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KERKDIENSTEN
5 dec. 10.00 uur ds. B. Nobel-Ridderikhoff, collecte Heifer Nederland 

12 dec. 10.00 uur ds. R. Gosker, collecte binnenlands diaconaat
19 dec. 10.00 uur mw J. Luten, collecte muziek in de kerk

13.30–14.30 uur Kerstwandeling, start vanaf De Reesthof
24 dec. 22.00 uur ds. B Nobel-Ridderikhoff, Kerstnachtdienst, collecte actu-

eel doel
25 dec. 10.00 uur ds. B Nobel-Ridderikhoff, 1e Kerstdag, gezinsdienst, col-

lecte kinderen in de knel
26 dec. 10.00 uur Zangdienst, geen predikant, 2e Kerstdag, collecte onder-

houd Reesthof
31 dec. 19.30 uur ds. D. Geertsma, oudjaar, collecte voor eigen gemeente-

werk
2 jan. 10:00 uur ds. B. Nobel-Ridderikhoff, Nieuwjaarsdienst, collecte dia-

conie en orgelfonds
9 jan. 10:00 uur mw. S. van der Laan, Top 2000, collecte diaconie

16 jan. 10:00 uur mw. J. Luten, collecte ondersteuning gemeenten
23 jan. 10:00 uur ds.  B.  Nobel-Ridderikhoff,  Heilig  Avondmaal,  collecte

voedselbank
30 jan. 10.00 uur ds.  R.  Gosker,  collecte  jong  protestant  en  onderhoud

Reesthof
6 febr. 10:00 uur ds. D. Geertsma, collecte werelddiaconaat Oeganda

13 febr. 10:00 uur ds. H. de graaf, collecte noodhulp Nepal
20 febr. 10:00 uur ds. B. Nobel-Ridderikhoff, 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: Kerkdienstluister-
en. Van elke dienst wordt de opname op de site geplaatst.

Update corona maatregelen
Vanwege de oplopende besmetting en de door de regering getroffen maatre-
gelen hebben we besloten voor de kerkdiensten de volgende maatregelen te
nemen:
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Normale diensten kunnen bezocht worden zonder opgave. De stoelen en
banken worden weer ingedeeld op 1,5 meter en we dragen mondkapjes bij
binnenkomst en uitgaan. We hebben zo de beschikking over ongeveer 65
zitplaatsen. In verband met een eventuele besmetting zullen de namen van
de bezoekers genoteerd worden. 
Voor diensten met een bijzonder karakter, waarbij een grotere toeloop wordt
verwacht, is van te voren opgeven een goede optie, zodat we weten wie we
kunnen verwachten. Mochten we dan de 65 zitplaatsen te boven gaan (en
de huidige regels nog van kracht zijn), ontvang u hierover bericht terug. Op-
geven bij reserveren-kerk-ijhorst-dewijk@outlook.com 

de kerkenraad

CANTORIJ
Nadat we een paar keer hebben kunnen repeteren, staat nu alles weer stil in
verband met de corona maatregelen. Heel jammer is dat. Wanneer we weer
kunnen gaan zingen wordt dat gepubliceerd op de website en op de nieuws-
brief. Uiteraard krijgen alle leden van de cantorij hier persoonlijk bericht van.

namens het bestuur, Wietske Westerbeek

KERSTWANDELING
Wat wel doorgaat (onder voorbehoud van het coronaverloop) is de  Kerst-
wandeling op zondagmiddag 19 december. Er kan gestart worden bij De
Reesthof tussen 13.30 uur en 14.30 uur, uiteraard met inachtneming van de
voorgeschreven regels. De wandeling is ongeveer 6,5 km. maar kan eventu-
eel ingekort worden. Onderweg is "koffie / thee / limonade to go" verkrijgbaar.
Er wordt een bijdrage van € 2.- per persoon gevraagd; kinderen tot 12 jaar
zijn gratis. 
Na afloop is de kerk open. Er is plaats voor ieder die even wil zitten bijpraten
en een bekertje warme chocolademelk of een glaasje glühwein wil drinken. U
kunt eventueel de consumptie mee naar buiten nemen. De regels van 1,5 m.
afstand en een mondkapje, wanneer u in of uit loopt blijft, van kracht. 

Commissie kerstwandeling

‘MUZIEK IN DE KERK’

‘Kom tot ons, de wereld wacht’, Lied 433
Op de lagere school zong ik in de vijfde en zesde klas in het kinderkoor bij
meester Buma. Naast oude, veel gezongen liederen maakte hij ons ook be-
kend met liederen die in die tijd van liturgische vernieuwing opnieuw werden
ontdekt. Een daarvan was ‘Kom tot ons de wereld wacht’. Nog altijd als ik
deze melodie hoor, zie ik dat lokaal en voel ik de verwondering over die een-
voudige melodie. Inmiddels weet ik dat het lied eeuwenoud is. Aurelius Am-
brosius (340-397) schreef deze hymne, waarvan de melodie is afgeleid van
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een Gregoriaanse melodie (Veni  redemptor  gentium).  Luther  bewerkte de
tekst tot: ‘Nun komm, der Heiden Heiland’. Het lied is voor de eerste zondag
van het kerkelijk jaar, de eerst zondag van Advent. 
De eenvoud van de melodie is misschien het gevolg van de structuur. De
eerste en de vierde regel zijn aan elkaar gelijk, terwijl regel twee en drie min
of meer elkaars spiegelbeeld vormen. Maar ook de omvang, de afstand van
de laagste naar de hoogste noot, is  niet groot:  slechts vijf  toonafstanden.
Veel componisten hebben dit lied bewerkt, ook Bach schreef voor orgel en-
kele prachtige koraalvoorspelen. Albert Schweizer (1875-1965) was een van
de eersten die aantoonde dat Bach in zijn tekstgebonden muziek woord en
melodie op een prachtige wijze met elkaar verbond. Een voorbeeld daarvan
is BWV 599, een koraalbewerking van ‘Nun komm’, eenvoudig van opzet,
waarin een terugkerend motiefje optreedt bestaande uit vier tonen, bijvoor-
beeld a g c b , afgeleid van de tweede tot en met de vijfde noot van de melo-
die*. Kees van Houten (1940)** zegt daarover: ‘Mij lijkt dit een treffend muzi-
kaal symbool voor “het naar boven wenken met de handen om naar beneden
te komen”, dus een smekende aanroep: “kom, kom alstublieft”.’

Fenna van der Weide
*Googel ‘Bach bwv 599’ op internet om verschillende uitvoeringen van deze bewerking te beluisteren.
**Kees van Houten, van TAAL TOT KLANK Orgel-Büchlein J.S.Bach, (Boxtel 1991) 10.

‘BLOEMEN IN DE KERK’
Als één van de vier ”bloemenmeisjes” was ik aan de beurt om de oogstdienst
aan te kleden door middel van een boeket of oogststuk. Nooit eerder gedaan,
dus het was wel even puzzelen hoe dat te doen. Samen met echtgenoot Leo
bedacht dat het een droogboeket moest worden. Je kunt daar mooi allerlei
granen voor gebruiken.  Dat  past  erg  goed bij  een oogststuk.  Op de tafel

allerlei  groenten,
fruit,  brood,  mais,
noten,
pompoenen  enz.
verzameld.  We
hebben  er  veel
plezier  aan
beleefd  en  zagen
het als een project
om het er voor de
mensen in de kerk
en  zij  die  digitaal
keken  zo  mooi
mogelijk  uit  te  la-
ten zien. 

Grietje en Leo
Nijland-Pol
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MEE KOMEN DRIJVEN MET DE STROOM…

Stille nacht, donkere nacht
Wanneer wij denken aan een ontmoeting met God,
dan denken we al snel aan licht. Johannes (Jan) van
het Kruis (1540-1591) beschrijft daarentegen de ont-
moeting met God als een nacht, een tocht door de
woestijn, waarin elk menselijk houvast wegvalt. Oog
in oog met God komen we in een wereld waar we de
weg niet kennen.
Johannes van het Kruis was een broeder bij de Kar-
melieten en vernieuwings-gezind. Zijn medebroeders
denken daar anders over en zo ontstaan conflicten
en wordt hij in 1578 gevangengenomen en opgeslo-
ten in een kloostercel in Toledo. Volledig geïsoleerd
brengt hij negen maanden door in een cel waar nau-
welijks licht doordringt. Hij krijgt geen schone kleren,

weinig te eten en hij brengt de dagen in het donker door. Dan komt er een
nieuwe bewaker en Johannes ziet kans om te ontsnappen. Uit zijn cel, omdat
deze niet is afgesloten door de bewaker, en uit het klooster met aan elkaar
geknoopte lakens. Een jaar later schrijft hij
een gedicht over de donkere nacht. Tot op
de dag van vandaag wordt verwezen naar
deze ervaring als de ervaring van de don-
kere nacht van de ziel.
Wij  associëren duisternis niet  alleen met
het  donker  om  ons  heen,  of  met  de
vragen die er huizen in ons hart wanneer
je  je  ogen  wilt  sluiten,  maar  de  slaap  niet  kunt  vatten,  maar  ook  met
gevoelens van Godverlatenheid. Het lijkt of God uit ons leven is verdwenen,
wij merken niets meer van hem en voelen ons eenzaam en alleen.
Johannes van het Kruis kende deze gevoelens maar al te goed: Ieder men-
selijk houvast valt weg. Het is als een tocht door de woestijn. Maar juist daar
waar we al onze menselijke zekerheden moeten loslaten ontmoeten we God.
De nacht, zo blijkt heeft een mens ook wat te geven. Overdag kun je over
dingen heen leven. In de stilte van de nacht kun je op een diepere laag ko-
men; alsof er iets anders in je wakker wordt, iets dat dragend is in plaats van
dreigend.
Dan wordt  de donkere nacht  een Stille  nacht,  waarover  we zingen in de
kersttijd. Er komt ruimte voor overgave, voor loutering. De nacht waarin we
verstrikt zijn geraakt en die we zeker ook in deze onzekere tijden kunnen er-
varen als een onrustige tijd, een weg door de woestijn, wordt een Stille nacht
en laat ons helder zien: zo is het en niet anders. Misschien is het niet wat ik
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wil, maar hier in deze nacht ben ik niet alleen. God is hier ook en de stilte van
de nacht maakt dat ik Hem kan ontmoeten en al mijn lasten bij Hem neer kan
leggen.
In de donkere nacht, waarin wij zoeken naar God, mogen we weten: Hij heeft
ons allang gevonden. Dat mogen wij vieren met Kerst, wat er ook zal gebeu-
ren in de komende weken. Hóe we Kerst zullen vieren weten we nog niet,
maar dát we het zullen vieren is zeker, omdat juist in de nacht God aan ons
verschijnt als een licht in een duister als een kind in een voerbak. Die ont-
moeting kan ons door geen maatregel worden afgenomen.

… en OPGEVIST UIT DE REEST
Op 7 november vierden we Dankdag voor gewas en arbeid en wanneer ik
terugkijk op de afgelopen twee maanden, dan ben ik dankbaar voor de mo-
menten die we samen hebben kunnen beleven. Het blijven wat wankele tij-
den, maar we zoeken steeds naar wat er wel kan. De diaconie en de vrou-
wenvereniging hebben zich weer ingezet om meer dan 200 fruitbakjes te ver-
spreiden onder ouderen en mensen die wel een steuntje in de rug kunnen
gebruiken. Zo blijven we de verbinding met elkaar zoeken.

Op  2  november
beleefden  we  een
bijzondere  avond  toen
er voor alle mensen uit
de  dorpen  IJhorst  en
de Wijk de gelegenheid
was  om een lichtje  te
branden  voor  iemand
die  zij  missen.  Fenna
en  Peter  verzorgden
de  muziek  en  er
kwamen  veel  mensen
een  lichtje  aansteken
en  even  rustig  zitten
om naar de muziek te
luisteren. Rust en stilte

zijn zo waardevol in onze drukke wereld. Onze mooie kerk is bij uitstek een
plaats om even weg te zijn van de hectiek en de haast.

Op 3 november was er een mooi aantal mensen op de gemeenteavond in
De Reesthof. Leo Tjoonk memoreerde waar we als gemeente dankbaar voor
kunnen  zijn  en  daarna  gingen we  aan  de  slag  rondom het  thema:  “Hoe
blijven we verbonden met elkaar”, daar zijn ook weer nieuwe ideeën uit voort-
gekomen,  die  we verder  kunnen gaan uitwerken.  Iedereen  ging  met  een
gevouwen bootje en een goede wens naar huis.
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Er  is  een  begin  gemaakt  met  de  voorbereidingen  voor  het  nieuwe
beleidsplan. Het idee is om een brede groep mensen mee te laten denken
over hoe we kerk willen zijn, met elkaar, maar ook in verbondenheid met
onze dorpen. U hoort er nog meer over.

Het  was  fijn
om  weer
samen
avondmaal
te  vieren.  In
een  grote
kring  zaten
we  rondom
de  tafels.
Brood  en
wijn  waren
van  tevoren
klaargezet,
omdat  we
toch  nog
voorzichtig
moeten  zijn.  Op deze  manier  avondmaal  vieren  versterkt  het  gevoel  van
gemeenschap met elkaar en als gasten aan de tafel van de Heer.

In het  gemeentehuis van Staphorst  heb ik mijn collega’s  uit  de gemeente
Staphorst ontmoet. Daar werd door mw. K. de Jonge van GGD IJsselland de
zorg  uitgesproken  dat  de  discussies  die  zijn  ontstaan  rondom  de  co-
ronavaccinaties er ook een grote terugloop waar te nemen is in de deelname
aan  het  Rijksvaccinatieprogramma  voor  kinderen  (o.a.  BMR  en  DKTP
vaccinaties, die jonge kinderen krijgen). Dit is risicovol, omdat een te lage
vaccinatiegraad  kinderziektes  kan  doen  terugkeren.  Hiervoor  werd  onze
aandacht gevraagd. Collega’s merkten ook op dat er veel spanningen zijn in
de samenleving en dat het soms moeilijk is om met alle mensen in gesprek te
blijven.  Laten  we  elkaar  vooral  blijven  respecteren  en  als  gemeente  van
Christus  een  voorbeeld  zijn  van  hoe  je  kunt  samenleven,  ondanks
verschillen.
Het duurt niet lang meer dan is het weer Kerst. De cantorij zou zingen in de
Kerstnacht, maar helaas, de verplichte QR-code voor repetities van koren en
vanwege de risico’s die er toch nog steeds zijn, zeker voor oudere mensen
heeft het bestuur doen besluiten voorlopig weer te stoppen met zingen. Op
Kerstmorgen is het de bedoeling dat we een gezinsviering houden. Ik moet
het helaas allemaal aankondigen met een slag om de arm. Houd daarom de
nieuwsbrief goed in de gaten. Hoe dan ook, we gaan het Kerstfeest vieren!
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Studieverlof
De studiereis naar
Denemarken  was
een feest der her-
kenning op het ge-
bied  van kerk  zijn
op  het  platteland.
Collega’s uit Duits-
land,  Denemar-
ken,  Zweden,
Noorwegen en Ne-
derland  deelden
hun  ervaringen
rondom  het  krim-
pen  van  de  kerk,
nieuwe  initiatie-
ven,  herbestem-
ming  van  kerkgebouwen,  de  kracht  van  het  trainen  van  vrijwilligers  voor
verschillende  taken  in  de  kerk.  Vragen  rondom  de  klimaatcrisis,  die  het
platteland  ook  stevig  raken,  het  ontstaan  van  steeds  meer  verschillende
groepen in de samenleving die elkaar steeds moeilijker lijken te vinden. De
lezingen, presentaties en gesprekken bieden weer veel stof tot nadenken. In
de overdenking op Dankdag heb ik al gebruik gemaakt van daar opgedane
kennis. Mijn collega Jacobine Gelderloos en ik zullen onze ervaringen nog
verder uitwerken en kijken hoe we deze kunnen inzetten voor de dorpsker-
ken. 
Inmiddels heb ik ook een begin gemaakt met de cursus Undefended lea-
dership. Deze cursus gaat over leiderschap in een kerkelijke gemeente. Hoe
geeft je als predikant zo leiding, dat het past bij jezelf, bij de groep die je leidt
en bij de doelen die je wilt bereiken.
Deze cursus omvat vier dagdelen, het derde dagdeel is op donderdag 20 ja-
nuari. Deze cursus valt onder de permanente educatie voor predikanten. Dit
betekent dat ik op bovengenoemde datum niet beschikbaar ben voor werk in
de IJhorst en de Wijk, maar dat ik met nieuwe kennis en hopelijk wijsheid
weer terugkom.

Ds. Betsy Nobel

VERHUIZING
Onze jongste dochter Babette is verhuisd. Hierbij haar nieuwe adres, en ook
haar verjaardag, want een kaartje is altijd welkom. Ze is jarig op 29 decem-
ber:
Babette Smelt, Hoogenweg 5, Kamer D 8, 7993 HN  Hoogenweg (OV.)

Hartelijke groeten, Hans en Mini Smelt
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BLOEMENGROET
Als teken van meeleven en bemoediging werden de bloemen uit de kerk-
diensten bezorgd bij:

26 sept. dhr. S. Visser en mw. G. Steenbergen-Veeningen
3 okt. dhr. G. van de Meent en fam. Klein (IJhorst)

10 okt. mw. A. Boekhout-Udema en fam. Salomé, `l Ami
17 okt. mw. D. Bomert-Wessel en dhr. B. Bruins
24 okt. dhr. G.J. Alting en mw. M. de Boer-Gebben
31 okt. mw. J. Eissen-Bruins en dhr. J.Z. Wessels Boer.

Op 7 nov. zijn er ruim 200 fruitbakjes be-
zorgt bij zieken en 80 jaar en ouder.
14 nov.     geen bloemen.

OOGSTDIENST
In  het  kader van Dankdag zijn  door de
dames  van  de  Vrouwenvereniging  en
diverse vrijwilligers ruim 200 oogstdienst-
attenties gemaakt. 
Deze zijn bezorgd bij ouderen en zieken
binnen onze gemeente en bij mensen die
wel  een  steuntje  in  de  rug  kunnen
gebruiken.
De  Diaconie  bedankt  alle  vrijwilligers
hartelijk voor hun medewerking.

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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AFSCHEID REDACTIELID
In  de  redactie  ver-
gadering van 19 no-
vember  nam  Annie
Elpenhof  afscheid
als  redactielid  van
De Wekker. Annie is
ruim  25  jaar  actief
geweest  als  redac-
tielid  en  later  ook
als  distributiecen-
trum.  Een  geweldi-
ge prestatie. Wij be-
danken  Annie  voor
haar inzet  in de af-
gelopen jaren. 

De redactie,
Betsy  Nobel,  Jan
Boelm, Gerrit Luten, Josyanne Luten, Mia Moes, Wietske Westerbeek. (en
ja, nog een redactielid zou van harte welkom zijn).

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Wat er zoal gaande is in en om het kerkelijk erf
Zo aan het einde van het kalenderjaar mijmer je alvast over het volgende
jaar. Wij zijn uiteraard nog volop bezig met 2021 maar de blik is ook alweer
vooruit  naar 2022. De begroting van 2022 moet worden ingeleverd en wij
proberen  naar  beste  eer  en  geweten  de  inkomsten  en  uitgaven  in  te
schatten.  Je maakt  natuurlijk  een prognose van de inkomsten  uit  “levend
geld” zoals dat zo mooi heet. De belangrijkste inkomstenbron is de jaarlijkse
actie Kerkbalans en dit jaar mochten wij in totaal 
€ 70.000 aan toezeggingen ontvangen. In het financiële overzicht ziet u de
stand van zaken met betrekking tot de ontvangsten t/m oktober. 

Oudejaarscollecte 
Wij  hebben  er  dit  jaar  voor  gekozen  om  de  oudejaarscollecte  te  laten
vervallen.  Het  gaf  soms  verwarring  met  de  actie  Kerkbalans  en  beide
inzamelingsacties  liggen  dicht  bij  elkaar.  Het  levert  een  stukje
kostenbesparing op maar wij  missen natuurlijk wel de opbrengst. Dan kan
heel gemakkelijk  opgelost worden door uw gift  voor
de oudejaarscollecte toe te voegen aan uw bijdrage
voor de actie Kerkbalans. Eigenlijk geldt hiervoor ook
de wel bekende slogan “makkelijker kunnen wij  het
niet maken”.
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Kerkbalans 2022
De actie  Kerkbalans staat  op de agenda voor de periode van 15 t/m 29
januari.  De  voorbereidende  werkzaamheden  zijn  al  in  een  vergevorderd
stadium. Zoals elk jaar gaan er weer de nodige vrijwilligers op pad om de
toezeggingsformulieren rond te brengen en weer op te halen. Daarnaast gaat
een klein gedeelte via de post. De slogan van de actie Kerkbalans: “Geef
vandaag voor  de kerk  van morgen”.  IJhorst/De  Wijk  is  een bloeiende en
actieve  gemeente  en  wij  hopen  weer  de  nodige  activiteiten  te  kunnen
ontplooien. Ons totale kostenplaatje is ruim € 100.000. Voor wat betreft de
opbrengsten zijn wij geheel afhankelijk van inkomsten uit eigen gemeente. In
de volgende De Wekker zullen wij verslag doen van de opbrengst.

Bruggetje over De Reest
Van Tinie de Jonge-Blokzijl ontvingen wij een fotoboek waarin de gehele res-
tauratie van het bruggetje over De Reest bij de pastorie is vastgelegd. Deze
restauratie is destijds door haar man Henk de Jonge uitgevoerd. Henk was
van 2004 tot aan zijn overlijden in 2016 kerkrentmeester en hij  heeft veel
werk verricht voor de kerk. Heel mooi dat de restauratie van het bruggetje in
een boekwerk is vastgelegd, waarvoor onze dank.

OVERZICHT KERKBALANS juli 2021
Toezeggingen ontvangsten nog te ontvangen

Er is toegezegd € 70.376 € 64.099 € 6.277
Sympathisanten en Staphorst €        975 €        87  5 €    1  00
Totaal toegezegd € 71.351 € 64.974 € 6.377

College van Kerkrentmeesters
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OPBRENGST COLLECTEN
Voor de Diaconie:

12 september Missionair Werk € 66,75
19 september KiA Syrië/najaarszending € 59,65
26 september Vredeswerk € 38,10
3 oktober Kerk & Israel € 55,85
17 oktober KiA/Noord Kameroen € 62,25
24 oktober Avondmaal/Voedselbank € 102,00
7 november Oogstdienst € 81,76

giften voor de diverse collecten via de bank€ 96,00
Voor de Kerk: 12 sept. € 34,21 19 sept. € 60,55

26 sept. € 43,20   3 okt. € 38,21
 10 okt. € 36,80 17 okt. € 47,85
24 okt. € 61,70 31 okt. € 44,13
  7 nov. € 51,30 via bank totaal € 40,-

Voor De Reesthof: 31 okt. € 71,75 via bank totaal € 10,-

GIFTEN
Voor de Kerk via Wietske Westerbeek € 5,- en € 10,-;

via Ineke Smit € 10,-;
In natura t.b.v. onderhoud kerk € 37,50;
Via bank € 1.000,-

OM NIET TE VERGETEN… 
Overleden zijn:
28 september Hilbert Hagewoud 80 jaar
30 september Margje Jantina Hoeve-Vonder, 87 jaar

8 oktober Jolanda Kalter-Wever, 51 jaar
11 oktober Jeroen Knol, 28 jaar 
18 oktober Roelofje Nijenbrink-Compagner (Roeffie), 69 jaar

9 november Annie Schrotenboer-ter Horst, 78 jaar
12 november Wikje Homan-van Boven, 93 jaar 

WEK MIJN ZACHTHEID WEER
Op de parkeerplaats van het ziekenhuis kan het soms behoorlijk druk zijn.
Auto’s rijden in en uit en niet iedereen is even handig bij het inparkeren, of
kijkt goed uit bij het achteruitrijden. Dat kan me soms wel eens irriteren, of
misschien moet ik zeggen kon. Want op een keer realiseerde ik me waar ik
eigenlijk mee bezig was, met mijn gemopper. Ik dacht: Betsy, je bent bij een
ziekenhuis, weet jij wat deze man, die zo onbenullig achteruitrijdt net te horen
heeft gekregen? En weet jij waar die vrouw met haar hoofd is, nu ze moet
parkeren vlak voordat ze die belangrijke afspraak heeft met haar specialist?
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Later ontdekte ik dat voor deze gedachte een spreuk bestaat. Hij rouleert re-
gelmatig op facebook: “Everyone you meet is fighting a battle you know no-
thing about. Be Kind, always” (Iedereen die je ontmoet heeft een strijd te strij-
den waar jij niets van af weet, wees vriendelijk, altijd.)
Toen realiseerde ik me: het geldt niet alleen op de parkeer-
plaats  van het  ziekenhuis,  het  geldt  altijd.  We kunnen  in
onze samenleving wel wat meer vriendelijkheid gebruiken.
Daarom bid ik voor mezelf en anderen:

Wek mijn zachtheid weer 
Geef mij terug de ogen van een kind
Dat ik zie wat is
En mij toevertrouw
En het licht niet haat.

Met Kerst vieren we dat God afdaalt in de gestalte van een kind om mens te
zijn tussen de mensen. Om net als zij honger te lijden en dorst, om verdriet te
hebben over een geliefde, om zelfs de uiterste consequentie van het mens-
zijn te dragen als hij gedood wordt aan het kruis. Het christelijk geloof zegt
ons dat God ons beter kent dan wij onszelf kennen, juist omdat Jezus op aar-
de kwam om het aan den lijve te ondervinden wat het is om mens te zijn.
Gun elkaar iets, zoals God ons zijn zoon gegund heeft. Als wij ons met kerst
om de kribbe scharen, kijken wij weer in de ogen van dat Kind 
Een gezegend kerstfeest gewenst! Ds. Betsy Nobel

VROUWENVERENIGING IJHORST-DE WIJK
Maandagmiddag 4 oktober j.l. konden we zestien dames welkom heten in
de Reesthof. Dominee Betsy Nobel kwam als gast eens mee beleven hoe
het bij onze vrouwenvereniging er aan toegaat.
Na een kop koffie met een lekkere zelfgebakken
traktatie  van  Bé Bruin  luisterden we naar  me-
vrouw  Ina  Bulthuis.  Ina  Bulthuis  vertelde  heel
enthousiast  over  haar  werk  als  buitengewoon
ambtenaar  van  de  burgerlijke  stand.  Uit  alles
blijkt dat zij dit werk vol liefde en toewijding doet.
Niet alleen het bruidspaar en de familie krijgen
de volle aandacht, maar ook de andere aanwe-
zigen  worden  niet  vergeten.  Zo  heeft  zij  altijd
een  mandje  bij  zich,  waarin  voor  de  kinderen
iets bijzonders zit. Ongetwijfeld zullen de bruids-
paren door haar getrouwd mooie herinneringen
aan deze dag bewaren.  Wij  leerden veel  over
het huwelijk in deze tijd, die lang niet meer zo
traditioneel is als in het verleden. Het was een
gezellige ontspannen middag.

12



Op maandagmiddag 1 november nam de heer Ab Aberson ons mee op zijn
pelgrimagereizen. Zeventien dames genoten van zijn verhaal over de vele
bijzondere ontmoetingen die Ab had tijdens zijn reizen. Het lopend stilstaan
bij wat het leven zinvol maakt wordt door elke pelgrim weer anders ervaren.
Het is bijzonder dat men op deze tochten levensverhalen met elkaar deelt,
die anders niet zo snel verteld zouden worden. Iedere pelgrim is de tocht be-
gonnen met zijn of haar eigen levenservaringen. Na de tocht staat men vaak
anders in het leven. De tocht naar Santiago de Compostella wordt traditio-
neel afgesloten met een mis in de kathedraal gewijd aan de apostel Jaco-
bus. Het immens grote wierookvat wordt in beweging gebracht door wel acht
à tien mannen. Ab Aberson begon zijn lezing met dit doel van de tocht. Wij
kregen deze middag een indruk hoe de pelgrimstocht verloopt hier naar toe.

Zaterdagmiddag  6  november
werd  er  hard  gewerkt  aan  216
oogstattenties. Hartelijk dank da-
mes voor jullie geweldige inzet.

Wanneer  de  Corona  regels  het
toelaten  ziet  ons  jaarschema er
als volgt uit: 
– 7 februari mevrouw M. Rang,

project Mikondo
– 7 maart verrassingsmiddag
– 4 april Paasviering om

18.00 uur
– 11 mei het jaarlijkse reisje.
De  bijeenkomsten  beginnen  op
maandagmiddag om 13.30 uur.
De laatste berichten over de co-
ronapandemie heeft het bestuur doen besluiten de kerstviering (14 decem-
ber) en de nieuwjaarsbijeenkomst (3 januari)  niet door te laten gaan. Ho-
pelijk kunnen we elkaar wel weer in februari ontmoeten. Wij wensen ieder-
een goede kerstdagen en tot ziens in het nieuwe jaar.

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 infor-
matie  over  de classis,  verslagen  van vergaderingen  en nieuwsbrieven.  U
kunt deze ook opvragen bij scriba@classisgroningendrenthe.nl. 
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AGENDA VAN DE KERK:
Agenda is onder voorbehoud in verband met de op dat moment geldende re-
gels rond corona! We gaan er van uit dat alle middagconcerten doorgaan.
Het concert van Vocal Fusion is op 10 december. (geen tijd bekend!)
11 december: WijkerKunst is aan het twijfelen of het doorgaat, hierover is
geen antwoord ontvangen bij het ter perse gaan van De Wekker!

KERSTCONCERT
Het Meppeler Mannenkoor geeft een Kerstconcert op zondag

12 december om 17.00 uur in de Protestantse Kerk in IJhorst.
Toegangskaarten zijn binnenkort digitaal te bestellen via de website van het
Meppeler Mannenkoor of door even een mailtje te sturen aan:
secretariaat@meppelermannenkoor.nl. 
Het Meppeler Mannenkoor is een vierstemmig koor en bestaat al sinds 1926.
Het koor telt momenteel ongeveer 40 leden en heeft in 2018 voor het laatst
een Kerstconcert verzorgd in de Protestante Kerk in IJhorst.
De bekende soliste Judith Sportel zal haar medewerking verlenen aan het
Kerstconcert.

PR-Commissie Meppeler Mannenkoor, Jan Borgers

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

MAANDAG 13 DECEMBER 2021 14:30 uur LONDEN
De Zeister pianist Wouter Harbers (35) geeft hier samen met zes zangers
een koffieconcert met prachtige Engelse kerstmuziek. Vanuit de sfeervol ver-
sierde kerk nemen ze u denkbeeldig mee naar een Engelse kathedraal, waar
de gotische bogen worden gevuld met helder stemgeluid… 
Wat vindt u de mooiste Carol? O Holy Night? Die voeren ze met veel passie
uit! Of toch Once in Royal Davids City? Daar openen ze het concert mee!
Houdt u meer van Händels Messiah? Dan bent u vast dol op For unto us en
het  Hallelujah… Wij  ook,  dus  dat  komt  goed!  En  natuurlijk  zitten  er  ook
muzikale  verrassingen  in  het  programma,  waaronder  enkele  frisse
pianowerkjes. 
Vocaal ensemble ‘Cantus Lux Aeterna’ zingt ook a capella Lux Aeterna van
Elgar, en Wouter vertelt mooie anekdotes rondom de muziek. Vooraf is er
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warme chocolademelk met kerstkrans! Uiteraard alles binnen de geldende
coronamaatregelen. Komt u meegenieten? (zaal open vanaf 14:00 u.)

MAANDAG 10 JANUARI 2022, 14:30 uur WENEN
Beethovens twee beroemdste sonates staan garant voor alles wat er uit een
piano te halen valt: van ontroerende melodieën 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 speel-
de dat hij circa dertig keer moest verhuizen… 
Beethoven schreef ooit: ‘muziek moet een vuur in het hart van de man ont-
branden 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 pas-
sie is onvergeeflijk’. 
Laat u raken door de composities van deze veeleisende Weense meester,
uitgevoerd door pianist Wouter Harbers. Welkom!
MUSICI: Wouter Harbers, piano 

Hartelijk welkom! Wouter Harbers

TEN SLOTTE

De nachtuil 
Er  was  eens  een  uil  die  een
vriend zocht.
De  stad  bood  hem  aan  zijn
vriend  te  worden,  maar  de  uil
vond de stad veel te rumoerig.
De  spiegel  vroeg  of  hij  zijn
vriend  mocht  zijn,  maar  de  uil
meende  dat  de  spiegel  hem
lelijk maakte als hij erin keek.
De zee stelde voor dat hij  zijn vriend zou zijn, maar de uil voelde zich
verloren tegenover de uitgestrektheid van de zee.
Daarop kwam de nacht naar de uil toe. “Bij mij vind je geen rumoer, maar
stilte, bij mij is niets lelijk want mijn donker verbergt alle lelijkheid een bij
mij hoef je je niet verloren te voelen, want mijn duisternis omgeeft je als
een mantel.”
De uil had zijn vriend gevonden. Een die ook nog sterren droeg. Sinds-
dien noemt hij zichzelf “nachtuil”.

Stephan de Jong

Ik wens u toe dat u zich niet verloren voelt in deze lastige tijden, maar dat u
beschutting en vriendschap vindt, bij elkaar en bij God. 

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: Linda Heyne, Heerenweg 82, 7955 PG  IJhorst, tel.

06-23291941
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;
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 Rian Horstra-Dubbink, tel. 0522-441248
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 fe-

bruari. Kopij inleveren per e-mail: dewekker@xs4all.nl 
Half januari sluit de inzendingstermijn. 

Geen WEKKER ontvangen? Extra Wekkers zijn verkrijgbaar bij Annie Elpenhof-
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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