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KERKDIENSTEN
7 feb.
14 feb.
21 feb.
28 feb

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

7 mrt 10.00 uur
14 mrt 10.00 uur
21 mrt
28 mrt

10.00 uur
10.00 uur

28 mrt
1 apr

19.30 uur
19.30 uur

2 apr

10.00 uur

3 apr

10.00 uur

4 apr
11 apr
18 apr

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

ds. H. Katerberg, collecte werelddiaconaat
mw. J. Luten, collecte noodhulp
drs. B. van den Brink-Smit, collecte werelddiaconaat
ds. B.K. Nobel-Ridderikhoff, collecte voor onderhoud
Reesthof
mw. P. van der Zee, collecte voorjaarszendingsweek
ds. B.K. Nobel-Ridderikhoff, collecte binnenlands
diaconaat
mw. S. v.d. Laan, collecte werelddiaconaat
ds. B.K. Nobel-Ridderikhoff, palmpasen, collecte voor
onderhoud Reesthof
Vesperdienst drs. L. Jansen
ds. B.K. Nobel-Ridderikhoff, Witte Donderdag, HA,
collecte voedselbank
ds. B.K. Nobel-Ridderikhoff, Goede Vrijdag, geen
collecte
ds. B.K. Nobel-Ridderikhoff, Stille zaterdag, geen
collecte
ds. B.K. Nobel-Ridderikhoff, Pasen, paascollecte
drs. B. van den Brink-Smit, collecte diaconie
mw. J. Luten, collecte voor onderhoud Reesthof

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

KERKEN IN CORONATIJD
De kerkdienst bezoeken is niet mogelijk!
De kerkenraad neemt het landelijke dringende advies over. Zolang de
maatregelen rond corona van kracht blijven betekent dit, dat er naast de
medewerkers aan de dienst (predikant, organist, koster en de
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dienstdoende ambtsdragers) geen bezoekers in de dienst aanwezig
mogen zijn. Het volgen van de kerstdiensten is alleen digitaal mogelijk.
Mocht er binnen nu en de volgende Wekker iets veranderen, dan kunt u
dat lezen in onze wekelijkse nieuwsbrief en op de website http://www.kerkijhorst-dewijk.nl

‘MUZIEK IN DE KERK’
Lied 210, een morgenlied
We realiseren ons niet altijd dat er voor een geslaagd lied allereerst een
geslaagd huwelijk tussen tekst en melodie moet zijn. Soms is een
componist zo geïnspireerd door een tekst dat hij er een melodie op schrijft,
soms ook zitten er eeuwen tussen het ontstaan van een gedicht en een
melodie, en soms, zoals bij de oorspronkelijke versie van Lied 210, zijn
dichter en componist een en dezelfde persoon. Heinrich Albert (1604-1651)
volgde compositielessen bij zijn neef Heinrich Schütz en was organist in de
Dom van Königsberg (het tegenwoordige Kaliningrad). Daarnaast maakte
hij deel uit van een dichterskring. Zijn lied ‘Gott des Himmels und der
Erden’ heeft de eeuwen overleefd
en staat ook in het huidige
‘Evangelisches Gesangbuch’. In dit lied volgt Albert de gedachtegang van
een Luthers ochtendgebed.
In ons Liedboek is ‘Gott des Himmels und der Erden’ als Lied 210
opgenomen in een vertaling van Wonno Bleij (1937-2011). Wonno Bleij was
Luthers predikant en jarenlang voorzitter van de interkerkelijke Stichting
voor het Kerklied. Hij leidde in de jaren zeventig in zijn kerk in Amstelveen
kinderdiensten waarvoor ook hij zowel teksten als melodieën schreef.
Wonno Bleij heeft de zeven coupletten van het oorspronkelijke lied
teruggebracht naar vier coupletten, waardoor de piëtistische tekst
kernachtiger is geworden en, zeker voor onze huidige begrippen, aan
kwaliteit heeft gewonnen. De melodie heeft de driedelige structuur van veel
oude liederen - de eerste twee regels worden herhaald (A+A), waarna een
nieuw gedeelte volgt (B) - en is goed zingbaar door de vooral stapsgewijze
voortgang van de noten.
Fenna van der Weide
Over Heinrich Albert zie: https://de.wikipedia.org/wikiHeinrich_Albert
_(Komponist)
(2021-01-03);
over
Wonno
Bleij
zie:
https://issuu.com/webmasterbc/docs/9789023967347 (2021-01-03); voor
de
oorspronkelijke
tekst:
https://de.wikipedia.org/
wiki/Gott_des_Himmels_und_der_Erden (2021-01-3);de melodie is te
beluisteren
op
https://kerkliedwiki.nl/God_van_hemel,_zee_en_aarde
(2021-01-03), maar ook op YouTube zijn voorbeelden te vinden.
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CANTORIJ
Tot onze grote spijt kan de cantorij nog niet weer starten. We houden jullie
bij wijzigingen op de hoogte via mail, nieuwsbrief en website. Onze
secretaris, Arie Poortman, gaat stoppen als lid van de cantorij in verband
met zijn leeftijd. Hopelijk vinden we iemand bereid om het secretariaat van
hem over te nemen.
namens het bestuur, Wietske Westerbeek

MEE KOMEN DRIJVEN MET DE STROOM…
Op weg naar Pasen
Is dit niet het vasten dat ik verkies:
misdadige ketenen losmaken,
de banden van het juk ontbinden,
de verdrukten bevrijden en ieder juk breken?
Is het niet: je brood delen met de hongerige,
onderdak bieden aan armen zonder huis,
iemand kleden die naakt rondloopt,
je bekommeren om je medemensen?
Jesaja 58: 6 en 7
Pasen valt vroeg dit jaar (4 en 5 april). Dit betekent dat de veertigdagentijd
al begint op 17 februari (Aswoensdag). Het is nog onduidelijk op welke
manier we dit jaar Pasen zullen kunnen vieren, maar één ding is zeker: het
wordt Pasen en dat mogen we als gemeente van Jezus Christus voluit
vieren.
De veertigdagentijd is ook een vastentijd. Van oorsprong werd de vasten
vooral in rooms-katholieke kring gehouden, maar steeds meer protestanten
ontdekken ook de waarde van het vasten. Het vasten van tegenwoordig
krijgt allerlei nieuwe vormen. Naast dat je kunt letten op je eten bijvoorbeeld
minder vlees, minder snoep en koek of extra duurzaam, zijn er ook vele
andere mogelijkheden om te vasten: minder schermtijd, meer aandacht
voor kleine dingen.
Maar, zo dacht ik ook, moeten we het in deze tijd nu echt over vasten
hebben? We kunnen dit jaar al zo weinig. Eigenlijk zitten we al bijna een
jaar in vastentijd. Het is ook wel eens een keer genoeg om af te zien van
allerlei dingen die we zo graag doen. Of heeft vasten een andere
betekenis? Dit gedicht van Marianne Debets zegt het zo:

De grote opwarming
Vastentijd is oefentijd:
is wakker worden na de winterslaap
en je opengeeuwen
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uit de beslotenheid van elk voor zich.
Is je ogen open doen
voor wat aan het gebeuren is
in het diepste van jezelf
en in de wereld om je heen
en zicht krijgen
op het eeuwige Licht
dat doorbreekt aan de horizon.
Is in voorjaarsstilte.
je eigen grond omspitten
en klaarmaken voor een nieuwe lente
en het zaad van de vrede
en menswaardigheid
ontkiemen laten in je hart.
Vastentijd is trainingstijd:
hart en handen soepel maken
voor verbondenheid
met God en mensen:
vingeroefening in solidariteit.
Dat en zoveel meer
is vastentijd:
de grote opwarming
om te herleven.
Wanneer we de vastentijd zo beleven dan is het geen tijd van niets mogen,
maar juist een tijd waarin je tijd neemt voor jezelf om dan, als je bent
opgewarmd, open te springen als een bloemknop om daarmee jezelf en
anderen vreugde te brengen.
Een goede veertigdagentijd toegewenst!
Ds. Betsy Nobel

… en OPGEVIST UIT DE REEST
Terugblik adventsperiode
Tijdens de adventsperiode gingen er verschillende predikanten voor, toch
leken de verschillende diensten een eenheid te vormen. Vanaf de eerste
adventszondag leefden wij langzaam toe naar de kerst. Waarbij elke
zondag zijn eigen kenmerken van die adventsdag met zich meedroeg. Zo
ging het met derde advent over de kleur roze, dat door het paars heen
scheen en de betekenis hiervan. De laatste adventszondag ging over het
4

lied “o kom, o kom Immanuel” wat dit jaar als lied van eenheid in een nieuw
jasje is gestoken door een samenwerking van de EO, PKN en RKK. Tijdens
deze dienst werd er uitleg gegeven over de betekenis van de eerste letters
van alle coupletten uit de oerversie van het lied. Deze letters vormen
samen ‘ero cras’ wat betekent: ‘ik zal er morgen zijn’.
Wilt u meer informatie over de uitleg van ‘ero cras’ dan kunt u deze
opvragen bij Josyanne Luten.

Herdenking omgekomen vliegeniers
Tijdens de vierde adventszondag stonden wij stil bij de omgekomen
vliegeniers die in de nacht van 22 op 23 december, nu 78 jaar geleden,
neerstortten met hun Halifax vliegtuig in het IJhorsterveld. Zes
jongemannen uit Engeland kwam hierbij om het leven.
Tijdens de dienst stonden wij stil bij wat zij voor ons en voor onze vrijheid
hebben betekend. Als gedachtenis werden er zes kaarsjes aangestoken en
werd er na de dienst een bloemstuk gelegd op de zes oorlogsgraven naast
onze kerk, waar de zes jongemannen begraven liggen.
Opdat wij nooit mogen vergeten wat er aan onze vrijheid voorafgegaan is.
Josyanne Luten

Kerstnachtdienst
De kerstnachtdienst was dit keer een intieme en sfeervolle dienst. Vanwege
de coronamaatregelen was er een beperkt aantal personen in de dienst
aanwezig, vele anderen keken en luisterden vanuit hun huizen met ons
mee. De dienst werd muzikaal omlijst door trompettist Wilco Boekhoven en
organist Fenna van der Weide.
Tijdens de dienst klonk het bekende kerstverhaal over de geboorte van
Jezus en kregen wij in de overdenking de vragen mee: “wat beweegt jou
om het kerstverhaal ook dit jaar te willen horen? En wat beweegt jou om als
lichtpunt voor een ander te zijn?” De overdenking sloot ik af met de
woorden van de bekende theoloog Nico ter Linden, die ik u hier niet wil
onthouden:
“Wie goed luistert, hoort hoe het verhaal zichzelf van zijn zoetheid
ontdoet. Maar daarmee verliest het zijn warmte niet, er blijft van alles
uitstralen. Dat niemand op aarde zich verloren hoeft te voelen,
bijvoorbeeld. Dat er een einde aan het lijden is. Dat het licht zelfs niet
dooft in het duister. Dat wij deel zullen hebben aan een vrede die alle
verstand te boven gaat.”
En dat je dat allemaal goed moet onthouden, midden in IJhorst-de Wijk en
waar je ook woont. Na afloop van de dienst zongen wij samen buiten op het
pleintje het ‘Ere zij God’ begeleid op de trompet.
Josyanne Luten
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Kerstochtend
Dit jaar helaas geen gezinsdienst op kerstochtend. Vanwege de nodige
maatregelen kon ook dit jammer genoeg niet doorgaan. Toch hebben wij
geprobeerd om er een sfeervolle en laagdrempelige dienst van te maken
die ook geschikt is voor de kinderen.
Tijdens de dienst werden de kinderen hierbij betrokken door het kijken naar
een filmpje en een ‘opdrachtje’ dat ze meekregen live in de dienst. Hiervoor
konden de kinderen de inhoud van hun tasje gebruiken dat zij vooraf thuis
bezorgd hadden gekregen. De opdracht was om een tekening of
bouwwerkje te maken over hoe hun kerst er dit jaar uit zag. Aan deze
oproep is gehoor gegeven, hierover leest u meer verderop in deze Wekker.
De dienst werd muzikaal omlijst door Peter van de Beld als organist en het
gelegenheidskwartet ‘Occasio Quattuor’ bestaande uit Cora Straatman
(sopraan), Cora Dijk (alt), Rudi Kaldenberg (tenor) en Tonie Mulder (bas).
Inbreng van de kinderen
Tijdens de dienst op eerste kerstdag
was de vraag aan de kinderen om een
mooie tekening of bouwwerkje te
maken hoe hun kerst er dit jaar uitzag.
Hieronder een kort overzicht van de
binnengekomen reacties:
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Luuk
en
Manel
Bloemert hebben een
kerstboom met ster
bovenop gemaakt van
kapla blokjes. Daarbij
hebben ze, niet geheel
onbelangrijk,
een
garage
voor
de
speelgoed
auto’s
gemaakt.
Tjalling, Karsten en
Willem
Lanphen
hebben alle drie een
mooie
kleurplaat
gemaakt
van
hun
kerstdagen. Waarbij zij
vertelden
over
de
leuke
dingen
zie
hebben gedaan met
de kerst, zoals opa en
oma die langskwamen,
samen wandelen en
spelletjes spelen en
natuurlijk
lang
opblijven.
Alle kinderen bedankt
voor de inzendingen
en we hopen jullie snel
weer
te
kunnen
ontmoeten in de kerk!
U ziet de resultaten op
deze pagina:
Josyanne Luten
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INTREDEDIENST
Het was een warm welkom op zondag 10 januari.
Ds. Marianne Gaastra en ik hebben met veel plezier
deze dienst voorbereid. Er waren goede woorden,
een mooie kaars, liederen die prachtig werden
gezongen door een aantal gemeenteleden, orgelspel
en prachtige bloemen, zelfs aan de stoelen hingen
kleine bosjes. Iedereen die hieraan meegewerkt
heeft: bedankt! Ook wil ik de leden van de
beroepingscommissie
bedanken
voor
de
zorgvuldigheid
waarmee
zij
het
hele
beroepingsproces hebben doorlopen. En ook de
kwartiermakers in de pastorie. Ik kan nu al zeggen
dat het een heerlijk huis is. Ongetwijfeld zijn er nog
meer mensen die betrokken zijn geweest bij dit hele
proces. Ook u bedankt!
Tijdens de dienst, die ook door velen online gevolgd
is, heb ik stil gestaan bij de hoop die wij mogen
hebben als we gaan op de weg van Gods Koninkrijk.
Maar om die weg te gaan is ook lef en moed nodig, mensen die zich willen
laten inspireren door de woorden uit de bijbel en stappen durven te zetten
die recht en vrede dichterbij brengen. Op die weg lopen wij nu samen op. Ik
hoop dat het een goede tijd mag worden.
Ds. Betsy Nobel
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WERKTIJDEN EN BEREIKBAARHEID
De protestantse gemeente IJhorst-de Wijk heeft ruimte voor een 50%
predikantsplaats.
Omgerekend
naar
uren
betekent dit dat ik gemiddeld
20 uur in de week werk voor u
als gemeente. Daarnaast werk
ik 12 uur per week als
Dorpskerkambassadeur vanuit
de
Dienstenorganisatie
(Landelijke Protestantse kerk).
Daarom lijkt het me goed om
duidelijk te maken hoe mijn
werkweek er uit ziet.
De donderdag is gereserveerd
voor mijn werk als Dorpskerkambassadeur. Daarnaast ben ik daar nog een
halve werkdag in de week mee bezig, dit is meestal, maar niet altijd, op
maandag. Op zaterdag heb ik mijn vrije dag. Op zondag werk ik wanneer ik
dienst heb, of wanneer er op die dag een andere activiteit wordt
georganiseerd waar ik bij betrokken ben. Ik zal dus vooral op maandag,
dinsdag, woensdag, vrijdag en natuurlijk zondag aan het werk zijn in de
gemeente.
Dit zijn de grote lijnen, waar ik mij zoveel mogelijk aan houd. Het is niet in
beton gegoten en in overleg is veel mogelijk, maar toch stel ik het op prijs
als u hier rekening mee wilt houden, wanneer het gaat om zaken die niet
urgent zijn. Als het echt nodig is, sta ik altijd voor u klaar (m.u.v. vakanties
en studieverlof).
U kunt mij bereiken via telefoon: 0522 78 55 94, via mail: predikant@kerkijhorst-dewijk.nl. Wilt u graag via whatsapp communiceren, stuur mij dan
even een mail met uw 06-nummer, dan neem ik contact met u op.
Wilt u graag dat ik op bezoek kom, of wilt u telefonisch of via beeldbellen
contact, laat u het mij dan even weten. In deze tijd is het lastig om veel
mensen
tegelijkertijd
te
ontmoeten, maar ik hoop toch in
de komende tijd bij veel namen
de gezichten te leren kennen!

STUDIEVERLOF
Op 8 en 9 maart volg ik een
cursus in het kader van de
verplichte
nascholing
voor
predikanten. Het is de cursus
“Terug naar de kerk?” In deze
tijd en in onze samenleving
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kiezen mensen zelf op welke manier ze bij de kerk betrokken willen zijn.
Ieder zoekt daarin zijn eigen weg. Hoe kun je hier als predikant en
gemeente mee omgaan en hoe kun je toch een goede vorm van
gemeenschap laten ontstaan? Een boeiende en actuele vraag. Ik vertel u
er later meer over!
Ds. Betsy Nobel

BLOEMENGROET
Als teken van meeleven en bemoediging werden de bloemen uit de
kerkdiensten bezorgd bij:
22 nov. mw. S. Hulsbergen en mw. V. Dekker-Hulsetop
29 nov. mw. J. van der Hammen-van der Meulen en fam. C. de Wit
6 dec. mw. J.M. Boekhout en mw. T. Everts-Bakker
13 dec. mw. B.J.M. Bruin-Raak en mw. A. Bloemert
20 dec. dhr. J. Geerts en fam. R. Duinkerken
10 jan. bij de intrededienst zijn er bloemen gegeven aan Tonie
Mulder en Lisa Nobel voor hun bijdrage aan de dienst en hun
prachtige gezang, ook solo
17 jan. fam. S. Visser en fam. K. Klein

NIEUW INGEKOMEN
In verband met de lockdown kunnen we nieuw ingekomen leden niet
bezoeken. Zodra dit weer mogelijk is, wordt u bezocht en zullen we dit
overzicht bijwerken.

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
10

van ontmoeting en we blijven als gemeente naar elkaar omzien. U kunt
contact opnemen met ds. Betsy Nobel of één van de ouderlingen om een
afspraak te maken met iemand van het bezoek-team:
Mw. A. Troost, Groot Oeverweg 1, 7707 PX Balkbrug, tel. 0523-649304
Dhr. J. Boelm, Mispellaan 23, 7954 HJ Rouveen, tel. 0522-462403
Mw. J. Luten, Heidelaan 32, 7921 EB Zuidwolde, tel. 0528-373981
Dhr. L. Tjoonk, Cockserve 4, 7957 DE De Wijk, tel. 0522-441297
Ook wanneer u in het ziekenhuis ligt, of ergens anders bent opgenomen,
kan iemand bij u op bezoek komen. Wilt u, of iemand uit uw omgeving, dan
een afspraak maken?
Een adreswijziging kunt u doorgeven aan de scriba van de kerk: Gerrit
Luten. Op de laatste pagina van elke Wekker en op onze website vindt u
een volledig overzicht van onze namen en adressen.
Hebt u / jij een vraag laat het ons weten!

Gemeenteavond
Op woensdag 10 maart aanstaande is het biddag voor gewas en arbeid. In
onze gemeente is het gebruikelijk om op die avond een gemeenteavond te
houden, waarin vragen gesteld kunnen worden aan de kerkenraad en
waarin een thema aanbod komt.
Vanwege de coronamaatregelen is het op dit moment nog niet bekend of
deze avond ook door kan gaan, dit is afhankelijk van de dan geldende
maatregelen. Hierover wordt u via de nieuwsbrief op de hoogte gehouden.
Mocht de avond doorgaan, dan zal het thema zijn: 'manieren en vormen
van pastoraat en bezoekwerk'.
De kerkenraad

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
WAT ER ZOAL GAANDE IS
Elke twee maanden kopij aanleveren voor De Wekker is iets wat op mijn
takenlijstje staat. Op het moment van dit schrijven (half januari) zijn wij als
College van Kerkrentmeesters druk bezig met het oude en nieuwe jaar. De
voorbereiding van de actie Kerkbalans is achter de rug en in
de volgende uitgave van De Wekker kunnen wij u meer
vertellen over de opbrengst voor 2021. De actie Kerkbalans
wordt uitgezet onder onze gemeenteleden en
wij moeten er samen voor zorgen dat het
financiële plaatje klopt. De slogan “Geef voor de kerk van
morgen” is erg toepasselijk. Wat wij trouwens erg waarderen
is dat wij ook vanuit dorpsbewoners, welke geen lid zijn van
de kerk, geld mogen ontvangen. Zij zien ook het belang van
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onze activiteiten welke wij ontplooien voor de hele dorpsgemeenschap van
IJhorst-De Wijk. Zo mogen wij elk jaar weer bijdragen ontvangen hetzij voor
instandhouding van de tweemaandelijkse uitgave van De Wekker, alsmede
ook voor het behoud van het kerkgebouw. Velen zullen de kerstuitzending
hebben gezien van RTV Drenthe waarin de kerk als achtergrond
fungeerde. Een prachtige entourage met een uitstekende akoestiek waar
men ook van RTV Drenthe onder de indruk was. Het vervult ons allen met
trots dan wij zoiets moois in ons midden hebben. En ja denkt u nu: daar wil
ik ook mijn geldelijk steentje aan bijdragen dan kan dit natuurlijk.
Op het bankrekeningnummer NL09 INGB 0000 8329 91 kunt u
uw bijdrage storten. Heeft u een bepaalde bestemming in
gedachten vermeld dit dan ook even. Voor ons is elke bijdrage
waardevol en het wordt erg gewaardeerd.

Afsluiten
De komende maanden zal het financieel afsluiten van 2020 ook de nodige
aandacht vragen. De boekhouders onder u weten waar ik het over heb.
Maar ook hiermee zijn wij druk bezig. Wat ik trouwens de afgelopen
maanden heb ervaren is dat de financiële regelgeving van kerkelijk
Nederland goed in elkaar steekt. Ik heb veel contact gehad met “Utrecht”
over diverse zaken welke er spelen voor ons als plaatselijke kerk. Wij
maken gebruik van programmatuur inzake de bijdragenadministratie en
ledenadministratie. Daarnaast zijn de arbeidsvoorwaarden en regelgeving
rond beroepen en benoemen predikant zaken waar wij gelukkig maar zo nu
en dan mee te maken hebben en dus is er weleens een vraag hoe het
allemaal in elkaar steekt. Maar kerkelijke Nederland heeft het allemaal
goed geregeld en voor ons als plaatselijke kerk is “Utrecht” een fijne
vraagbaak.

Toekomst
Wij gaan met zijn allen een, naar ik hoop mooie, toekomst tegemoet waarin
wij als kerkrentmeesters de taak hebben om samen met u te zorgen dat het
ook zakelijk gezien een gezonde toekomst wordt zodat wij kerk kunnen zijn
en blijven voor IJhorst-de Wijk.

OVERZICHT KERKBALANS 2020
Toezeggingen
Er is toegezegd
€ 67.251
Sympathisanten en Staphorst €
900
Totaal toegezegd
€ 68.151

ontvangsten nog te ontvangen
€ 67.051
€ 200
€
900
€
0
€ 67.951
€ 200

Namens College van Kerkrentmeesters, Janny Westerbeek
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GIFTEN
Voor de Diaconie via mw. J. v.d. Hammen € 10,-;
via mw. M. v.d. Berg € 20,Voor de kerk
Via de bank € 100,-; via mw. G. van de Meent € 20,-

OPBRENGST COLLECTEN
Voor de Diaconie:

Voor de Kerk:

8 nov. Oogstdienst
15 nov. najaarszending
22 nov. pastoraat
6 dec. kinderen in de knel
13 dec. stichting Heifer
20 dec. missionair werk
24 dec. Rode Kruis giro 6868
25 dec. vluchtelingenkinderen in Griekenland
10 jan. vluchtelingen in Griekenland
via de bank voor diverse collectedoelen:
1 x € 15,-; 1 x € 25,- en 1 x € 10,- is samen

€
€
€
€
€
€
€
€
€

27,00
32,20
28,60
41,50
57,90
38,35
89,70
83,35
49,50

€

50,-

15 november: € 32.50;
22 november: € 37,20;
29 november: € 41,00;
6 december: € 47,50;
13 december: € 27,60;
24 december: € 40,50;
25 december: € 69,70;
27 december: € 7,00;
31 december + 3 januari: € 28,70; 10 januari € 19,50
collectes via de bank
totaal € 55,-

Voor de Reesthof: 29 november: € 47,50;
collecte via de bank € 30;-

27 december: € 10,00;

Voor het orgelfonds: 3 januari : € 30.-

OM NIET TE VERGETEN…
Uit ons midden werden weggenomen:
15 december 2020 Berend Dekker, 90 jaar
16 december 2020 Femmy Spijkerman-Spijkerman, 84 jaar
16 december 2020 Roelof Fictorie, 86 jaar
20 december 2020 Albert Brinkman, 93 jaar
1 januari 2021 Grietje Vos-van Dalen, 77 jaar
8 januari 2021 Roelof Duinkerken, 93 jaar
Wij wensen alle nabestaanden veel steun en sterkte toe bij de verwerking
van het verlies.
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VROUWENVERENIGING IJHORST-DE WIJK
Wanneer u dit leest is er weer een heel nieuw jaar begonnen. Een jaar
waarin we hopelijk het coronavirus kunnen terug dringen. Voorlopig hebben
we ons nog te houden aan alle regels om gezond te blijven. Voor alle leden
van onze vereniging betekend dit dat we nog steeds niet gewoon bij elkaar
kunnen komen. In december hebben alle leden een lekkere attentie
gekregen. Zo konden we op afstand elkaar gezellige Kerstdagen wensen.
Al zal menigeen dit anders gevierd hebben dan andere jaren. Wij wensen
iedereen een Nieuw Jaar toe waarin we de moed niet verliezen en geloof
hoop en liefde centraal blijft staan.
Ons lid mevrouw Bé Bruin-Raak heeft enige tijd in het ziekenhuis gelegen
en in de verzorging te Havelte. Zij ontving in deze periode heel veel
kaarten. Na haar thuiskomst heeft zij geprobeerd iedereen persoonlijk te
bedanken. Dit lukte niet altijd, vandaar dat zij u bedankt via ons kerkblad
De Wekker. Heel erg bedank voor alle fijne reacties!
Hartelijke groet van alle bestuursleden!
Barbara van den Brink-Smit

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

KOFFIECONCERTEN
Maandag 8 februari 2021, 14.30 uur Pathétique & Mondschein i s

AFGELAST!
Vanwege de verlenging van de lockdown gaan de koffieconcerten op 8
februari helaas niet door.
Of de volgende koffieconcerten door kunnen gaan is op dit moment helaas
ook nog even de vraag. De kaartverkoop is stilgelegd. Sowieso hopen we
vanaf september het volgende seizoen wel weer volop mensen welkom te
kunnen heten, maar tot die tijd is alles nog even onduidelijk.
Hartelijke groet, Wouter Harbers, zie website: https://www.wouterharbers.nl

TEN SLOTTE
Tijdens de vacant periode heb ik met veel plezier de column van de Ten
Slotte voor u geschreven. Het was boeiend en inspirerend om mij te
verdiepen in verschillende onderwerpen en dit met u te delen. Ik hoop dat
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ik u met mijn inbrengen heb mogen inspireren, een andere kijk heb mogen
geven op bepaalde onderwerpen en uw hoop mag hebben aangewakkerd.
Want zoals ds. Scheurwater ooit eens heeft gezegd,’ hoop mag wel
smeulen, maar niet uitdoven. ‘
Met de komst van onze nieuwe predikant draag ik het stokje van de ten
slotte in alle vertrouwen over aan ‘onze’ dominee Betsy.
Josyanne Luten
Deze ene keer zijn er daarom twee Ten Slottes!

TEN SLOTTE
De tijd waarin we leven blijft een moeilijke tijd. Iedereen ervaart op zijn of
haar manier wat de coronacrisis met ons doet. Het treft ons allemaal. Laten
we proberen met elkaar verbonden te blijven, het lijden van de één niet te
vergelijken met het lijden van de ander, maar erkennen dat ieder lijdt op zijn
of haar manier. Zelf probeer ik naar de volgende woorden te leven:
Iedereen die je ontmoet
strijdt een strijd
die bij jou niet bekend is.
Wees vriendelijk,
altijd!
Veel sterkte in deze tijd. Houd moed. Heb lief!
Ds. Betsy Nobel

tijdens de intrede dienst
zong Lisa Nobel
“Brave” van Sara Bareilles
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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
Website: http://www.kerk-ijhorst-dewijk.nl
Contactpersoon ouderlingen: Annie Troost-Wagenvoord, Groot Oeverweg 1,
7707 PX Balkbrug, tel. 0523-649304
Contactpersoon Staphorst: Jan Boelm, Mispellaan 23, 7654 HJ Rouveen, tel.
0522-462403
Kerkrentmeesters Voorzitter: Rian Horstra, Heerenweg 9, 7955 PA IJhorst,
0522-441248
Secretaris
Janny Westerbeek, Jan Toetlaan 52, 7955 AZ IJhorst, tel.
0522-441687
Financiële adm. kerk Jeantje Schaap en Janny Westerbeek, email:
adm.kerk.ijhorst.dewijk@gmail.com
Bank kerk
NL65 ABNA 0914 4054 89 en NL09 INGB 0000 8329 91
Bank De Wekker
NL35 INGB 0002 4081 91;
Bank Orgelfonds
NL58 ABNA 0914 4091 07
Diaconie
Secretaris Gerrit Luten, adres zie boven
Bank Diaconie RegioBank:
NL07RBRB 0916 7530 18
Collectebonnen NL44 RBRB 0787 6737 73 bestellen bij: Jacolien Tjoonk,
Cockserve 4, 7957DE de Wijk, 0522-441297
Preekvoorziener: Jan van Eerden, Grutto 21, 7951 MD Staphorst, tel. 0522461951
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 155, 7955 PP IJhorst, tel. 0522 – 443283
Cantorij secretaris: Arie Poortman, Jan Poortmanweg 18, 7957 DA De Wijk,

tel. 0522-443488
Ledenadministratie Gerrit en Josyanne Luten, adres zie hiervoor
Taxidiensten Annie Troost-Wagenvoord, tel. 0523 – 649304
Koster
tevens contactpersoon voor De Reesthof: Marry Germs, De
Vos van Steenwijkstraat 56, 7957 BH De Wijk, tel. 0522 –
440547. E-mail: koster-ijhorst-dewijk@outlook.com
De Reesthof
tel. 0522 – 441653
Redactie Nieuwsbrief Gerrit v.d. Meent, Willem Koopsweg 7, 7957 BP de
Wijk, 0522 – 442704, nieuwsbrief.ijhorst.dewijk@gmail.com
Redactie De Wekker De volgende Wekker verschijnt in de eerste week van
april. Kopij inleveren per e-mail: dewekker@xs4all.nl of per
post: Nic. ten Woldeweg 1, 7957 CW de Wijk. Stuurt u iets in?
Graag met uw tel.nr. of e-mail voor eventuele vragen. Half
maart sluit de inzendingstermijn. Geen WEKKER
ontvangen? Extra Wekkers zijn verkrijgbaar bij Annie
Elpenhof-Nijboer, Dorpsstraat 93, de Wijk, tel. 0522–441456,

16

