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KERKDIENSTEN
3 okt
10 okt
17 okt
24 okt

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

mw. S. v. d. Laan, collecte kerk en Israel
ds. R. Veldman, collecte orgelfonds
ds. A. Westra, collecte werelddiaconaat
ds. B. Nobel-Ridderikhoff, Heilig Avondmaal, collecte
voedselbank
31 okt 10.00 uur ds. D. Geertsma, collecte voor onderhoud Reesthof
7 nov 10.00 uur ds. B Nobel-Ridderikhoff, collecte oogstdienst
14 nov 10.00 uur ds. B. Metselaar, collecte najaarszending
21 nov 10.00 uur ds. B Nobel-Ridderikhoff, collecte gedachtenisdienst
28 nov 10.00 uur drs. L. Jansen, collecte voor onderhoud Reesthof
5 dec 10.00 uur ds. B. Nobel-Ridderikhoff, Heilig Avondmaal, collecte
voedselbank
12 dec 10.00 uur ds. R. Gosker, collecte binnenlands Diaconaat
19 dec 10.00 uur mw J. Luten, collecte muziek in de kerk
Men kan de diensten ook on-line volgen.

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

KERKEN IN CORONATIJD
Welkom zonder aanmelding vooraf en zonder beperkingen
Veel regels zijn inmiddels vervallen en kerken zijn vrijgesteld van controle
QR-code! Wanneer men zich er niet prettig bij voelt om zonder mondkapje
de kerk in en uit te gaan, zet dan gewoon het mondkapje op. Ook de
beperkingen ten aanzien van samenzang zijn vervallen.
Voor degene die toch 1,5 meter afstand willen houden hebben we de
inrichting van de kerk in tweeen gedeeld. Als u binnen komt is de linker
helft zo ingericht dat er vier mensen naast elkaar kunnen zitten en alle
banken gebruikt kunnen worden. De rechterhelft is nog ingericht op 1,5
meter afstand tussen de rijen en stoelen.
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CANTORIJ
We zijn weer voorzichtig gestart met de repetities van de cantorij.
Op dinsdag 31 augustus zagen wij als leden elkaar eindelijk weer en zongen op de gewenste afstand. De deuren moesten open voor de nodige
ventilatie. Onze dirigente, Alma, gaf weer blijk van haar enthousiasme, wat
we zo waarderen. Bijzonder fijn dat we vier nieuwe leden hartelijk konden
verwelkomen! Uiteraard mogen er altijd meer mensen komen zingen, u
kunt even op een avond komen kijken om te proeven hoe het gaat.
We zingen vanaf 19.30 uur tot 21.00 uur op de volgende data: 12 en 26 oktober, 9 november, waarna we op 21 november medewerking verlenen aan
de gedachtenisdienst. Daarna repeteren we op 23 november, 7 en 21 december voor de kerstnachtdienst.
namens het bestuur, Wietske Westerbeek

MEE KOMEN DRIJVEN MET DE STROOM…
Generaties gaan en generaties komen (Matteüs 1: 1-17)
Bij het jaarthema “Van U is de toekomst”.
Het lijken niet de meest interessante bijbelpassages: de geslachtsregisters.
(maar lees toch nog even door!) We vinden ze zowel in het oude als in het
Nieuwe Testament. De meest
bekende is waarschijnlijk die uit
het evangelie van Matteüs (Mt 1:
1-17), waar de afstamming van
Jezus uiteen wordt gezet. Het
blijkt bepaald geen “heilige
familie” te zijn. Zo lezen we in
vers 3: Juda verwekte Peres en
Zerach bij Tamar. Dat klinkt veel
onschuldiger dan het was. In
Genesis 38 kun je het hele
verhaal lezen. Dus pak de bijbel
van de boekenplank, of zoek op
internet en lees het toch wel smeuïge verhaal.
Wanneer u dan toch bezig bent, dan kunt u ook nog even zoeken naar de
manier waarop David Salomo verwekte bij de vrouw van Uria (2 Samuel
11). De geslachtslijn eindigt bij Jozef, de man van Maria en zo stamt Jezus
van Koning David af (ook iets om over na te denken…).
We volgen dit jaar het thema “Van U is de toekomst”. In de bijbelse tijd was
het heel belangrijk dat de toekomst van een familie veiliggesteld werd door
nakomelingen, kinderen dus en het liefst zonen, want alleen op deze manier was er een kans dat er ooit, uit jouw familie de Messias geboren zou
worden. Daarom was kinderloosheid in de bijbel niet alleen een groot
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verdriet voor de man en de vrouw die graag kinderen wilden krijgen, zoals
ook nu nog het geval kan zijn, maar stond de toekomst van de hele familie
op het spel. Vandaar ook de wonderlijke escapades die soms gemaakt
werden (heeft u Genesis 38 al gelezen? 😉).
Frits de Lange, hoogleraar ethiek aan de Protestantse Theologische Universiteit Groningen, vertelt in zijn boek “Eindelijk volwassen”, hoe onze samen leven van een verticale naar een horizontale samenleving is gegroeid.
In een verticale samenleving, zoals we die ook in de bijbel vinden, zijn ouderen een schakel tussen de komende generatie en de oergeschiedenis
van de voorouders.
Deze manier van
samenleven geeft ook
direct zin aan de
ouderdom. Ook als
oudere ben je een
onmisbare schakel in
de opeenvolging van
de generaties.
In een horizontale
samenleving als de
onze wordt de relatie
tussen jong en oud
als een gelijktijdige
gezien. Iemand is oud, van de middengeneratie of jong en daar worden we
op “beoordeeld”, terwijl we vergeten dat de oudere ook jong is geweest, de
middengeneratie al levenservaring heeft, maar ook nog doorgroeit naar de
toekomst en dat de jongere generatie ook eens ouder zal zijn en nog zal
leven als de oudere generaties er niet meer zijn.
Een gevaar is dan bijvoorbeeld dat we gaan denken dat alle ouderen of alle
jongeren hetzelfde zijn, terwijl ieder mens zijn of haar eigen geschiedenis
heeft en zijn of haar eigen toekomstverwachtingen.
Frits de Lange ziet hier ook het risico in dat we dreigen te vergeten dat we
borelingen en stervelingen zijn en zonder het besef dat generaties komen
en gaan is er maar weinig bewustzijn van duurzaamheid. We leven
allemaal nú, jong of oud. Maar als we zo leven, zijn we ons dan nog wel
bewust dat we de aarde en het leven gekregen hebben én weer doorgeven
en dat wij dus allemaal voorzichtig moeten zijn met wat ons is gegeven.
Dat wat de aarde ons geeft en wat het leven ons brengt is niet alleen voor
nu en om nu op te maken. Het is een kostbare schat die wij ontvangen
hebben van onze voorouders en door mogen geven aan toekomstige
generaties.
Zo bezien is het maken van een geslachtsregister of een stamboom nog
helemaal niet zo’n gek idee. -Dat hoeft niet persé op papier. U kunt er ook
gewoon eens even over mijmeren-. Vooral wanneer we bij het nalopen van
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onze voorouders ons afvragen wat zij ons doorgegeven hebben, en welke
schat wij door mogen geven aan de volgende generaties.
Het thema “Van U is de toekomst” is dan ook geen oproep om de boel de
boel te laten en Gods water over Gods akker te laten lopen, maar om te leven in het besef dat wij in Gods voetsporen gaan. Daar hoort een zorgvuldig omgaan met mensen van alle leeftijden en met de aarde die ons gegeven is bij. Gisteren, vandaag en morgen.

… en OPGEVIST UIT DE REEST
Wanneer ik terugkijk op de afgelopen twee maanden dan word ik daar helemaal blij van. Weer mensen in de kerk, samen zingen. De cantorij is bij
elkaar geweest en de stemmen waren nog best goed! Eerder ingestudeerde liederen voelden al snel vertrouwd.
De vrouwen van de vrouwenvereniging konden elkaar weer ontmoeten en
plannen maken voor de winter.

En dan die twee bijzondere diensten. Wat een prachtig weer was het op 15
augustus, toen er bij de openluchtdienst veel mensen waren en zelfs een
ooievaar vanaf een tak rustig meeluisterde. Luna viste water op uit de
Reest en het werd duidelijk dat ik niet in de wieg gelegd ben voor natuurkundedocent. Ik hoorde van mensen uit de buurt dat ze de muziek hadden
gehoord. Koffie na afloop en iedereen met een blij gevoel naar huis.
Op 5 september was het opnieuw feest. Fenna van der Weide en Peter
van de Beld zijn al 25 jaar als organisten/musici verbonden aan de ge4

meente van IJhorst en de Wijk. Dat moest natuurlijk gevierd worden met
muziek, goede woorden en een cadeau.
Op dezelfde zondag droeg Annie Troost het stokje van het ambt van
ouderling over aan Linda Heyne. Annie is ruim 12 jaar ouderling geweest
met grote inzet voor alle mensen die er op haar pad kwamen en Linda
heeft er zin in om dit werk nu over te gaan nemen. Linda heeft een jong
gezin en de eerste ideeen om samen met Josyanne en mij ook de jongere
leden van onze kerk weer te gaan ontmoeten zijn al in de maak.
Het kerkgebouw stond ook in de belangstelling. Op de zondagmiddagen
dat de kerk open was, was er heel wat aanloop en werden er mooie en
soms ook droevige verhalen gedeeld.
De Open Monumentendag had dit jaar
het thema: “Mijn monument is jouw
monument.” Beter dan met deze woorden
kunnen we onze wens om kerk in en met
het dorp te zijn niet omschrijven. De kerk
was ook deze dag open en aan het eind van de middag de locatie voor het
afsluitende concert van deze dag.
Zo heb ik in deze twee maanden nu echt een start kunnen maken met het
leren kennen van meer mensen in de kerk en in de dorpen. Een goede
start voor het winterseizoen. Ik heb er zin in!

Wat gaan we
doen dit
seizoen?
Eerdere activiteiten
worden weer opgestart en nieuwe plannen zijn
in de maak.
Vanuit de kerkenraad wordt
een begin gemaakt met het
nieuwe beleidsplan, waarbij
we u ook hopen te betrekken. Er zijn ideeen om het
Levenscafé weer op te
starten.
Graag willen we ook jongere
mensen ruimte geven om
elkaar te ontmoeten op een
manier die bij hen past.
Daarbij hebben ook de
kinderen en jongeren onze
aandacht.
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Op woensdag 3 november (Dankdag) is er de gemeente-avond. Hiervoor
zijn we nog op zoek naar een mooi onderwerp (suggesties zijn welkom!).
Op de avond van Allerzielen (dinsdag 2 november) zal de kerk van 19.0021.00 uur open zijn voor iedereen die dat wil om een kaarsje aan te steken, even stil te zijn of op een andere manier de mensen die we missen te
gedenken. Op 21 november is dan de gedachteniszondag waarop alle
namen van mensen die in onze omgeving overleden zijn genoemd zullen
worden.
Er zijn data geprikt voor avondmaalsvieringen. Ik hoor geluiden over het organiseren van een kerstwandeling (w.s. op 19 december) en we hebben
besloten dat de Kerstochtendviering een gezinsdienst zal zijn.
Het predikantenoverleg vanuit de gemeente Staphorst is vastgelegd en ik
ga binnenkort contact zoeken met de scholen in IJhorst en de Wijk om kennis te maken.
Er komen vast nog meer ideeen en activiteiten. Houd daarvoor de nieuwsbrief in de gaten.

Studieverlof
Zo’n kans krijg je niet vaak. Als dorpskerkambassadeur mag ik naar een internationale conferentie over Kerken op het Platteland in Europa. Deze
conferentie vindt plaats van dinsdag 12 tot en met vrijdag 15 oktober in
Løgumkloster in Denemarken. De centrale vraag tijdens deze conferentie is
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hoe de identiteit van een kerkelijke gemeenschap zich verhoudt tot het
openbare leven. Een interessant onderwerp voor dorpskerken die zich willen verbinden met hun omgeving. Er zijn vertegenwoordigers uit Zweden,
Noorwegen, Groot Brittannie, Frankrijk, Duitsland, Denemarken en dus Nederland aanwezig. In het kader van het programma voor permanente educatie van predikanten heb ik nog uren beschikbaar in de vrije ruimte. Deze
uren zal ik hiervoor inzetten.
Daarnaast wordt in oktober ook een begin gemaakt met de cursus Undefended leadership. 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, de eerste twee zijn op de donderdagen
28 oktober en 25 november. Ook deze cursus valt onder de permanente
educatie voor predikanten. Dit betekent dat ik op bovengenoemde data 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

NIEUW INGEKOMEN
IJhorst:
De Wijk:

mw. R.C. Serlie-Korenhof
mw. A. Annema

BLOEMENGROET
Als teken van meeleven en bemoediging werden de bloemen uit de kerkdiensten bezorgd bij:
1 aug. dhr. R. Esinge en mw. G. Pruntel–Pruntel
8 aug. mw. B. van den Brink-Smit en dhr. R. Broekhuizen
15 aug. fam. Roorda en dhr. E. Katoele
22 aug. mw. G. de Wit–de Boer en mw. M. Hoeve–Vonder
29 aug. mw. T. Westerbeek–Liezen en dhr. J. Steenbergen
5 sept. dhr. H. Hagewoud en mw. M. Voerman–Prins
12 sept. mw. M. Oshaar–Kats en mw. A. Fenijn–Jongens
19 sept. mw. F. Kalter–Wever en fam. Lubberink

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:
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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 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!

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

Jubileum organisten
Afgelopen 5 september hebben we in de kerkdienst gevierd dat onze organisten Fenna van der Weide en Peter van de Beld 25 jaar als organist aan
onze gemeente zijn verbonden. Ze hebben dat mede gevierd door er een
extra gevarieerde muzikale dienst van te maken. Er werd gevarieerd met
afwisselend pianospel, orgelspel en afwisseling door beide organisten.
De organisten vallen onder de verantwoording van de Kerkrentmeesters en
na de dienst werden Fenna en Peter toegesproken door Rick Germs (voorzitter van het College van Kerkrentmeesters). Rick benoemde het belang
van de organisten in de dienst ‘’We weten allemaal hoe belangrijk jullie zijn
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voor het uitvoeren van de kerkdiensten, zonder organist is net zo erg misschien nog wel erger dan zonder predikant. Voor de predikant kan een ouderling invallen en een gebed en preek houden, maar er is niet iemand die
zomaar even het orgel gaat bespelen. En wees eerlijk zonder begeleiding
zingen zijn we hier niet sterk.” Rick bedankte hen voor hun trouwe
aanwezigheid en zorg voor het orgel. Altijd wanneer er iets met het orgel
moet gebeuren, stemmen, of anderszins dan zijn de organisten daarvoor in
touw. Ook bij andere gelegenheden als de zondagsdienst, zoals bij
uitvaarten of Open Monumenten dag zijn onze organisten bereid hun
medewerking te verlenen en vaak ook mee te denken om de dienst zo
goed mogelijk in te vullen.
Als blijk van waardering was er voor beiden een prachtig beeldje van een
G-sleutel met als titel “Er zit muziek in” en uiteraard een bos bloemen.
Daarna hebben Peter en Fenna enige anekdotes opgehaald en Fenna eindigde met de wens om de samenwerking nog 50 jaar te verlengen.
Nogmaals vanuit hier, we zijn erg blij met onze organisten en om met Fenna te spreken: “op naar het volgende
jubileum”.

Open Monumentendag
Zoals elk jaar hebben wij ook dit jaar weer
de
kerk
opengesteld
op
Open
Monumentendag. Onze beide organisten
hebben gedurende de dag hun bijdrage geleverd met prachtig orgelspel.
Suppoosten waren in de kerk aanwezig om de bezoekers te ontvangen. Dit
leidde vaak tot verrassende gesprekken. Vanuit de Gemeente De Wolden
was er gezorgd voor een muzikale afsluiting van deze dag. Om half vijf was
er een optreden van de muziekgroep Klets uit Zuidwolde. Wij kunnen terugkijken op een geslaagde dag.

De Wekker
Via De Wekker informeren wij u over alle wel en wee rond de kerk. De eerste Wekker werd uitgegeven in september 1921. Om hierbij stil te staan
wordt er een extra jubileumuitgave gemaakt. De redactie is al druk bezig
om er wat moois van te maken.
De Wekker wordt elke twee maanden in de dorpskernen van IJhorst en De
Wijk huis aan huis bezorgd door een aantal vrijwilligers. Voor de buitengebieden ontvangen de leden van de kerk en de abonnementhouders De
Wekker in hun brievenbus. Er zijn natuurlijk de nodige kosten gemoeid met
het maken en verspreiden van deze nieuwsvoorziening. De kosten moeten
geheel worden gedekt door vrijwillige bijdragen.
Kerkleden en abonnementhouders hebben inmiddels een uitnodiging
gehad om een bijdrage over te maken. Wij vinden het belangrijk dat wij als
kerk ons gezicht laten zien in het dorp, want wij vormen immers één
gemeenschap.
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Wilt u als dorpsgenoot ook mee helpen om deze nieuwsvoorziening op de
huidige wijze in stand te houden dan is uw steun van harte welkom. Uw gift
kan worden gestort op bankrekening: NL35 INGB 0002 4081 91 ten name
van Protestantse Gemeente IJhorst De Wijk, met vermelding bijdrage De
Wekker. Iedereen alvast bedankt voor zijn of haar bijdrage.
College van Kerkrentmeesters

PRESENTATIE TIJDENS DE KERKDIENST
Sinds mei vorig jaar hebben we de mogelijkheid om diensten vanuit de kerk
uit te zenden via ‘kerkdienstluisteren’. Hierbij wordt de orde van dienst ook
op de website gepubliceerd. En we hebben vanaf die tijd de mogelijkheid
de diensten te ondersteunen met beeld via de twee schermen voor in de
kerk. Omdat de gemeente het vraagt en vanuit oogpunt van duurzaamheid
willen we de orde van dienst gaan presenteren op de schermen, zodat de
‘kijkers’ ook tijdens de dienst alles gemakkelijker kunnen volgen en we
minder papier hoeven te gebruiken. Voordat de dienst begint willen we de
nieuwsbrief tonen. Tijdens de dienst wordt de orde van dienst getoond
(alleen de aankondigingen, niet de complete liederen) en gedurende de
prediking kan de dominee ondersteuning via beelden vragen.

OPROEP
Wie wil bij toerbeurt de powerpoint voorbereiden? En ook ondersteuning
tijdens de dienst door middel presentatie van tekst en beeld geven?. Dus
ben je handig met powerpoint, en wil je regelmatig de nieuwsbrief en orde
van dienst daarin voorbereiden op vrijdagavond / zaterdag, meld je dan
aan bij Rick Germs, rickgerms@live.nl of 0522-440547.
Namens College van Kerkrentmeesters, Rick Germs en Janny Westerbeek

BEZORGING VAN DE WEKKER
Tot ruim 15 jaar terug werden alle Wekkers per post verstuurd. Om kosten
te besparen is er voor gekozen de bezorging zelf ter hand te nemen. Wat
toch mooi dat zoveel enthousiaste vrijwilligers elke twee maanden dit willen
doen. Alleen.... af en toe zegt iemand af wegens verhuizing of wat dan ook.
Daarom een oproep voor nieuwe bezorgers in de dorpen IJhorst en De
Wijk. Het gaat om één keer per twee maanden rond een weekend. Voor het
rondbrengen heeft iedere bezorger vier dagen de tijd. Ook 'reserve' bezorgers zijn welkom om in te vallen. Dus wilt u nog niet meteen aan de slag
maar mogen we een beroep op u doen wanneer het een keer nodig is?
Geef uw naam een telefoonnummer door.
Er is een kleine vergoeding beschikbaar. Wilt u De Wekker wel rondbrengen, neem dan contact op met Wietske Westerbeek, Schotsweg 2, telefoon
0522-442365, email westerbeek.zee@gmail.com.
Of vraag er naar bij een van de redactieleden.
De redactie
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OVERZICHT KERKBALANS juli 2021
Toezeggingen
Er is toegezegd
€ 70. 371
Sympathisanten en Staphorst €
975
Totaal toegezegd
€ 71. 346

ontvangsten nog te ontvangen
€ 58.738
€ 11.633
€
575
€
400
€ 59.313
€ 12.033

GIFTEN
Voor de Diaconie € 10,00 via mw. Von der Heide en
€ 50,00 via mw. C. van Horssen

OPBRENGST COLLECTEN
Voor de Diaconie:
4 juli
Kerk in Actie/Binnenlands Diaconaat
€ 56,50
11 juli
NBG
€ 73,65
18 juli
Wilde Ganzen
€ 78,75
1 aug.
PitProRege
€ 40,15
8 aug.
Muziek in de kerk
€ 69,40
15 aug.
KiA Zomerzending
€ 105,35
22 aug.
Haiti € 91,40 + € 50,00 aan giften is samen € 141,40
De Diaconie heeft dit bedrag verdubbeld en er is afgedragen
€ 282,80
5 sept.
KiA/Noord Ghana
€ 90,90
Jacolien Tjoonk
Voor de Kerk:
18 juli
€ 33,90
25 juli
€ 53,55
1 aug.
€ 45,15
8 aug.
€ 52,10
15 aug.
€ 136,22 aug.
€ 45,35
29 aug
€ 47,70
5 sept.
€ 76,30
12 sept. € 34,21;
via bank totaal € 38,Voor de Reesthof: 25 juli
€ 51,75
29 aug.
€ 60,35
via de bank
€ 5,-

INZAMELINGSACTIE
Waarom weggooien wat nog van waarde
is? Heeft u oude mobieltjes, lege
cartridges of oude ansichtkaarten en
postzegels? Zamel ze in voor het werk
van Kerk in Actie. Daarmee kunnen we
samen nog meer mensen in de wereld
een mooie toekomst geven.
Postzegels, ansicht- en geboortekaarten
U kunt postzegels en ansicht- en geboortekaarten sparen voor het
zendingswerk van Kerk in Actie en de GZB (Gereformeerde Zendingsbond). Vrijwilligers sorteren de postzegels en ansichtkaarten met veel zorg,
kennis en aandacht. Vervolgens verhandelen ze de postzegels via
11

verkoop-adressen in Nederland en nationale en internationale beurzen. De
ansicht- en geboortekaarten verkopen ze aan verzamelaars op beurzen en
bieden ze te koop aan via websites als Marktplaats.
Let wel: een ansichtkaart is een enkele kaart met aan de ene kant een
afbeelding en aan de achterzijde ruimte voor adres en postzegel. Dit zijn
verhandelbare kaarten, ongeacht de afbeelding. (Bijna) alle dubbele
kaarten en enkele kaarten die in een envelop verzonden worden, zijn oud
papier. Momenteel is er nog wel vraag naar dubbele kaarten van Anton
Pieck, Voor het Kind en Stichting Kinderpostzegels.
Oude mobieltjes, cartridges en toners
Veel oude mobieltjes liggen ongebruikt in de kast, terwijl ze geld waard zijn.
Lege toners en cartridges kunnen opnieuw gevuld worden. Via het inzamelprogramma van het bedrijf Eeko, ontvangt Kerk in Actie voor veel ingeleverde telefoons of cartridges een vergoeding.
Buitenlands en oud Nederlands geld sparen
U kunt buitenlands geld en al het oude Nederlandse munt- en briefgeld
sparen voor Kerk in Actie. We verkopen die aan banken, handelaars en
verzamelaars.
Waar kunt u inleveren?
Achter in de kerk staat een ton, waar u bovengenoemde artikelen in kunt
doen.
Wat levert het op?
In 2020 was de totale opbrengst € 24.625,90 (€ 18.691 via postzegels en
ansichtkaarten, € 5.824,90 via mobieltjes en cartridges, € 110,- via muntgeld en divers). Met de opbrengt kunnen Kerk in Actie en de GZB weer
veel mensen ondersteunen.
Hartelijk dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen!
Zwaan Breukhoven en Jacolien Tjoonk

OM NIET TE VERGETEN…
Overleden zijn:
24 juli Snel Kooy, 87 jaar
7 augustus Elsbeth Japke Louise Zweerus, 74 jaar
10 augustus Cootje Veld–Venema, 80 jaar
Wij wensen alle nabestaanden veel steun en sterkte toe bij de verwerking
van het verlies.

VROUWENVERENIGING IJHORST-DE WIJK
Maandagmiddag 6 september jl. was het eindelijk mogelijk elkaar weer te
ontmoeten in De Reesthof. Het was fijn elkaar weer te zien en te spreken.
We begonnen met een loflied omdat we blij waren na ruim 19 maanden bij
elkaar te kunnen komen. Op deze middag was het goed onze ervaringen
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te delen over de Coronaperiode. Ieder had op haar eigen manier deze periode met alle regels en beperkingen beleefd. Tijdens de koffie met een
lekkere plak cake wisselden we van gedachten over het wel en wee van
onze vereniging. We staken een kaarsje aan voor Grietje Maria Dompeling, Annigje Wemmenhove-van Schot en Gesina Olthuis, die overleden in
de periode die achter ons ligt. Na een tweede kopje koffie of thee was er
tijd voor ontspanning bij een spel, een verhaal en een gedicht.
De dames die aanwezig waren vonden het bijeenkomen op een middag
heel plezierig. De tijd van twee uur is echter wat aan de krappe kant. De
volgende bijeenkomsten zullen daarom beginnen om 13.30 uur en eindigen om 16.00 uur.
De eerstvolgende bijeenkomst is op maandagmiddag 4 oktober.
De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, mevrouw Ina
Buthuis, zal ons dan vertellen over haar belevenissen tijdens haar werk.
Het belooft een interessante middag te worden. We hopen dan ook dat we
veel vrouwen op deze middag in De Reesthof kunnen begroeten.
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.

VIJF AVONDEN Christelijke meditatie
Voor de vijfde maal op rij bieden wij een training in meditatie aan voor beginners. Meditatie helpt je om ruimte te maken voor jezelf, om stil te worden en naar binnen te keren. Al oefenend vind je een manier die jou in con tact brengt met de Bron van licht en liefde.
In deze training maak je kennis met de basis van meditatie (zitten-ademenaandacht- omgaan met afleidingen). Je doet ervaring op met drie verschillende vormen van christelijke meditatie. Je onderzoekt thuis mediterend,
welke meditatievorm jou het beste past.
De training wordt gegeven door Antoon Vermeulen. Hij heeft als aalmoezenier bij de krijgsmacht gewerkt en is geestelijk begeleider en therapeut. Hij
heeft ruime ervaring met vele vormen van meditatie.
Data Maandagen 6, 13, 20, 27 september en 4 oktober 2021
Tijd
19.15 – 21.30 uur
Plaats Clemenskerk te Havelte, ingang de Nije Wheeme
Groep Minimaal 8 en maximaal 10 deelnemers
RIVM Nije Wheeme en kerk zijn geschikt om aan RIVM regels te voldoen.
Kosten € 30,- Info/opgave: Antoon Vermeulen, 06-25420738 ajjm.vermeulen@xs4all.nl
Aukje Westra, predikant Clemenskerk, aukjehwestra@gmail.com
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AGENDA VAN DE KERK:
Het concert van een koor uit Georgië op 31 oktober gaat vanwege corona
niet door, hopelijk lukt het volgend jaar.
Eerstvolgende concerten zijn in december:
10 of 17 december avondconcert van Vocal Fusion
11 december avondconcert van Wijker Kunst
12 december middagconcert Meppeler Mannenkoor

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

PARIJS Maandag 11 oktober is
hij te beluisteren in de
prachtige Dorpskerk in
IJhorst.
Deze middag neemt hij
de
Macedonische
accordeonist
Tony
Pezzanov mee. Samen
spelen ze de mooiste
muziek uit Parijs! Het concert begint net buiten Parijs: u wordt verwelkomd
met vrolijke muziek uit Versailles. Vervolgens klinkt het ontroerende Ave
Maria van Gounod. Chopin wandelde ook door de straten van Parijs: van
hem een lichtvoetige Waltz. De kleuren van Monet vinden we terug in
muziek van Debussy. Droom weg bij de minimalistische muziek van Satie
of het romantische Ballade pour Adeline, dat u vast nog herkent van
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Richard Clyderman. Het concert wordt afgesloten met de spectaculaire
Bolero, zodat u dansend het concert verlaat!

LEIPZIG – Maandag 8 november
Fluitiste Marjolein de Wit en pianist Wouter Harbers nemen u tijdens dit
koffieconcert mee naar Leipzig. Dat de grote Johann Sebastian Bach het
hoogtepunt van zijn carrière beleefde in Leipzig, weten de meeste
muziekliefhebbers wel. Maar dat er vele fantastische componisten
woonden, werkten of studeerden, hoort u in dit uur vol stadsgenoten.
We starten met een mooie fluit-fantasie van Telemann en natuurlijk enkele
highlights van Bach. Van zijn beroemdste zoon, Carl Philipp Emanuel, hoort
u een frisse fluitsonate. De Duitse Romantiek komt aan bod met
Mendelssohns Lieder Ohne Worte en de prachtige Arabesque van
Schumann. Wist u dat Grieg ook in Leipzig studeerde? En we sluiten af
met een prachtige bewerking van Händels U zij de Glorie. Gaat u mee op
reis naar Leipzig?
Hartelijk welkom! Wouter Harbers

TEN SLOTTE
...wil ik u een tekst meegeven van Henri Nouwen, katholiek priester, hoogleraar in de onder andere de Verenigde Staten en uiteindelijk medebewoner van de gemeenschap De Ark in het Frans Trosly en later in de Daybreak communiteit in Toronto, waar mensen met een verstandelijke beperking geheel gelijkwaardig samenleefden met andere mensen. Door deze
keus verdiepte de spiritualiteit van Henri Nouwen zich en werd hij een gids
voor veel mensen.
Dit jaar is het 25 jaar geleden dat hij is overleden.
Naar aanleiding hiervan
is dit jaar het tijdschrift
“Henri” uitgekomen, met
verhalen over hem en
citaten van hem. Het nu
volgende citaat komt uit
zijn boek ‘Wie ben ik?”
“Maak dus wat ruimte voor Gods stem. Ruimte door alleen te bidden.
Ruimte door banden aan te gaan zonder bezitterig te worden. Ruimte door
naar leden van uw familie te gaan en naar vrienden die u nodig hebben. Ze
hebben niet alleen uw hulp nodig, maar ze hebben u ook nodig om hún zegen door te geven. En vertrouw erop, beste vrienden, dat God echt wil dat
u zich bewust wordt van de waarheid, dat u de geliefde zonen en dochter
van God bent.”
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;
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: 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
december. Kopij inleveren per e-mail: dewekker@xs4all.nl
Half november 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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