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KERKDIENSTEN
6 juni 10.00 uur mw. J. Luten, collecte werelddiaconaat
13 juni 10.00 uur ds. J. Hommes, collecte missionair werk
20 juni 10.00 uur drs. L Jansen, collecte noodhulp
27 juni 10.00 uur ds. B. Metselaar, collecte voor onderhoud Reesthof
4 juli 10.00 uur mw J. Luten, collecte binnenlands Diaconaat
12 juli 10.00 uur ds. B. Nobel-Ridderikhoff, collecte NBG
19 juli 10.00 uur ds. H. Katerberg, collecte Diaconie
26 juli 10.00 uur mw J. Luten, collecte voor onderhoud Reesthof
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, collecte zomerzending
De diensten zijn beperkt bij te wonen. Men kan de diensten 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: Kerkdienstluisteren. Van elke dienst wordt de opname op de site geplaatst.

KERKEN IN CORONATIJD
Weer naar de kerk kan, graag vooraf aanmelden!
We kunnen weer met ongeveer 30 personen in de kerkdienst aanwezig zijn.
U kunt zich aanmelden via Reserveren-kerk-ijhorst-dewijk@outlook.com.
Graag aanmelden voor vrijdagavond 20.00 uur.
Wanneer u zich heeft aangemeld krijgt u geen bericht terug. Alleen wanneer
er meer aanmeldingen zijn dan beschikbare plaatsen in de kerk, ontvangt u
van ons bericht. Voor vragen kunt u bellen met Leo Tjoonk, tel: 0522-441297.
Verder hanteren we de volgende spelregels:
• We vullen de kerk van voor naar achter en
• verlaten aan het eind van de dienst de kerk van achter naar voren
• We houden 1,5 m afstand
• We dragen een mondkapje totdat we zitten
• We zingen met een beperkt aantal mensen achterin de kerk
• Iedereen die zich niet lekker voelt blijft thuis!
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‘MUZIEK IN DE KERK’
De psalmen
In de zesde klas van de lagere school leerde ik elke week een ‘psalmversje’
uit het hoofd. Volgens mijn moeder was dat een goede traditie. Wanneer je
het eens moeilijk zou hebben, denk aan de mensen die te lijden hadden in de
Tweede Wereldoorlog, dan had je altijd de psalmen bij je die in moeilijke momenten konden zorgen voor troost. Tegenwoordig nemen de psalmen niet
meer een centrale plaats in onze vieringen in en de traditie om psalmen en
gezangen te zingen op school is nagenoeg verdwenen, zelfs het zingen op
zich staat daar onder druk.
Toch kunnen de teksten van de psalmen ons veel vertellen. In hun teksten
kunnen wij ons herkennen, ze vormen een afspiegeling van het leven, ze
spreken van Gods lof, van blijdschap, van hoop, maar ook van angst en wanhoop, elementen uit ons dagelijkse leven. Ook hun historische achtergrond
kan voor ons een inspiratie zijn: ze werden in de tiende tot de derde eeuw
voor Christus door Hebreeuwse dichters opgeschreven, en zijn nog steeds
belangrijke elementen in de joodse, katholieke en protestantse traditie.
De manier waarop wij onze psalmen zingen staat ver af van de oorspronkelijke. De psalmen werden onberijmd gezongen zonder begeleiding, er waren
geen coupletten, men hanteerde een vrij ritme en maakte versieringen in de
melodie. Soms was er een solist, soms was er beurtzang met een voorzan ger, soms werd er in twee groepen gezongen. Wat door de ene groep werd
gezongen, werd door de andere groep beaamd, onderstreept. Die structuur is
nog steeds zichtbaar in sommige van onze gezongen psalmen, kijk bijvoorbeeld naar Psalm 136, of naar het eerste vers van Psalm 118. In de Middeleeuwen gaven de monniken een aanzet tot nieuwe ontwikkelingen in West-Europa. De uitspraak van Jezus, ‘Kunt gij nog niet één uur met mij waken’
namen zij letterlijk. Een volgende keer ga ik dieper in op deze ontwikkelingen
Fenna van der Weide

CANTORIJ
Gelukkig gaat het met de corona beter en zijn er momenteel enkele versoe pelingen. We hebben goede hoop dat wij na de zomervakantie weer kunnen
beginnen met zingen. Het bestuur is al bezig met het plannen van repetitie
data, zodat we weer mee kunnen werken aan de eventuele gedachtenisdienst. En daarna uiteraard op naar Kerst.
Alle leden krijgen zo spoedig mogelijk de vastgestelde data, zodat een ieder
de dinsdagavond, om de twee weken, vrij kan houden van 19.30 tot 21.00
uur. Het zal fijn zijn om weer nieuwe leden te kunnen verwelkomen. In de volgende Wekker volgt er meer informatie en worden alle data gepubliceerd.
namens het bestuur, Wietske Westerbeek
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MEE KOMEN DRIJVEN MET DE STROOM…
Overzomeren
Eens komt de grote zomer
waarin zich ’t hart verblijdt.
Lied 747
Overzomeren, wat is dat? We kennen natuurlijk allemaal de term overwinteren. Dan zorg je dat je genoeg voorraad hebt en genoeg warmte om de winter door te komen, maar wat is dan overzomeren?
De zomer is een heerlijke tijd, veel mensen hebben vakantie, het is vaak
mooi weer. Je kunt lekker veel naar buiten. Wat zou je je voorbereiden op de
zomer? Je ziet wel wat er komt. Zelfs in het Liedboek wordt naar de zomer
uitgekeken. De zomer geldt in Lied 747 als de verbeelding van Gods wederkomst op deze aarde.
Maar de zomer is niet
voor iedereen even leuk.
Met name mensen die al
wat ouder zijn, niet zo gemakkelijk op reis kunnen,
of weinig geld hebben,
zien soms op tegen de zomer. Familie en vrienden
zijn er vandoor. Ook deze
zomer liggen veel activiteiten nog stil. Dan kan een
zomer lang duren en
soms wat eenzaam zijn.
Dit jaar zal de zomer ook
nog anders zijn dan we
eerder gewend waren, maar langzaam maar zeker kan er ook weer steeds
meer. Daar moeten we dan ook maar gebruik van maken. Verderop leest u
welke activiteiten er al zijn gepland in de zomer.
Maar soms denken we ook alleen maar dat er niets gebeurt, omdat we zelf
een beetje afwezig zijn. Dan helpt het om alle zintuigen open te zetten en de
omgeving in ons op te nemen. Niet langer slaapwandelen, maar bewust aanwezig zijn en je verwonderen over de waarde van de plek waar je woont of
waar je bent. Echt waar, er is iedere dag iets nieuw te beleven, zelfs al blijf je
dichtbij huis.
Misschien ontdekken we dan ook ineens mensen dichtbij voor wie we in de
zomer iets kunnen betekenen. Ook bij ons in de buurt zijn mensen die in de
zomer veel alleen zijn, of kinderen die door welke reden dan ook niet veel te
doen hebben tijdens de zomervakantie. Een keertje op de koffie, of een dagje
mee uit, kan dan al heel veel verschil maken. Zo helpen we elkaar te overzomeren. Veel geluk, plezier en zon gewenst!
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… en OPGEVIST UIT DE REEST
Wat is er weer veel gebeurd in de afgelopen twee maanden, vooral ook omdat de feesten van Pasen en Pinksteren in deze tijd vielen. En tegelijkertijd:
wat kan er nog veel niet. Gelukkig zien we weer mogelijkheden om een beperkt aantal gemeenteleden in de kerk te ontmoeten, dat is heel fijn. Langzaam maar zeker gaat de wereld weer open en zullen er ook voor mij veel
meer mogelijkheden komen om u te ontmoeten en te leren kennen. In de
maand juni ben ik op vakantie. Daarna hoop ik in de zomer toch echt weer
wat activiteiten te kunnen organiseren. U leest er verderop meer over.

Diensten in de Stille week en Pasen

Veel mensen en ikzelf ook kijken met een goed gevoel terug op de paasdiensten. Wat hadden we prachtige bloemstukken en wat hebben we genoten
van de verscheidenheid aan musici die hun bijdragen hebben geleverd. Voor
mij zijn de paasdiensten het hoogtepunt van het kerkelijk jaar. Iedere dag
heeft een andere kleur en invulling. Van het avondmaal op Witte donderdag,
het lezen van het lijdensverhaal van Jezus op Goede vrijdag en het bevrijdende licht dat binnen wordt gebracht op de Stille zaterdag. Natuurlijk misten
we op Paaszondag het uitbundig zingen met elkaar. Ik hoop dat u thuis van
harte mee heeft kunnen zingen.

Pinksterdienst
Dit jaar hadden we twee Pinksterdiensten. Eén dienst die opgenomen is in
het samenwerkingsverband tussen Ruinerwold, Koekange en IJhorst-de Wijk.
We gaven aan elkaar de fakkel door en op deze manier konden we het pinksterfeest toch samen vieren. We hopen dat we volgend jaar weer op een
mooie locatie met zijn allen bij elkaar kunnen zijn.
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Omdat we hier in de kerk inmiddels weer een beperkt
aantal gemeenteleden toelaten, wilden we toch ook
graag bij elkaar komen op
het Pinksterfeest. Bovendien
hadden we ook iets te vieren,
want Rick Germs is bevestigd tot ouderling-kerkrentmeester. Hij heeft de voorzitterstaak overgenomen van
Rian Horstra. We bedanken
Rian voor het werk dat zij
heeft verzet als voorzitter, zij gaat nu verder als ouderling-kerkrentmeester.
Rick wensen we veel succes en plezier met zijn nieuwe taak! Ook Wiecher
Troost heeft afscheid genomen als kerkrentmeester, maar we zullen hem nog
vaak bezig zien in en rondom de kerk en de Reesthof. Wiecher bedankt voor
al je inzet!
Ds. Betsy Nobel

NIEUW INGEKOMEN
De Wijk: dhr. E.R. Dorst en mw. N.S. Dorst-Hartman
IJhorst: mw. N.R. Mulder
mw. J. Heutink en zoontje J. Dunnink
dhr. H.R. Biersma en mw. G. Biersma-Haveman

Bedankt!
Vanwege het overlijden van onze schoonzus Els, kregen
we de bloemen van zondag 25 april. Hartelijk bedankt
daarvoor en ook voor de lieve kaarten die we mochten
ontvangen.
Erik en Betsy Nobel

BLOEMENGROET
Als teken van meeleven en bemoediging werden de
bloemen uit de kerkdiensten bezorgd bij:
21 maart fam. Rozeboom en mw. E. Fransens
28 maart Als groet zijn er 200 bloemetjes bezorgd bij zieken en ouderen
4 april Geen bloemen
11 april fam. M. Wolf en mw. G.M. van Dijk-Moolhuizen
18 april fam. Von der Heide en mw. A .Schrotenboer-ter Horst
25 april fam. Nobel en dhr. D.D. Wiepkes
2 mei mw. G. Smit–Schiphorst en mw. G. van Oostrum–Schurink
9 mei mw. J. IJdens–Drost en mw. A. Boelm–Oosting
16 mei mw. J. Kalter–Wever en fam. Rietveld
23 mei mw. M. Doorn-Zunnenberg en mw. M. Voerman-Prins
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Paasattenties
In het weekend van Palmpasen zijn er weer ruim 200 plantjes rond gebracht
bij de ouderen en zieken in onze gemeente als groet van de gemeente. Vooral in deze tijd is het goed om naar elkaar om te zien. Fijn dat er weer zoveel
mensen wilden helpen bij deze actie. Vele handen maken licht werk! Hartelijk
dank hier voor.
Namens de Diaconie : Gerda, Gerrit, Jacolien en Marry

Wees ErBIJ voor Colombia
Zoals u zich vast nog wel kunt herinneren is er de
bloemzadenactie voor Colombia begin dit jaar geweest. Waarschijnlijk heeft u al gezaaid en komt er
misschien zelfs al wat boven de grond. De rekening
voor de zaden liet op zich wachten, maar nu is het dan zover! Door de verkoop en niet te vergeten de giften (!) is er
voor 4 projecten van Kerk in Actie Wees ErBij € 175,36
binnen gekomen. Een geweldig resultaat! De diaconie zal
er nog wat bijdoen zodat elk project € 50,- kan ontvangen.
Iedereen wordt hartelijk bedankt voor de bijdrage. Ik hoop
dat alle bloemen opkomen en uitbundig gaan bloeien en
dat u nog eens aan de goede doelen denkt die hiermee
geholpen zijn.
In Colombia worden ze blij
Door onze zaden voor de bij!
Jennie Witte en Gerda van de Meent wensen u een fleurige, geurende en
zoemende zomer toe.

“Oog voor voedsel, hart voor mensen“
Zaterdag 5 juni organiseerde Diaconaal Verband De Wolden een inzamelingsactie van houdbare producten bij de supermarkten in Ruinerwold,
Koekange, De Wijk en Zuidwolde voor de Voedselbank.
Diaconaal Verband De Wolden is een samenwerking van de diaconieën van
alle kerken in De Wolden

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. 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
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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!

Vakantie predikant
Van 5 juni tot en met 4 juli hebben Erik en ik vakantie. Contactpersonen in
deze periode zijn koster Marry Germs (0522-440547) en ouderling Annie
Troost (0523-649304 en 06-12405529). Zij kunnen u verder helpen in het geval van een uitvaart of een andere pastorale situatie.

Activiteiten in de zomer
Het blijft nog even afwachten wat er deze zomer wel en niet kan, maar een
aantal dingen gaan we sowieso doen. De kerk zal weer open zijn op zondagmiddagen voor een moment van rust of ontmoeting. Ook is er het plan om op
zondag 15 augustus een openluchtdienst te houden. Hierover leest u meer in
de volgende Wekker. In ieder geval heb alvast een viertal themawandelingen
gepland, die voor iedereen toegankelijk zijn. Ook kinderen zijn van harte welkom. Hoe het programma er precies uit gaat zien, hangt ook af van wat er in
juli weer mogelijk is, maar noteer alvast in
uw agenda:
Woensdag 7 juli om 19.00 uur
Woensdag 14 juli om 10.00 uur
Woensdag 21 juli om 19.00 uur
Woensdag 28 juli om 10.00
Opgeven is niet nodig. We starten steeds op
het plein bij de kerk. Houd voor verdere activiteiten de Nieuwsbrief in de gaten!
Ds. Betsy Nobel

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Wat er zoal gaande is

ONDERSCHEIDING RIAN HORSTRA
Maandagmorgen 26 april stond er een besloten orgelconcert in de kerkelijke
agenda vermeld. Wij hebben een prachtig orgel dus tjsa misschien dat orgelmusici ons orgel wilden beluisteren. De voorzitter van het College van Kerkrentmeesters Rian Horstra werd ook uitgenodigd voor dit prachtige gebeuren,
maar helaas was zij verhinderd. Gelukkig was zij wel te porren voor een an der georganiseerd uitstapje met één van de kinderen. Dat dit uitje ook leidde
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naar de kerk was dan wel weer bijzonder. Daar aangekomen was er een grote verrassing voor haar: de burgemeester van de Gemeente Staphorst, de
heer G.J. Kok, was aanwezig om Rian en haar man welkom te heten voor
een bijzondere bijeenkomst. Geen concert maar een koninklijke onderscheiding viel haar ten deel. Dit voor al het vrijwilligerswerk wat zij gedaan heeft en
nog steeds doet voor de kerk van IJhorst/De Wijk; de Buurtbus en Vrouwen
van Nu. De burgemeester van Staphorst was voor de uitreiking naar de kerk
in IJhorst gekomen. Na een korte toespraak mocht echtgenoot Frens Rian de
onderscheiding opspelden. Het was een feestelijke bijeenkomst met bloemen
en champagne.

Deze bijzondere bijeenkomst met een aantal genodigden werd afgesloten
met het luisteren naar het Wilhelmus gespeeld door onze organiste Fenna
van der Weide (dus toch nog een klein orgelconcert). Wij feliciteren Rian ook
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vanaf deze plaats met haar onderscheiding en wensen haar toe dat ze nog
met veel plezier het huidige vrijwilligerswerk mag voorzetten.

Kerk en De Reesthof
Het onderhoud van beide gebouwen verdient onze voortdurende aandacht en
met de hopelijk mooie zomer in aantocht wordt de schilderkwast weer ter
hand genomen. De kerk zal in het kader van het meerjarenonderhoudsplan
van de buitenzijde worden geschilderd. Dit is een klus voor de professionele
schilder en daartoe hebben wij inmiddels de opdracht verstrekt. Het schilderwerk wordt voor 50% gesubsidieerd in het kader van Subsidie Instandhouding Monumenten. De overige 50% moeten wij zelf betalen. Wij zullen ook
daarvoor de giften aanwenden welke wij van diverse dorpsbewoners hebben
mogen ontvangen voor het onderhoud van de kerk. Vind u het ook belangrijk
dat de kerk in perfecte staat blijft en wilt u een steentje bijdragen aan de
schilderbeurt dan is dat uiteraard mogelijk. U kunt uw bijdrage storten op
bankrekening NL 65 ABNA 0914 4054 89 ten name van Protestantse Gemeente IJhorst De Wijk o.v.v. onderhoud kerk.
Daarnaast is er tijd voor het schilderwerk in De Reesthof. Dit zullen wij met
vrijwilligers gaan oppakken die zich daarvoor hebben aangemeld.

Bezetting College van Kerkrentmeesters
Wiecher Troost heeft begin vorig jaar aangegeven te willen stoppen als lid
van het College van Kerkrentmeesters. Door de coronaperikelen was het officiële afscheid wel wat later, maar inmiddels hebben wij in de vergadering van
31 maart jl. afscheid genomen van Wiecher als kerkrentmeester. Wiecher
heeft vanaf 2012 deel uitgemaakt van het College.
Gelukkig blijft hij betrokken bij het onderhoud van de gebouwen, want daar zit
bij hem een groot stuk vakkennis. Hier geldt wel het gezegde: “wat zijn ogen
zien maken zijn handen”. Naast woorden van dank hebben wij dit vergezeld
laten gaan van een bos bloemen en een bronzen beeldje van een timmerman.
Gelukkig hebben wij ook een nieuwe kerkrentmeester. Henny van de Belt (uit
IJhorst) is toegetreden tot het College. Zij is al eerder kerkrentmeester geweest en wij zijn erg blij dat ze deze taak weer wil oppakken.

Wisseling voorzittershamer
Rian Horstra heeft bijna drie jaar geleden de voorzittershamer overgenomen
van Martin Wolf. Vanaf het begin was duidelijk dat dit voor een kortere periode zou zijn en wij zijn dan ook blij dat Rick Germs de voorzittershamer van
Rian nu wil overnemen. De bevestiging van Rick als ouderling- kerkrentmeester en voorzitter van het College van Kerkrentmeesters vond op 1e
Pinksterdag plaats.
Rian blijft als ouderling kerkrentmeester deel uitmaken van ons College en
daarnaast van de kerkenraad.
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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.

Samenvattend:
U ziet er gebeurt weer van alles op het terrein van het College van Kerkrent meesters en wij blijven een actieve club om alles in materieel opzicht in goede banen te leiden.

OVERZICHT KERKBALANS mei 2021
Toezeggingen
ontvangsten nog te ontvangen
Er is toegezegd
€ 70. 261
€ 43.054
€ 27.207
Sympathisanten en Staphorst €
975
€
325
€
650
Totaal toegezegd
€ 71.236
€ 43.379
€ 27.857
Namens College van Kerkrentmeesters, Janny Westerbeek

OPBRENGST COLLECTEN
Voor de Diaconie:
14 maart
Binnenlands Diaconaat maart
€ 16,00
21 maart
Werelddiaconaat
€ 15,20
1 april
Voedselbank
€ 30,50
11 april
Kerk in Actie Noodhulp Corona
€ 27,25
25 april
Binnenlands Diaconaat St. de Vrolijkheid
€ 29,00
2 mei
Stichting Heifer
€ 37,70
Via de bank is aan giften voor diverse collectes binnengekomen € 120,00
Jacolien Tjoonk
Voor de Kerk:

21 maart
4 april
11 april
25 april
Voor de Reesthof: 28 maart

€ 15,15;
28 maart
€ 32,50 en € 24,00 (paascollecte);
€ 18,15;
18 april
€ 17,20;
2 mei
€ 19,18 april

€ 20,50;
€ 30,30;
€ 37,55
€ 25,90

GIFTEN
Voor de Diaconie
via Ineke Smit € 20,Voor de kerk
via A. Kreggemeijer € 5,-; via Clara van Horssen € 10,-; via
Frits Wille € 5,-; via Annie Troost (paascollecte) € 20,-; via
Ineke Smit € 30,-; via “de koster” € 25,- en
via de bank totaal € 140,Voor de Reesthof Via de bank € 10,10

OM NIET TE VERGETEN…
…De naam van Grietje Alting-Naber
6 mei 1952 – 1 april 2021
Op 1 april kwam er een einde aan het leven
van Grietje Alting- Naber, de lieve vrouw van
Harm en de zorgzame en fijne moeder van
Gerjo en Anita. Grietje werd op 6 mei 1952 in
Benneveld geboren en al op jonge leeftijd
leerde ze Harm kennen die uit Dalen kwam.
Op 24 mei 1974 zijn ze getrouwd. Harm en
Grietje kregen twee kinderen, Gerjo en Anita, twee bijzondere kinderen die
veel zorg en liefde nodig hadden. Grietje heeft hen dat samen met Harm altijd
gegeven. Grietje werd ook al snel geplaagd door gezondheidsproblemen,
maar ondanks alles genoot ze van haar werk als gastvrouw in het ziekenhuis
en van het op pad gaan met haar autootje naar vriendinnen.
Grietje was ook een creatieve vrouw, die hield van mooie dingen. Zo maakte
ze het huis altijd gezellig en zorgde ze er voor dat Gerjo en Anita altijd mooi
gekleed waren. Zelf hield ze daar ook van. Zo leefde Grietje met open handen om, ondanks alles, ook het moois te kunnen ontvangen dat haar in het
leven toeviel. Zo ook de liefde waarover wij lazen uit de bijbel bij haar uitvaart. Die liefde sprak ook uit het hart en de handen die Gerjo en Anita voor
hun moeder hadden gemaakt. Dat hart stond in de kerk tijdens haar uitvaart.
De liefde die er tussen Harm en Grietje was, was heel groot. Daardoor konden zij het samen aan en leefden zij volgens de woorden “Houd moed, heb
lief!”
In de laatste jaren ging het op en neer met Grietjes gezondheid. In de dagen
voor haar overlijden werd duidelijk dat er deze keer geen redden meer aan
was. Harm en Grietje moesten afscheid van elkaar nemen. Het overlijden van
Grietje is een groot verdriet voor Harm en de kinderen. We wensen hen veel
kracht en Gods nabijheid toe.

…De naam van Paulien Margreet Wolf-Zantingh
9 december 1967 – 14 april 2021
Een sterke vrouw, wie zal haar vinden? Op
deze vraag uit Spreuken 31 kan Martin
Wolf wel een antwoord geven: hij had haar
gevonden. Paulien Wolf-Zanting. Paulien
werd geboren op 9 december 1967 in Zuidwolde. Tijdens de tijd op de middelbare
school leerde ze Martin kennen en in 1987
trouwden ze. Paulien en Martin kregen
twee kinderen, Jeanet en Paul. Paulien
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was gelukkig met haar gezin. Altijd zag ze de positieve kant van het leven.
Als het regende zei ze tegen de kinderen: “Kom we gaan naar buiten, in de
plassen springen!” Paulien genoot ook van het winkeltje dat ze had met tabak
en boeken, naast de kapperszaak van Martin. Ze was een bekend gezicht in
de Wijk en ook in de kerk van IJhorst en de Wijk, waar ze verschillende taken
vervulde.
Inmiddels waren de kinderen groot geworden en ontmoetten zij John en Kim.
Ook met hen kreeg Paulien een sterke band en ze was er trots op hoe haar
kinderen hun eigen plek in het leven hadden gevonden. Hoe verdrietig was
dan ook het bericht dat enkele jaren geleden kwam. Paulien was ongeneeslijk ziek. Met alle kracht en alle hulp die ze kon vinden probeerde ze zo gezond mogelijk te leven, om kwaliteit van leven te behouden. Daardoor kon zij
nog op reis naar Hawaii en naar Bali, beide onvergetelijke ervaringen. Toen
Jeanet en John vertelden dat haar eerste kleinkind er aan kwam, deed ze er
alles aan om die nog in haar armen te kunnen houden. Dat is helaas niet
meer gelukt. Martin en de kinderen moesten afscheid van haar nemen. De
uitvaartdienst was verdrietig en prachtig tegelijk. De energie die Paulien in
haar leven uitstraalde was duidelijk hoorbaar in alle verhalen die op dat moment over haar verteld werden en de muziek die gezongen werd. Dat gaf
troost en moed, evenals de woorden die op de kaart stonden: “Het leven is
als een verhaal. Het gaat er niet om hoe lang, maar hoe goed”. We wensen
iedereen die Paulien mist veel sterkte toe.
Ds. Betsy Nobel
Eveneens zijn overleden:
15 febr. Margretha Catriena Mekkes-Kranenburg, 93 jaar
3 april Ali Broekhuizen–van den Berg, 81 jaar
6 mei Hillie Boverhof, 87 jaar
7 mei Iep Jan van der Molen, 83 jaar
12 mei Roelofje de Noord–Kalverla, 96 jaar.
Wij wensen alle nabestaanden veel steun en sterkte toe bij de verwerking
van het verlies.

VROUWENVERENIGING
IJHORST-DE WIJK
Als u deze Wekker leest is de langste dag alweer bijna achter de rug. Wanneer alles gewoon was zou het programma voor een
nieuw seizoen rond zijn en zou er uitgekeken
worden naar de eerste bijeenkomst van onze
vereniging. De corona pandemie vertoont
echter nog een grillig verloop. Dit maakt dat
we heel voorzichtig blijven en niet in september durven te starten. In de volgende Wekker
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hopen we meer zicht te hebben op een tijdstip waarop wij elkaar weer kunnen ontmoeten.
Gelukkig gebeuren er ook zaken die ons opvrolijken. Zo ontving één van
onze leden, Rian Horstra, op maandag 26 april j.l. een lintje van de koning.
Namens de leden van de vrouwenvereniging hebben wij Rian een lekkere attentie gebracht en haar van harte gefeliciteerd.
Alle bestuursleden wensen u een goede zomer toe en hopelijk snel tot ziens.
Barbara van den Brink-Smit

Stichting Over Rood
Over Rood begeleidt ondernemers naar een
financieel gezonde toekomst.
Over Rood begeleidt en ondersteunt ondernemers bij een (door)start, schulden, administratieve achterstanden en bedrijfsbeëindiging.
Over Rood is een vrijwilligersorganisatie zonder
winstoogmerk. Bij Over Rood helpen ondernemers elkaar hun problemen op te lossen en te
werken aan een financieel gezonde toekomst. Bij Over Rood kun je je verhaal kwijt. Wordt er naar je geluisterd. Krijg je toegang tot belangrijke informatie. Word je gespiegeld en gecoacht. Ga je de confrontatie met jezelf aan.
Zorg je dat je inzicht en overzicht krijgt in je financiën.
Hulp nodig?
Bij Over Rood helpen ondernemers elkaar problemen te voorkomen en op te
lossen. Dus haal je (nog) niet genoeg uit je bedrijf, heb je financiële problemen wil je een bedrijf starten of moet je er juist mee stoppen? Zet dan nu de
eerste stap en kijk op de website (www.overrood.nl) hoe je in contact kunt
komen met Over Rood.
Trajectmanagers
Als trajectmanager van Over Rood maak jij het verschil en help je ondernemers weer in hun kracht te komen. Onder jouw begeleiding kan een cliënt
zijn problemen structureel in kaart brengen en de best mogelijke oplossing
kiezen. Je haalt ondernemers uit een negatieve spiraal en helpt ze de draad
weer op te pakken. Voor informatie kun je contact opnemen met Henk Vrijhof
uit Ruinen telefoon 0522-471064.
Diaconaal Verband De Wolden is een samenwerking van de diaconieën van
alle kerken in De Wolden.

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.
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KOFFIECONCERTEN
Elke tweede maandagmiddag van de maand, Kerkweg 8, IJhorst.
Kom tot rust in het gezellige dorp IJhorst. In het midden van het buurtschap
vindt u vanzelf de Dorpskerk, kan niet missen.
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 banken rondom de vleugel.
Elke tweede maandagmiddag 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! Entree: € 15,00 incl. koffie.
Tijden: Koffie vanaf 14:00 uur, concert van 14:30 uur tot 15:30 uur.

maandagmiddag 12 juli 2021
Verfrissend zomerconcert
Miste u de vakanties het afgelopen jaar ook zo? Gaat u komend seizoen mee
op onze muzikale reis?
Wouter heeft voor de nieuwe reeks concerten een unieke serie 'gecomponeerd': we trekken door Scandinavië (juli), gaan naar Salzburg (augustus),
beluisteren spectaculaire muziek uit Moskou (september), en komen de volgende maanden in Hollywood, Warschau, Londen, Leipzig, Parijs en Napels.
Dit openingsconcert staat muziek uit Scandinavië centraal. Griegs mooiste
melodieën, Finlandia van Sibelius en verstilling met Arvo Pärt...
MUSICI
Daniëlle van Laar, fluit; Wouter Harbers, piano
14

maandagmiddag 9 aug 2021
Sound of Music & Mozart
De muzikale reis gaat verder naar Salzburg!
In de volgende Wekker leest u hierover meer.
Wouter Harbers

TEN SLOTTE
Stukje bij beetje leer ik de mensen uit de gemeente kennen en één ding valt
me op. Bijna iedereen heeft het erover dat ze zich thuis voelen bij de kerk
van IJhorst en de Wijk omdat ze hier zichzelf mogen zijn. Zichzelf als mens
en zichzelf in het geloof. Sommigen hebben ervaringen meegenomen van
een (ver)oordelende kerk en vinden hier ruimte. Ik ben daar blij mee, want in
zo’n kerk wil ik graag werken en zo wil ik ook predikant zijn. Samen in gesprek over wat ons beweegt. Het leven is al ingewikkeld genoeg om het elkaar onnodig moeilijker te maken. Ik moet denken aan een tekst van Karel
Eijkman, gebaseerd op de bijbeltekst “Wees eensgezind, niet zinnend op
hoge dingen, maar voeg u in het eenvoudige” (Romeinen 12). Ik geef het u
graag mee..
Geloof maar gewoon, dan geloof je al gek genoeg
Zit je weer op je berg daar hoog boven
ben je heel hoogdravend in de weer?
Ben je hoogstaand,
diepgaand aan het geloven
kijk je van boven op mij neer?
Doe me een lol en kom naar beneden.
Bij de mensen op de grond,
daar hoor je bij.
Met al je zwevende ideeën en gebeden
ben je te ver heen van mij.
Wie zichzelf hoger denkt,
heeft de ander verloren.
Wat heb je aan wolken
als je de aarde niet kent?
Je moet bij elkaar zijn, wil je bij elkaar horen.
Je moet niet zwaarder tillen dan je zelf bent.
Wat geef je er om naar boven te streven
in een hoger leven?
Iedereen is iemand en ieder iemand is als jij.
Houd eerst en voor alles van mensen
die om je geven.
Niemand valt daarbuiten, ieder hoort daarbij.
Dit was alles wat ik vroeg:
Geloof maar gewoon, dan geloof je al gek genoeg.
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. 0522441687
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 1-55,
7955 PP IJhorst, tel. 0522 – 443283
Cantorij secretaris: vacant
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
augustus. Kopij inleveren per e-mail: dewekker@xs4all.nl
Stuurt u iets in? Graag met uw tel.nr. of e-mail voor eventuele
vragen. Half juli sluit de inzendingstermijn.
Geen WEKKER ontvangen? Extra Wekkers zijn verkrijgbaar bij Annie ElpenhofNijboer, Dorpsstraat 93, de Wijk, tel. 0522–441456
Website:
http://www.kerk-ijhorst-dewijk.nl
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