Namens de Diaconie, Marry v.d. Berg-Timmerman en Jacolien Tjoonk

11



OM NIET TE VERGETEN… 
…De naam van Klaasje Grooteboer-Hofstede

24 juni 1937  –  14 juli 2021
In de vroege ochtend van woensdag 14 juli kwam er een einde aan het le-
ven van Klaasje  Grooteboer-Hofstede.  Klaasje  werd op 24 juni  1937 in
Staphorst geboren. Ze was getrouwd met Hendrik Grooteboer. Ze kregen
samen twee kinderen Willem en Lummy, ook had ze acht kleinkinderen en
vijf achterkleinkinderen. Samen met haar man had ze een bakkerij en VIVO
in Halfweg, waar veel mensen kwamen, niet alleen voor de boodschappen,
maar ook om lief en leed te delen. Alle kinderen, kleinkinderen en achter-
kleinkinderen  kijken  met  veel  liefde  op  haar  leven  terug.  Het  huis  van
Klaasje en Hendrik was een fijne en veilige plek, waar je altijd welkom was.
Dat God liefde is, was voor haar de belangrijkste boodschap uit de bijbel en
uit dat geloof heeft ze, zonder er veel woorden aan te geven, ten volle ge-
leefd.
Op zaterdag 17 juli hebben we afscheid van haar genomen in de kerk van
IJhorst - De Wijk en is ze op de begraafplaats naast de kerk bij haar man
begraven.We wensen haar familie en alle anderen voor wie zij van beteke-
nis is geweest sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

Ds. Betsy Nobel

Eveneens zijn overleden:
27 mei Lubertus Willem Platzer, 70 jaar

6 juni Lutina van der Linde–Zanting, 96 jaar
15 juni Marchje Dekker–Zoer, 92 jaar.

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

VROUWENVERENIGING IJHORST-DE WIJK
Nu de coronamaatregelen enigszins versoepelen durven wij het weer aan
elkaar een keer te ontmoeten. 
Wij willen dit doen op maandagmiddag 6 september aanstaande. Alle da-
mes die hierbij aanwezig willen zijn kunnen deze datum alvast vrij houden
in de agenda. Deze eerste ontmoeting zal plaats vinden in de Reesthof om
14.00 uur!! Dus niet ’s avonds zoals wij gewend zijn. Alle leden krijgen te
zijner tijd nog een persoonlijke uitnodiging.
Dit houdt niet in dat andere vrouwen niet welkom zijn. Misschien is zo’n
eerste bijeenkomst na lange tijd wel een mooi tijdstip om eens met ons
kennis te maken. De bijeenkomst zal ongeveer om 16.00 uur weer afgelo-
pen zijn.
Hopelijk mogen wij u op deze middag in de Reesthof begroeten.

Barbara van den Brink-Smit
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BERICHTEN UIT DE REGIO

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

AGENDA VAN DE KERK:
Behalve de koffieconcerten op maandagmiddag eens per maand is er op
11 september open monumentendag met afsluitend een concert in onze
kerk van de groep Klets om 16.30 uur. Opgave vooraf is mogelijk nog no-
dig. Toegang gratis!. Het concert is ook te volgen via live stream.
Vooraankondiging: 31 oktober 15.30 uur: koor uit Georgië, onder voor-
behoud. Nader bericht volgt in de volgende Wekker.

KOFFIECONCERTEN
Laat  u  verrassen  door
de stilte en rust rondom
de kerk. Bekijk naast de
kerk even de bijzondere
klokkenstoel!  Zodra  u
binnen  komt  wordt  u
hartelijk ontvangen door
de  vrijwilligers.  Na  een
lekker bakje koffie kunt u
plaatsnemen op stoelen
of in de authentieke ban-
ken rondom de vleugel. 
Elke tweede maandag-
middag van de  maand
bespeelt  Wouter  met
veel  plezier  de  vleugel,
solo of in samenwerking
met fantastische musici.
En af en toe kruipt hij achter het orgel. Kom meegenieten! 
Koop tijdig uw 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. 

Sound of Music & Mozart – 9 augustus 2021
Die maandagmiddag gaat de muzikale reis verder naar Salzburg! Ziet u
Maria  hier  al  zingend voor u? Met  de zeven kinderen van kapitein Von
Trapp? Solisten Vincent Kusters en Loes van Schothorst brengen ze graag
tot leven! Maar wonderkind Mozart (thuis Wolfie genoemd) werd hier ook
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geboren. Zijn vrolijke muziek mag dus niet ontbreken. Duetten uit beroem-
de opera's en de opgewekte 40e symphonie komen voorbij. Musici: Vincent
Kusters & Loes van Schothorst, zang; Wouter Harbers, piano. 
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Koffieconcert met muziek uit Moskou
Een programma vol meeslepende Russische pianomuziek
Maandagmiddag 13 september is er weer een koffieconcert in de Dorps-
kerk te IJhorst! Tijdens dit concert waant u zich in hartje Moskou. Pianist
Wouter Harbers opent met een virtuoze bewerking van de beroemde Ron-
do alla Turca, geschreven door de Russische pianist Volodos: vuurwerk op
de piano! Vervolgens laat Rachmaninov ons hart sneller kloppen in het eer-
ste deel van zijn Tweede Pianoconcert. Wouter speelt dit meesterwerk in
een speciale pianobewerking van Wibi Soerjadi.
Lichtheid krijgen we met de Bloemenwals van Tchaikovsky en humoreske
muziek van Prokofiev. Natuurlijk komt ook Rachmaninovs beroemde Prelu-
de in g voorbij en we sluiten af met de perfecte toegift: de Second Waltz.
Kortom: een spectaculair programma, waar u hopelijk van komt meegenie-
ten! 

Wouter Harbers

TEN SLOTTE

Heeft u een wens of een goed idee voor het komende seizoen, aarzel dan
niet om dit aan mij door te geven. Het is niet zo moeilijk om activiteiten te
bedenken voor een seizoen, maar ik doe het graag met u samen, zodat
wat we gaan doen ook aansluit bij waar u naar uitkijkt.
Een goede tijd gewenst en een hartelijke groet,

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: Rick  Germs,  De Vos  van  Steenwijkstraat  56,

7957 BH  De Wijk, tel. 0522 – 440547
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: Betty Kreggemeijer, tel. 0522-442619. 
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

oktober. Kopij inleveren per e-mail: dewekker@xs4all.nl 
Stuurt u iets in? Graag met uw tel.nr. of e-mail voor eventuele
vragen. Half september sluit de inzendingstermijn. 

Geen WEKKER ontvangen? Extra Wekkers zijn verkrijgbaar bij Annie Elpen-
hof-Nijboer, Dorpsstraat 93, de Wijk, tel. 0522–441456

Wilt u geen Wekker ontvangen? Geef dan uw adres door, dan slaan wij uw
brievenbus over!

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