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Activiteitenkrant 2017 – 2018
van de Protestantse Gemeenten van Assen, 
Grolloo, Smilde, Bovensmilde, Rolde, Vries 
en de Rooms-Katholieke Sint Jacobus Statie 
in Rolde

ActiViteitenKRAnt

Een open huis 

500 jaar reformatie – blz. 11 

 

We leven in een open en dynamische 
samenleving. Het tempo ligt hoog en er 
verandert veel. Daarbij hoort een geloof 
dat daarbij aansluit. Dat is vast een van de 
redenen dat als jaarthema door de 
Protestantse Kerk in Nederland is geko-
zen voor een ‘een open huis’. Dat is voor 
veel mensen vandaag de dag het ideaal 
van de kerk. als een plek waar ieder 
welkom is. De kerk als een dogmatisch 
instituut dat gekenmerkt wordt door 
behoudzucht en conservatisme voldoet 
niet meer. Daar zit te veel uitsluiting en 
stilstand in. in een open huis ritselt het 
van de wind van de geest en de beweging. 
Daarvan getuigt in ieder geval deze activi-
teitenkrant. 
er is weer een waaier aan activiteiten. 
Van gespreksgroepen tot spirituele wan-
delingen. Van kliederen in de kerk tot aan 
cantatediensten. Het gaat over levens-
kunst, ouder worden, maar ook hoe het is 
als jong mens om in deze samenleving te 
geloven. 

mystiek, mediteren en kloosterbezoek 
komen ook aan bod. Daarbij is het samen 
doen en ontmoeten van gewone mensen 
belangrijk. Daarnaast zijn er ook namen 
van mensen die wat bekender zijn: Stevo 
akkerman, margriet Brandsma, Stef Bos, 
thomas Halik, Daniel Lohues, etty 
Hillesum, Harry Kuitert, frits de Lange, 
drs. P, Charlotte Salomon en U2. 
ook zij komen op de een of andere manier 
aan bod. Zo rijk en gevarieerd is het aan-
bod het komende seizoen. 
We wensen u als organisatoren een leer-
zaam en boeiend seizoen toe met veel 
mooie activiteiten, ervaringen en nieuwe 
ontdekkingen!

Het aanbod is chronologisch geordend. 
telefoonnummers, e-mailadressen en 
websites staan achterop. 



exposities in De Bron

Voor het komend seizoen hebben we nog niet alles kun-
nen invullen. Het wordt een spannende periode waarin 
het voor u en voor mij een verrassing is wie er komt expo-
seren en met wat voor kunst. 

De eerste exposant is geen verrassing want zij maakte de 
paasvoorplaat voor het Kerkblad in 2017: riet Weegink. 
Daarmee hebben we een schilderes in huis gehaald die 
veelzijdig is en veelkleurige schilderijen maakt. 
Zij exposeert van 31 augustus tot 2 november in De Bron. 
te bekijken op zondagmorgen voor en na de kerkdienst 
en als er een activiteit is.
Namens de werkgroep Kerk, Kunst en Cultuur van 
De Drieklank, Ate Hamstra

Kerk en Kunst Vredenoord

ook komend seizoen is er weer een aantal exposities van 
beeldende kunst in de kerk. De meeste tentoonstellingen 
worden op zondagmiddag geopend met een toelichting, 
muziek, verhalen en/of poëzie. exposerende kunstenaars 
zijn o.m. Lily Hogeveen en janneke Scholten. 
Nadere info verschijnt in het Kerkblad, kranten en huis-
aan-huisbladen. 

LocAtie adventskerk
oPeninGStiJDen vrijdagmorgen 10.00-12.00 uur en 
 zondagmorgen rond kerkdienst van 10.00 uur
info Cees Hoekstra

Kliederkerk

met een groep enthousiaste mensen willen we in het 
seizoen 2017-2018 een bijeenkomst organiseren van 
‘Kliederkerk’ (zie http://kliederkerk.nl/wat-is-kliederkerk/
wat-is-kliederkerk of het filmpje op jop.nl/materialen/
missionair-jeugdwerk/kliederkerk). 
alle belangstellenden van binnen en buiten de kerk zijn 
van harte welkom, met een speciaal welkom aan de jong-
ste kinderen van ca. 1 tot 8 jaar. De drie hoofdingrediënten 
zijn: een bijbelverhaal met leuke liedjes en een gesprekje, 
‘kliederen’ (knutselen) en samen eten.

DAtum een zondagmiddag in seizoen 2017-2018 
 (datum wordt nog bekend gemaakt)
tiJD 15.30-17.30 uur, incl. maaltijd
LocAtie Kloosterveste óf in de rolderstraat
info, oPGAVe ds. esther Struikmans, 
 jeugdouderling Diedrik Pepping

ontmoeting rond de 30

een kring voor mensen van ongeveer 25-40 jaar die elkaar 
willen ontmoeten rond hun geloof en leven(svragen). 
allerlei thema’s dus, die we telkens in onderling overleg 
afspreken en afwisselend voorbereiden. Naast gesprek is 
er ook gelegenheid onze mooie en verdrietige dingen te 
delen, bijvoorbeeld door het aansteken van een lichtje. 
al of niet ook met een gebed. Soms ondernemen we ook 
een concrete activiteit. om zo samen vorm en inhoud 
te geven aan onze relatie met God, met elkaar, met de 
wereld. We hopen dit seizoen op nieuwe deelnemers! 
Welkom! We starten dit seizoen op 8 september met een 
barbecue.

DAtum nog te bepalen, 
 frequentie: ongeveer 1x per 6 à 8 weken
tiJD 20.00-21.30 uur
LocAtie wisselend bij deelnemers thuis 
LeiDinG ds. Harry Harmsen
info, oPGAVe ds. Harry Harmsen

cursus theologische Vorming  
en Verdieping

Kerkelijk, uit verschillende kerken of (niet meer) kerke-
lijk: u bent allen van harte welkom. interesse in kerk en 
samen leving vroeger en nu, in bronnen van het geloof en 
in vele andere theologische onderwerpen is gewenst. 
De 3-jarige cursus omvat diverse vakken, elk met hun 
eigen inhoud en methode in de cursus komen jaarlijks 
zes basisvakken aan bod: oude en Nieuwe testament, 
kerkgeschiedenis, dogmatiek of geloofsvragen, ethiek of 
zingevingsvragen, Praktische theologie, bestaande uit de 
deelvakken liturgie, pastoraat en diaconaat. 
Daarnaast wordt in assen extra vakken aan het pro-
gramma toegevoegd, zoals kerk en kunst, kerkmuziek, 
christelijke spiritualiteit, filosofie, jodendom, wereldgods-
diensten, godsdienstsociologie en contextueel pastoraat. 

DAtA dinsdag 5 september, 9.30 uur, 
 opening nieuwe seizoen voor alle cursisten, 
 oud-cursisten en docenten.
 donderdag 14 september, 19.00-20.00 uur 
 inloopavond voor meer informatie 
 20.00 uur: Kennismakingsavond, 
 thema: rekenen met de bijbel
 start nieuwe 1e jaarsgroep: dinsdag 3 oktober
tiJD 9.00-12.15 uur
LocAtie markehuus 
cuRSuSLeiDeR per vakgebied een afzonderlijk docent
info, oPGAVe Nanno Levenga, www.tvgassen.nl 
KoSten € 200 per jaar p.p., € 350 voor (echt)paren

Stiltewandeling

Zin in wandelen en bezinning? twee keer per maand 
lopen we een stiltewandeling. aan het begin van de 
wandeling lezen we een gedicht. Daarna lopen we een 
wandeling van ongeveer een uur – zonder met elkaar te 
praten – door het Drentse aa-gebied. 
Na afloop praten we in de adventskerk na over het 
gedicht; wat je erin aanspreekt, hoe het raakt aan je eigen 
ervaringen en je eigen leven. Wandelaars genieten van het 
lopen in stilte en voelen zich verbonden met elkaar. Het 
gesprek na afloop wordt daardoor vaak persoonlijker en 
met diepgang. 

DAtA woensdag 6 sept., 4 okt., 1 nov., 29 nov.
 vrijdag 22 sept., 20 okt., 17 nov., 15 dec.
tiJD 9.30 uur
LocAtie vertrek met auto’s vanaf de adventskerk
info, oPGAVe Berta van der Kolk

Dinsdagmiddag in Vredenoord

De Dinsdagmiddagwerkgroep van Vredenoord organi-
seert gedurende het jaar bijeenkomsten waar elkaar 
ontmoeten centraal staat. Dat gebeurt door een praatje 
bij de koffie en thee, door leuke lezingen, interessante 
voordrachten over onderwerpen die garant staan voor 
een gesprek met elkaar na afloop, door samen uit eten te 
gaan of een excursie te maken. 

DAtum iedere 2e en 4e dinsdag van de maand,
 1e bijeenkomst op 12 sept.
 thema: Leven op de Molukken
tiJD 14.30 uur
LocAtie De Vijverhof, Vredeveldseweg 75, assen 
info, oPGAVe ali van mechelen
extRA Wilt u worden gehaald en thuisgebracht? 
 Bel dan met anne Nienhuis, tel. 310 504

thomaskring

Gesprekskring voor twintigers 
tot en met veertigers over geloof 
en leven in deze tijd. Wij maken 
daarbij gebruik van het boekje Tien 
vragen die steeds terugkomen van 
Bernard Luttikhuis.

DAtum woensdag 13 sept., 
 11 okt., 15 nov., 13 dec.
 vervolg in 2018
tiJD 20.00-22.00 uur
LocAtie roulerend bij de deelnemers thuis 
LeiDinG, oPGAVe ds. ron Koopmans

cursus mystiek

‘Er is een leegte in het hart van mijn zijn waar God zijn 
tent kan opslaan.’ 
Dit is een mooie omschrijving van timothy radcliffe 
(engelse dominicaan) over het gebied waarin mystici 
zich begeven. er is een ruimte van stilte in ons waar we 
onszelf en God kunnen ervaren. talloze mystici hebben 
deze innerlijke, stille ruimte in zichzelf onderzocht en 
geprobeerd hun ervaringen in woorden te vangen.

in vier avonden gaan we de mystiek verkennen. 
Wat vertellen de verschillende mystici ons en wat kan het 
voor ons als mens betekenen. We doen dit aan de hand 
van teksten van een aantal mystici, zoals teresa van avila, 
eckhart, anselm Grün, etty Hillesum en Carine Philipse.
Voor ieder die zich meer wil verdiepen in de religieuze 
dimensie van ons leven. 

DAtA donderdag 14 sept., 19 okt., 19 nov. ,14 dec.
tiJD 19.30-21.30 uur
LocAtie Parochiehuis
LeiDinG pastor truda de Boer en ria Wösten
oPGAVe truda de Boer of ria Wösten

middenkring

met twintigers, dertigers, veertigers praten over het 
geloof in deze tijd levert vaak verrassende dingen op. 
De middenkring staat open voor mensen van ‘pakweg’ 
25 tot 50 jaar.

DAtA dinsdag 19 sept., 17 okt., 21 nov. en 19 dec. 
 vervolg in 2018
tiJD 20.00-22.00 uur
LocAtie roulerend bij de deelnemers thuis
LeiDinG, oPGAVe ds. ron Koopmans

Levenkring 

in de zogenoemde ‘levenkring’ gaan we aan de hand van 
teksten uit het oude en Nieuwe testament op zoek naar 
de waarde van dit oeroude proza voor mensen, levend in 
het huidige technologische en digitale, maar vooral ook 
weerbarstige tijdperk dat grote vragen oproept. 
Zo worden vergeten bijbelgedeelten in herinnering geroe-
pen en uitgelegd; tevens bieden deze teksten aanleiding 
om te kijken welke plaats de hedendaagse mens inneemt 
in de (religieuze) keuzemomenten waar het leven ons 
onmiskenbaar voor stelt.

DAtA 20 sept., 2 nov. en 13 dec., 
 24 jan., 1 maart, 11 april
tiJD 14.30-16.00 uur
LocAtie De Schulp
oPGAVe foekje Dijk

Leerkring 

in de ‘leerkring’ buigen we ons aan de hand van boeiende 
(kranten)artikelen over allerlei religieuze, filosofische, 
psychologische en culturele vraagstukken. Hoe, en van 
waaruit, bepaal je als mens je houding ten opzichte van 
de grote vragen en onontkoombare dilemma’s die zich 
aandienen in het leven. als hier al een antwoord op is, hoe 
geef je dan handen en voeten aan de opdracht waarvoor 
een mens gesteld is. Samen hierover praten kan bijdragen 
tot een dieper verstaan van het mens-zijn. 

DAtum 20 sept., 2 nov. en 13 dec., 
 24 jan., 1 maart, 11 april
tiJD 19.30-21.00 uur
LocAtie De Schulp
oPGAVe foekje Dijk

Leeskring

Samen gaan we lezen en be-
spreken het boek: Een heidense 
uitdaging; leven met de God van 
Israël, van Bart Gijsbertsen. De 
hele bijbel is door joden geschre-
ven, maar dat komt niet altijd tot 
uiting in de christelijke bijbeluitleg. 
Dit boek neemt de lezer mee op 
een zoektocht naar een bijbelse 
theologie die hier wél recht aan 
doet.

DAtA donderdag 21 sept., 19 okt., 23 nov., 21 dec., 
 vervolg in 2018
tiJD 19.30 uur
LocAtie jozefkerk
LeiDinG, oPGAVe ds. ron Koopmans 

musica pro Deo

eens per maand is er op zondagmiddag ‘musica Pro Deo’ 
in de adventskerk in assen. ‘muziek voor God’ in diverse 
vormen van liturgische middagvieringen (cantatedien-
sten, vespers, evensongs, orgelconcert). 

DAtA 

24 september asser Bach Cantategroep 
15 oktober Vespercantorij
26 november asser Bach Cantategroep 
28 januari asser Bach Cantategroep 
19 februari Vespercantorij 
25 maart  volgt
22 april asser kamerkoor arpeggio
27 mei asser Bach Cantategroep 
17 juni roder jongenskoor 

tiJD 16.00 uur
LocAtie adventskerk
KoSten gratis, uitgangscollecte
infoRmAtie www.vredenoord-assen.nl

Asser Bach cantategroep
cantatediensten 

Koor en orkest o.l.v. Hoite Pruiksma, m.m.v. organist 
Wietse meinardi, werken in het kader van de kerkmuzi-
kale serie musica pro Deo het komend seizoen mee aan 
vier cantatediensten.

DAtA 

24 september ein feste Burg (zie verder op blz. 11)
26 november (laatste zondag van het kerkelijk jaar) j.S.Bach 
 Cantate ‘Wachet auf, ruft uns die Stimme’ 
 (BWV 140) en motet ‘o jesu Christ, meins 
 Lebens Licht’
28 januari nog niet bekend
27 mei nog niet bekend
tiJD 10 uur
LocAtie adventskerk
entRee gratis, uitgangscollecte
infoRmAtie Henny Dokman

Gespreksgroep 
mystiek 

Deze gespreksgroep leest verder 
in De stille stem van jan oege-
ma. Dit in wezen ontregelende 
en tegelijk enthousiasmerende 
boek is een persoonlijk essay 
over niet-weten en openheid. 
De stille stem probeert een 
houding te verwoorden die 
niet goed te verwoorden is, 
althans niet zonder gevoel voor paradox en subtiliteit van 
leestekens. een aansprekend boek voor de zinzoekende 
lezer, met soms verrassende perspectieven.

DAtA elke vierde dinsdag van de maand
tiJD 14.00-16.00 uur
LocAtie tichelhoes, rolde
infoRmAtie j. thijms-Bosma

‘Hotel Paljas’ 

Dr. Heine Siebrand, verteller pur sang, put voor zijn 
verhalen uit verschillende bronnen. De wereld van het 
theater, van de roman, de filosofie. al deze vormen van 
kunst zijn uit de godsdienst voortgesproten. Hij neemt 
ons mee op zijn zoektocht naar vragen en antwoorden, 
die een mens wellicht zelf niet eens durft stellen, maar 
waar een wereld opengaat voor de luisteraar. Stel je voor 
deze onder te brengen in een hotel waar Paljas een oogje 
in het zeil houdt. Gaat Paljas deze verhalen ontmaskeren 
in hun spel van schijn en wezen? of zorgt hij juist voor 
overtuigingskracht?

DAtum donderdag 28 september 
tiJD 19.45-21.30 uur
PLAAtS odd fellowhuis 
infoRmAtie marian Dikken 

film in De Bron 
Philomena

Deze film vertelt het hartverwarmend waargebeurde 
verhaal van Philomena die als tiener haar buitenechtelijke 
zoontje, op aandringen van de strenge iers-katholieke 
gemeenschap, ter adoptie moest afstaan. Vijftig jaar later 
tracht ze haar zoon terug te vinden, waarbij ze hulp krijgt 
van BBC-journalist martin Sixsmith. als alle puzzelstukjes 
op zijn plaats vallen tijdens hun zoektocht, ontstaat een 
ontroerende vriendschap tussen beiden.

DAtum 29 september
tiJD 20.00 uur
LocAtie De Bron
entRee € 5,– inclusief consumptie

Heilige onrust

frits de Lange houdt een inleiding over zijn jongste boek, 
Heilige onrust, een pelgrimage naar het hart van religie. 
Daarin gaat hij op zoek naar wat moderne pelgrims drijft. De 
pelgrim nieuwe stijl is voor hem het model van de gelovige, 
die niet meer gedreven wordt door verlangen naar de 
hemel, maar wel door een onrust die hem telkens op weg 
doet gaan. De reis is de bestemming. ondertussen blijft de 
pelgrim zoeken naar een voller, echter en waarachtig leven.

een recensie van dit boek kunt u lezen op de website van ds. Bert altena, 
www.bertalena.com. een gedeelte van deze recensie: in het nieuwste boek van frits 
de Lange, Heilige onrust. Een pelgrimage naar het hart van religie staat de moderne 
pelgrim centraal. De Lange, hoogleraar ethiek aan de Protestantse theologische Uni-
versiteit, is gefascineerd door de populariteit van de pelgrimage, met name die naar 
Santiago. De moderne pelgrims worden niet gedreven door vroomheid. Ze hebben 
kerk en geloof dikwijls losgelaten. ’Wat hen echter nog steeds tot pelgrims maakt, 
is het besef dat er iets groter of sterker is dan henzelf, dat hen in beweging zet. De 
nieuwe pelgrim levert daarmee het format voor een theologie, die weer moet leren om 
helemaal van voren af aan te beginnen: bij iets dat je onvoorwaardelijk aanspreekt, 
zonder dat je weet waar het vandaan komt” De Lange ziet in de nieuwe pelgrim ‘de 
belichaming van een nieuw type gelovige, postchristelijk, postkerkelijk, postreligieus’. 
op een essayistisch manier onderzoekt hij de contouren van dit nieuwe type geloof.

DAtum woensdag 20 september
tiJD 20.00-22.00 uur
LocAtie ontmoetingshuis, Vries
infoRmAtie ds. Bert altena
KoSten vrije bijdrage bij de uitgang

woensdag 
20 september
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Kerk op Reis

excursie ‘Lebuïnus, Geert en etty’ naar Deventer
Dit jaar vindt voor de negende maal een excursie plaats, 
en wel naar Deventer, de Hanzestad waar prediker Lebu-
inus ligt begraven en waar Geert Groote, theoloog en va-
der van de moderne Devotie evenals de joodse schrijfster 
etty Hillesum opgroeiden. We krijgen een rondleiding met 
lezing in het etty Hillesum Centrum, maken een rondwan-
deling naar plekken die aan Geert Groote herinneren en 
bezoeken de prachtige gotische Lebuïnuskerk. als altijd 
reizen we met eigen vervoer. er is een mogelijkheid om sa-
men, voor eigen rekening, de avondmaaltijd te nuttigen.

DAtum zaterdag 30 september
tiJD 9.00 uur
LocAtie vertrek vanaf parkeerterrein Van der Valk 
 Hotel assen
info, oPGAVe Kees den Boer 
KoSten ongeveer € 25,– p.p. 

Kan men wandelen in Drenthe?

Lezing en wandeling, in samenwerking met boek-
handel Van der Velde
Wandelen. Het klinkt zo vanzelfsprekend, maar we doen 
het nog niet zo lang. tot diep in de negentiende eeuw was 
het een elitaire bezigheid. Dankzij de wandelverslagen 
van dominee jacobus Craandijk maakte ook de rest van 
Nederland kennis met deze vorm van vrijetijdsbesteding. 
in zijn boek De eerste wandelaar vertelt flip van Doorn 
het verhaal van Craandijk en zijn tijd. Zijn lezing is getiteld: 
Waarom wij wandelen. 
Stadspredikant Bert altena houdt een korte beschouwing 
over de spiritualiteit van de wandelaar. 
aansluitend is er een wandeling richting Valkesteijn, die 
indertijd ook door Craandijk is gemaakt. 
onderweg zal flip van Doorn toelichting geven.

DAtum zaterdag 30 september
tiJD 13.30 - 16.00 uur
LocAtie Diner-Café De Heeren Hofsteenge
 Gedempte Singel 1, assen 
info, oPGAVe assen@boekhandelvandervelde.nl
 0592 317 519
KoSten € 5,– incl. koffie/thee

Zin-in-Zondag

Zin-in-Zondag is een project van de protestantse gemeen-
te assen, dat zijn zevende seizoen ingaat. We organiseren 
vijf bijeenkomsten rond een bepaald thema. 
De bijeenkomsten zijn bedoeld voor iedereen die op zoek 
is naar zin en verdieping, naar spiritualiteit en inspiratie, 
en die dat niet (meer alleen) in de traditionele kerkdien-
sten vindt.

DAtA

1 oktober thema: Nieuwe Rituelen, 
 met annegien ochtman-de Boer
3 december thema: Op de vlucht, met theo Kiffers
4 februari thema: Respect, met Stevo akkerman,
 journalist en columnist van trouw
8 april thema: Maand van de Filosofie
3 juni thema: Smakelijk eten…

tiJD 11.00-12.15 uur
 vanaf 10.30 uur inloop met koffie
LocAtie De Bron
infoRmAtie www.zin-in-zondag.nl
 stadspredikant Bert altena

mediteren in de Jacobuskerk 

elke dinsdagavond is er de mogelijkheid om mee te doen 
met een meditatie in de jacobuskerk. De meditatie duurt 
een half uur en bestaat voor het grootste deel uit stilte. 
om te overwegen tijdens de stilte wordt een bijbeltekst 
of korte overweging meegegeven. 
De kerk is open vanaf 18.45 uur en de meditatie begint om 
19.00 uur. De meditatie is voor iedereen toegankelijk, maar 
enige oefening in het beleven van stilte is wel gewenst. 

DAtA elke dinsdagavond, niet op feestdagen,
 niet in juni, juli, augustus en september
tiJD 19.00-19.30 uur
LocAtie jacobuskerk, ingang via de consistorie
infoRmAtie Willemijn Lau, opgave niet nodig

Levenskunst – 25-40 jaar

je werkt of bent op zoek naar werk. je hebt een relatie of 
zoekt ernaar. je hebt kinderen of verlangt daar naar. je 
gelooft in God, of zou dat (weer) graag willen. Zo kan het 
leven vol keuzes, vragen en uitdagingen zitten.
Soms is het een hele kunst om de balans te houden of ge-
lukkig te zijn. Waarom zouden we het daar niet als men-
sen van de kerk over hebben? over geloof en levenskunst! 
in de jacobuskerk bieden we hiervoor de ruimte. 
We gebruiken het boekje Doornse Levenskunst waarin 
allerlei levensthema’s kort worden besproken als opstap 
voor het gesprek.

DAtum eerste bijeenkomst: dinsdag 3 oktober 
 andere data in overleg
tiJD 20.00 uur
LocAtie bij deelnemers thuis
info, oPGAVe esther Bijma en ds. jan Bos 

De kunst van het ouder worden 

We worden ouder. Dat is fijn, maar het brengt ook nieuwe 
vragen met zich mee. ouderen zeggen vaak: ‘oud worden 
is mooi, maar oud zijn is een ander verhaal.’ 
Vaak gaat het gepaard met velerlei vormen van verlies 
en soms ontbreekt dan het vermogen daar goed mee om 
te gaan. ouder worden is een kunst. We gaan daarover in 
gesprek, aan de hand van eigen ervaring en teksten uit 
recente literatuur hierover.

DAtA woensdag 4 en 18 oktober
tiJD 9.45 uur 
LocAtie De Bron
info, oPGAVe ds. elly Veldman 
GeSPReKSLeiDeR ds. elly Veldman 

ochtendbijbelkring

Bedoeld voor mensen die in kringverband dichterbij het 
bijbelverhaal willen komen, en verbanden willen leggen 
met hun eigen leven. We lezen ook in het komende sei-
zoen uit de Bergrede (matteüs 5-7).

DAtA donderdag 5 okt., 2 nov., 7 dec., 4 jan., 1 febr., 
 1 maart, 5 april
tiJD 10.00-11.30 uur
LocAtie  jozefkerk
LeiDinG, oPGAVe ds. ron Koopmans

Geloven met je handen
Samen een hongerdoek maken voor De ontmoeting 
in de Veertigdagentijd

We gaan proberen om de bijbelverhalen die in de tijd voor 
Pasen 2018 worden gelezen zichtbaar te maken. Daarvoor 
zoeken we mensen die graag met hun handen werken: 
met verf, papier, stof of… 
Samen beslissen we welk procedé we gaan volgen en met 
welke materialen er gewerkt gaat worden. er ligt dus nog 
niets vast: we maken gebruik van ieders creativiteit en 
mogelijkheden. Laat je uitdagen: dit belooft een boeiend 
proces te worden en met ieders bijdrage zal er vast iets 
moois ontstaan! 

DAtA vrijdagmorgen 6 oktober, daarna nog vijf keer
 op vrijdagmorgen of op een avond
LocAtie De ontmoeting, mfa Kloosterveste 
 (ingang aan de traverse)
tiJD 10.00-12.00 uur
BeGeLeiDinG ate Hamstra
oPGAVe auckjen ridderbos

GPS 5.0 – 40-60 jaar

‘ik geloof’. maar hoe doe ik dat in 2017/2018? 
Samen willen we zoeken naar richtlijnen hoe ons geloof 
te maken tot geloof dat in deze tijd past. We gaan op 
zoek, naar oude, nieuwe en verrassende vormen van 
geloven. Waar zien we in het leven van alledag nog sporen 
van geloof? 
op zoek naar richtlijnen voor de vraag: ‘Hoe kunnen we 
nog geloven en wat geloven we nog’? De eerste keer 
bespreken we als groep de gang van zaken. 
Wil je meedenken en mee zoeken? 

DAtum eerste bijeenkomst: zondag 8 oktober
 andere data in overleg
tiJD 20.00 uur
fRequentie 1x per maand 
LocAtie bij deelnemers thuis
GRoePSGRootte 8-10 personen 
info, oPGAVe Bea Voskamp, marjan de Ligny en ds. jan Bos 

Prediker en Daniël Lohues

Wie de prachtige levensliederen van Daniël Lohues hoort, 
beluistert daarin levensthema’s die ook de schrijver van 
het bijbelboek Prediker beschrijft. De liederen van Lohues 
gaan over de zin van het leven, het grote en kleine geluk, 
de relativiteit van het bestaan, de liefde etc. 
in een drietal avonden luisteren we naar drie liedjes van 
Lohues en naar drie teksten uit het boek Prediker die bij 
die liedjes aansluiten. Daarnaast gebruiken we stukjes 
tekst uit het boekje Dwaasheden in het leven (van ruler), 
die een prachtige licht werpen op de teksten uit Prediker.

DAtA maandag 9, 16 en 30 oktober
tiJD 20.00 uur
LocAtie tichelhoes, rolde
GRoePSGRootte max. 12 personen 
info, oPGAVe ds. jan Bos 

catechisatie

Voor jongeren/jongvolwassenen wordt onderwijs gege-
ven over het christelijk geloof. Dit betreft onderwerpen 
als: wat is de betekenis van bijbelse woorden als ‘geloof’ 
of ‘bekering’; wat is bidden, en hoe doe je dat; wat is de 
betekenis van jezus en Zijn sterven en opstanding. 
Daarbij is ook ruimte voor gesprek. 

DAtA maandag 9, 16 okt., 6, 20 nov.; 4, 18 dec., 
 8, 22 jan., 5, 19 febr., 5, 19 maart
tiJD 19.00-20.00 uur
LocAtie De ark
info, oPGAVe ds. N.f.L. de Leeuw
LeiDinG ds. N.f.L. de Leeuw

Bijbelkring

Gedurende het seizoen bespreken we een (gedeelte van 
een) bijbelboek. Het gedeelte wordt uitgelegd en er wor-
den lijnen getrokken voor de betekenis vandaag. 

DAtA maandag 9 okt., 6, 27 nov., 18 dec.; 15, 29 jan., 
 5 maart
tiJD 20.15-21.45 uur
LocAtie De ark
info, oPGAVe ds. N.f.L. de Leeuw
LeiDinG ds. N.f.L. de Leeuw

Gespreksavond
n.a.v. het boek ‘Wat is jullie geheim?’, over positief 
samenleven als christenen en moslims

tijdens deze avond gaan we met elkaar in gesprek over 
een aantal thema’s die in dit boek aan de orde komen. 
De deelnemers kunnen eventueel van tevoren aangeven 
naar welke onderwerpen in het bijzonder hun belangstel-
ling uitgaat – bijvoorbeeld: de rol van een (christelijke) 
identiteit bij het omgaan met moslims in ons land; 
positive en negative practice: wat kunnen we leren van de 
ervaring in andere landen met positief samenleven?; 
vooroordelen en misverstanden over moslims; de 
scheiding van kerk en staat; de praktijk: wat kun je zelf 
concreet doen?

DAtum maandag 9 oktober,desgewenst kan een 
 vervolgavond worden belegd
tiJD 19.30-21.00 uur
LocAtie Zuidhaege, bij één van de deelnemers thuis
BoeK aan te schaffen (€ 19,90) of te leen via
 ds. esther Struikmans of balie Kerkelijk 
 Bureau (dinsdag - vrijdag, 8.30 - 12.30 uur)
LeiDinG ds. esther Struikmans
info, oPGAVe ds. esther Struikmans, 
GRoePSGRootte max. 10 deelnemers 

Gespreksgroep 25-40 jarigen

Vanuit De Drieklank bieden we de mogelijkheid om in een 
kleine groep met leeftijdgenoten in gesprek te gaan over 
geloven. We bepalen samen wat van belang is om over te 
praten, bijvoorbeeld hoe je vrede vindt in je eigen bestaan 
en wat jij zinvol vindt, waar je houvast aan hebt, wat je 
gelooft en waarin je niet gelooft of waarover je twijfelt. 
misschien vind je herkenning voor je eigen beleving of 
word je juist aan het denken gezet door wat een ander 
inbrengt. alles mag: het gaat om onderling gesprek en 
contact. om alvast te noteren: we starten het seizoen 
met een gezamenlijke maaltijd op dinsdag 10 oktober in 
de mfa Kloosterveste.

DAtum 10 oktober, start seizoen
LocAtie mfa Kloosterveste
infoRmAtie rosalie de Weerd

Project met Present

Vormgeven aan je geloof door zo maar een stukje van 
je vrije tijd te geven aan anderen. Velen van ons doen 
dat wel door het bijstaan van familie en vrienden. er 
zijn echter ook mensen die niet zo’n kring om zich heen 
hebben en die wat extra steun en aandacht goed kunnen 
gebruiken. De stichting Present helpt ons om een project 
te vinden om als kerk ook zorg te geven aan mensen voor 
wie praktische hulp en wat afwisseling en gezelligheid 
heel welkom is. je kunt je opgeven om daaraan mee te 
doen op zaterdag 14 oktober. Waar we precies naar toe 
gaan is nog niet bekend. Het wordt in ieder geval een ‘so-
ciale activiteit’, d.w.z. samen koffiedrinken, een spelletje 
doen, wandelen of knutselen, een taart of pannenkoeken 
bakken, samen eten. of misschien nog heel andere din-
gen, afhankelijk van wat de doelgroep wil.

DAtum zaterdag 14 oktober
info, oPGAVe auckjen ridderbos

Geloofsopvoeding

Welke waarden hebben we meegekregen in onze eigen 
opvoeding? Welke van die idealen willen we aan onze 
kinderen doorgeven? en hoe doe je dat dan? Zijn het nog 
dezelfde waarden? of hebben we een ander verhaal? 
twee avonden gaan we hierover praten en krijgt u hand-
reikingen. Geïnteresseerd? Welkom!

DAtA maandag 16 oktober en 13 november
tiJD 20.00 uur
LocAtie tichelhoes, rolde
infoRmAtie anneke meijering 
oPGAVe niet nodig

Gesprekskring

Naar aanleiding van het herden-
kingsjaar van de reformatie, lezen 
we dit seizoen met elkaar het boek 
‘Reformatie.nu. Belijden in een se-
culiere tijd.’ Deze bundel gaat in op 
de vraag: Welke betekenis hebben 
de geloofskernen van de reformatie 
voor het christenleven in deze tijd? Het is opgezet aan de 
hand van de apostolische Geloofsbelijdenis. 
Per avond behandelen we één hoofdstuk.

DAtum maandag 16 okt., 20 nov., 11 dec., 8, 22 jan., 
 19 febr. en 19 maart
tiJD 20.15-21.45 uur
LocAtie De ark
info, oPGAVe ds. N.f.L. de Leeuw
LeiDinG ds. N.f.L. de Leeuw

Gespreksgroep ‘Kring overdag’
Geloven, vroeger en nu

Het komende seizoen gaan we ons verdiepen in de Berg-
rede uit matteüs 5-7. We lezen met elkaar het boekje Uit 
de Bergrede, van ds. W.r .v.d. Zee. We maken daarbij ook 
‘uitstapjes’ naar het boek Balk en Splinter van dr. marcus 
van Loopik, ‘joodse achtergronden van de Bergrede’. 

DAtA 23 okt., 6, 20 nov., 4 dec., 8, 22 jan., 5, 19 febr.
 5, 19 maart
tiJD 14.00-15.30 uur
LocAtie opstandingskerk.
info, oPGAVe ds. Harm rietman
LeiDinG ds. Harm rietman

Zinnige Zondagavond 

Hoe gek is nederland? 
over depressie en somberheid

Veel mensen hebben regelmatig last van somberheid. 
Het verlies van een geliefde of baan, het stuklopen 
van een relatie of de herfst kunnen ten grondslag 
liggen aan hun neerslachtige gevoelens. Horen deze 
tegenvallende zaken bij het leven? of betreft het een 
‘depressie’ of een ‘stoornis’ en moet een medische 
behandeling plaatsvinden? en hoe kijken we naar 
hyperactieve kinderen; hebben die aDHD of zijn ze 
gewoon druk? 

Dr. elske Bos (bioloog, filosoof én fietsenmaker) gaat 
graag op deze vragen in. Ze is gepromoveerd op een 
onderzoek naar risicofactoren voor depressie. Bij de 
rijksuniversiteit Groningen is ze onder meer betrok-
ken bij het onderzoeksproject Hoe Gek Is Nederland? 

DAtum zondag 1 oktober
tiJD 19.30 uur
LocAtie jacobuskerk
entRee € 5,–

zondag 
1 oktober



muzikaalVerteltheater met Arjen 

een nieuwe voorstelling van het 
muzikaal Verteltheater van thea 
rijsewijk is Arjen, een bewerking 
van het gelijknamige boek van Cor 
Bruijn. Bijna iedereen kent zijn andere 
terschellingse roman: Sil de Strand-
jutter, waarvan in 1976 een televisie-
bewerking is gemaakt. Zijn later 
geschreven Arjen is minder bekend, 
maar zeker niet minder mooi en 
aangrijpend. een verhaal dat het ‘terschelling-gevoel’ hele-
maal weergeeft. thea rijsewijk wordt op de viool begeleid 
door Gerbrand Dijkstra.

DAtum vrijdag 27 oktober
tiJD 20.00 uur
LocAtie  De Bron
entRee € 7,50, incl. consumptie na afloop
oRGAniSAtie Werkgroep Kerk, Kunst en Cultuur 
 van De Drieklank

excursie naar utrecht 

We reizen vanaf station assen naar Utrecht. Daar krijgen 
we een rondleiding in de Dom. Na de lunch bezoeken we 
de tentoonstelling De kracht van Luther in museum het 
Catharijneconvent, waar we door een gids rondgeleid 
worden.

DAtum zaterdag 28 oktober
tiJD vertrek ca. 9.00 uur, NS-station assen
ReiSLeiDeR ds. Bert altena
info, oPGAVe ds. Bert altena
KoSten  vervoer, entree en lunch voor eigen rekening, 
 overige kosten worden omgeslagen

‘ik geloof, geloof ik’ 
Vrijzinnigheid in de 21e eeuw

rond 1500 was religie een vanzelfsprekendheid. Het was 
ondenkbaar dat je niet in God zou geloven. in 2017 is 
geloof voor velen hoogstens nog een optie. Dat betekent, 
aldus filosoof en theoloog Laurens ten Kate (Universiteit 
voor Humanistiek in Utrecht), dat de zin van het leven een 
permanente zoektocht is geworden, waarbij humanisme 
en religie elkaar wederzijds beïnvloeden en veranderen. 
mensen van nu zijn zinzoekers, laten zich daarbij door 
diverse bronnen inspireren. Het is geen oppervlakkige 
bezigheid! onder andere door ontzuiling en globalisering 
ontstaan er nieuwe en spannende verbindingen tussen 
geloof en ongeloof.

DAtum zondag 29 oktober
tiJD 10.30-12.00 uur
LocAtie Doopsgezinde kerk
infoRmAtie marian Dikken

Dankdaglezing

op Dankdag voor gewas en 
arbeid organiseert de werkgroep 
economie & Geloof opnieuw een 
lezing rond het thema duur-
zaamheid. Spreker dit jaar is prof. 
dr. George Harinck. Hij zal ingaan 
op de vraag wat religie met soci-
aaleconomische verhoudingen 
te maken heeft en zal beschou-
wen hoe duurzaam daarmee is omgegaan in de protes-
tantse/neocalvinistische traditie. Hiermee sluit de lezing 
enigermate aan bij het thema 500 jaar reformatie. George 
Harinck is hoogleraar geschiedenis van het neocalvinisme 
en directeur van het Historisch Documentatiecentrum 
voor het Nederlands Protestantisme aan de Vrije Universi-
teit. in 2013 verzorgde hij een lezing voor het oecumenisch 
Leerhuis.

DAtum woensdag 1 november
tiJD 19.30 uur
LocAtie adventskerk 
entRee gratis, vrijwillige gift voor de onkosten
infoRmAtie Gerard Schoep 

terugkijken op Kuitert

in tweede helft van de twintigste eeuw was de theoloog 
prof. dr. H.m. Kuitert een van de meest invloedrijke theo-
logen, vooral in de Gereformeerde Kerken in Nederland. 
Hij kwam met vernieuwende ideeën over geloof en kerk. 
Daar werd veel en heftig op gereageerd, zowel positief als 
negatief. op deze bijeenkomst maken we met elkaar de 
balans op. Wat hebben deze nieuwe ideeën ons gebracht? 
Hoe kijken we terug op die tijd? 
Het gaat niet om een bespreking van de theologie van 
Kuitert, maar meer om een terugblik op de vernieuwings-
beweging binnen de protestantse kerken, waarin zijn 
gedachtegoed een belangrijke rol speelde. 

DAtum donderdag 2 november
tiJD 20.00 uur
LocAtie De Bron
LeiDinG, info ds. Peter van de Peppel en 
 ds. ad Borman

Kloosterweekend Abdij van Berne
thema: Wat is wijsheid?

in Heeswijk-Dinther – een dorp midden in het Brabantse 
land – ligt de gastvrije abdij van Berne. We zijn van harte 
uitgenodigd om daar een weekend door te brengen en 
met de broeders Norbertijnen mee te leven en te vieren. 
We doen mee met het getijdengebed (drie keer per dag) 
en hebben daarnaast ons eigen programma. 

tot rust komen, bezinning en onderling gesprek zijn daar 
belangrijke onderdelen van. ook streven we er naar dat er 
voor iedereen de vrijheid is om op zijn/haar eigen manier 
het weekend te beleven als een tijd van rust en inspiratie 
voor je eigen (drukke) leven. er zijn mooie eenpersoons-
kamers met eigen douche en toilet.

DAtum vrijdag 3 november 19.30 uur -
 zondag 5 november 15 uur
KoSten € 100,– p.p. 
 (incl. warme maaltijd op zaterdag en zondag)
oPGAVe auckjen ridderbos
LeiDinG Berber de With en auckjen ridderbos

Geloven volgens u2

Drie van de leden van de popgroep U2 waren in hun jeugd 
lid van een baptistengemeente in Dublin. tot op de dag 
van vandaag klinkt het christelijk geloof door in hun 
teksten en muziek. op deze avond gaan we op zoek naar 
die sporen. We kijken naar fragmenten van concerten en 
songs en praten over hoe de muziek van U2 ons raakt. 
en wat dat betekent voor ons geloof en onze twijfel. 
Speciale aandacht is er voor hun song I Still Haven’t Found 
What I’m Looking For. 

DAtum dinsdag 21 november
tiJD 20.00 uur
LocAtie De Bron
LeiDinG ds. Peter van de Peppel
infoRmAtie ds. Peter van de Peppel

‘Gemeenschap scheppen’

annemieke van der Veen, theoloog en godsdienstpedago-
ge stelt dat we ‘kerk zijn met elkaar’. We zijn niet allemaal 
losse individuen, maar vormen samen een gemeenschap. 
Hierover bestaan veel verschillende beelden: deze grote 
verscheidenheid aan beelden kunnen ons helpen om 
nieuwe of andere gemeenschappen te scheppen en vorm 
te geven. in een collage van beelden laat de inleidster dit 
zien, ter verheldering maar vooral ook ter inspiratie van 
een gevoel van samenzijn. reeds in het vroegste christen-
dom waren de ‘mensen van de weg’ op zoek naar de juiste 
vorm van gemeente-zijn. Het woord ‘scheppen’ roept 
hierbij veel speelsheid op.

DAtum donderdag 23 november 
tiJD 14.30-16.30 uur
LocAtie odd fellowhuis
infoRmAtie marian Dikken

film in De Bron 
the Lady in the Van 

Gebaseerd op het waargebeurde verhaal van miss 
Shepherd (een prachtige rol van maggie Smith), een 
vrouw waarvan niemand weet waar ze vandaan komt, 
parkeert ‘tijdelijk’ haar busje op de oprit van allan Bennett 
in London. Daar blijft ze de komende vijftien jaar wonen. 
Wat begint als een tegen wil en dank toegestane gunst, 
wordt een relatie die hun beider leven zal veranderen. 
een ontroerend portret van een bijzondere vrouw.

DAtum vrijdag 24 november
tiJD 20.00 uur
LocAtie De Bron
entRee € 5,– inclusief consumptie

Liederen zingen met Ria Borkent
en Jorrit Woudt
met orgel- en pianobegeleiding, gitaar of fluit

ria Borkent zal ons kennis laten maken met de heel 
verschillende genres van het nieuwe liedboek. Zij schreef 
kerkliederen, o.a. samen met Willem Vogel en werkte mee 
aan de bundel ‘Psalmen voor Nu’. 

Haar kerkliederen verzamelde ze in de bundel Zing met de 
hemelboden (2003). een aantal van haar liederen zijn 
opgenomen in het nieuwe liedboek. jorrit Woudt is een 
bekend musicus in twente e.o.

DAtum zaterdag 25 november 
tiJD 20.00 uur
LocAtie Kerk Protestantse Gemeente Bovensmilde
infoRmAtie ds. Wim Smit 

Beeldmeditatie in de Adventstijd

in de tijd voor kerst is er elke week een uur lang de gele-
genheid om ons voor te bereiden op het kerstfeest door 
middel van meditatie. We bekijken samen een afbeelding 
die ons iets laat zien van de betekenis van de kerstverha-
len. een korte tekst, een gedicht en muziek helpen ons om 
ons hart open te stellen. en dan laten we ons meenemen 
in de stilte om tot een eigen gebed te komen. 
iedereen is van harte welkom, ook om dit een keer te 
proberen. je hoeft geen ervaring te hebben met medite-
ren. misschien kun je niet elke keer komen: dat is geen 
probleem. Loop gewoon binnen als je kunt. 

DAtA vrijdag 1, 8, 15 en 22 december
tiJD 10.00-11.00 uur
LocAtie kapel van de adventskerk
BeGeLeiDinG auckjen ridderbos

Zinnige Zondagavond 
De journalist als duider 

Waar haalt columnist Stijn fens zijn inspiratie vandaan? 
fens (Haarlem,1966, zoon van literator Kees fens) is redac-
teur en columnist van dagblad trouw. in 2015 was hij één 
van de vier journalisten die het eerste Nederlandse inter-
view met paus franciscus maakte. Daarnaast schreef hij 
boeken over de paus en het Vaticaan. momenteel werkt 
hij aan een boek over zijn katholieke wortels. in rolde 
komt hij vertellen over zijn ervaringen als journalist op het 
kerkelijk erf en hoe het staat met het geloof in Nederland. 

Na de pauze bestaat uitgebreid de gelegenheid om met 
hem van gedachten te wisselen en in discussie te gaan.

DAtum zondag 10 december
tiJD 19.30 uur
LocAtie jacobuskerk
inLeiDinG Stijn fens 
entRee € 8,– incl. koffie/thee

Kerstwandeling in Vries

Dit jaar wordt er weer een kerstwandeling georganiseerd. 
inmiddels is het een traditie geworden dat we om de twee 
jaar een kerstwandeling organiseren. De kerk de vereni-
ging voor Volksvermaken en de scholen zijn daar actief 
bij betrokken. Het zal weer een prachtige route worden 
met o.a. voorstellingen onderweg, die het kerstverhaal 
uitbeelden en zal eindigen in de Dorpskerk. Na afloop is er 
een gezellig samenzijn op de brink met o.a. glühwein.

DAtum zondag 17 december
tiJD in de namiddag
LocAtie centrum van Vries
infoRmAtie jaap Koekoek en website pkn-vries

Bibliodrama: Kom je meespelen?

We gaan samen bijbelverhalen lezen en spelen. Het 
uitgangspunt is steeds de tekst van de komende zondag. 
Stap voor stap verkennen we het verhaal en doen we 
ontdekkingen over geloof en ongeloof. Bibliodrama is niet 
het opvoeren van een toneelstukje, maar geeft wel de 
mogelijkheid om in het verhaal je eigen plek te ontdekken 
en het als nieuw te beleven. 

als je je afvraagt of dit iets voor jou is: kom het dan maar 
eens proberen! Het is geen probleem als je niet alle avon-
den kunt komen.

DAtA woensdag 10, 17, 24, 31 jan., 7 en 14 febr.
tiJD 20.00-22.00 uur
LocAtie Proathoes achter de adventskerk
BeGeLeiDinG Bart elbert, mannie Hovenkamp 
 en auckjen ridderbos

Zinnige Zondagavond
i.s.m. de culturele Vereniging Rolde

foto Corbino

theater 
‘Hier sta ik’
Speciale afsluiting 
van de classis Assen 

Hier sta ik. Dansen en vechten met Maarten Luther. 
een monoloog over vriendschap en verraad, God en 
het geweten, de duivel en de vrije wil – voortgedre-
ven door het verlangen naar wat ooit genade werd 
genoemd.
ruim een uur neemt theatermaker en theoloog Kees 
van der Zwaard u mee in de persoon van Luther.

DAtum donderdag 30 november
tiJD 20.00 uur
LocAtie Kerkelijk Centrum ‘op de Helte,’ 
 touwslager 125, 9301 Bj roden
infoRmAtie www.classis-assen.nl
oPGAVe niet nodig
entRee gratis, uitgangscollecte
oPmeRKinG hapje en drankje na afloop
Zie ooK www.keesvanderzwaard.nl/hier-sta-ik. 

Journalistiek en Duitsland 
journalist en auteur margriet Brandsma vertelt over 
ontwikkelingen in de journalistiek. Brandsma werkte 
jarenlang voor de NoS, nu schrijft ze boeken, maakt lan-
gere reportages en is deeltijd-docent journalistiek op de 
Hogeschool Windesheim in Zwolle. 
in haar betoog zal ze ook Duitsland betrekken, het land 
waar ze tien jaar lang correspondent was en waar ze nog 
altijd een warme band mee heeft.
Brandsma schreef onder meer een boek over de Duitse 
bondskanselier angela merkel en het vluchtverhaal van 
een oost-Duitser die naar zijn Nederlandse verloofde 
wilde. in 2016 kwam een bundel uit met interviews met 
Nederlandse journalisten die in Duitsland werken of 
gewerkt hebben.

DAtum zondag 14 januari 
tiJD 19.30 uur
LocAtie jacobuskerk
inLeiDeR margriet Brandsma
infoRmAtie Netty Weijenberg, secretaris CVr:
 secretaris.cvr@outlook.com
entRee € 8,– incl. koffie/thee, CVr-leden gratis

oecumenisch Leerhuis

Het oecumenisch Leerhuis nodigt begin 2018 weer een 
aantal sprekers uit over onderwerpen die zich bevinden 
op het snijvlak van kerk en maatschappij. Het thema voor 
dit seizoen is: ‘onze horizon voorbij...’ 
Vorig jaar gingen we in het Leerhuis op zoek naar bron-
nen. Dit jaar richten we onze blik op de verte, op ruimte 
áchter onze vanzelfsprekendheden, of misschien zelfs 
áchter onze horizon. Vroeger kon het geloof zekerheden 
bieden, waren er vaste dogma’s, maar in deze tijd moeten 
we leren leven met het ongewisse en zijn er nieuwe 
vergezichten. Hoe kunnen we zo toch blijven geloven? 
Kunnen ‘dwarsdenkers’ als augustinus, eckhart en Caputo 
ons daarbij helpen? misschien is er ook in poëzie, beel-
dende kunst en muziek meer ruimte en weidsheid dan we 
vermoeden? De precieze invulling van de avonden wordt 
later bekend genaakt. 

DAtA 11 en 25 januari, 8 en 22 februari, 8 en 22 maart
tiJD 19.45-22.00 uur
LocAtie opstandingskerk
info, oPGAVe ina Nusselder 

donderdag 
30 november
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Sporen van God in ons leven…

in gesprek met elkaar, en luisterend naar enkele mooie 
teksten en naar muziek, gaan wij op zoek naar sporen 
van God in ons leven: ‘Waar bent U, God? Waar bent U te 
vinden? een knipoog van U zou al helpen…’ 
Wij wisselen met elkaar uit, in een tastend zoeken of van-
uit een geloofsvertrouwen, hoe wij God in ons concrete 
leven ontmoeten. en daarbij zouden we ons ook de vraag 
kunnen stellen: hoe vrijblijvend is zo’n ontmoeting met 
God? 

DAtum woensdag 17 januari, met mogelijkheid van 
 een vervolgbijeenkomst
tiJD 10.00 uur
LocAtie Kerkelijk Bureau
info, oPGAVe ds. elly Veldman, ds. esther Struikmans 
BeGeLeiDinG ds. elly Veldman, ds. esther Struikmans

Vakantie en religieuze Kunst

maakt u ook graag foto’s op vakantie van mooie religi-
euze kunst, kerken synagogen, moskeeën, voorwerpen in 
musea etc.? in de breedste zin van het woord? 
Wilt u dit wel eens delen met anderen? Dan bent u met 
een korte presentatie (tien minuten) welkom op deze 
avond. ook geïnteresseerden zonder eigen presentatie 
van harte uitgenodigd.

DAtum donderdag 18 januari
tiJD 20.00 uur
LocAtie ontmoetingshuis, Vries
info, oPGAVe Harm Polman 

internet en Social media 

Het hedendaagse leven wordt sterk bepaald door het in-
ternet en de social media. Dit heeft verschillende kanten. 
Deze avond willen we praten over verslaving aan internet 
en social media. Wanneer kun je nu eigenlijk zeggen dat 
iemand hieraan verslaafd is? en is dat een probleem of 
niet? is hier iets aan te doen in preventieve zin, bijvoor-
beeld door opvoeders of leerkrachten? is deze verslaving 
te behandelen en hoe ziet zo’n behandeling er dan uit? 
een hulpverlener, een leerkracht en een ouder zullen hun 
licht hierover laten schijnen. Uiteraard gaan we hierover in 
gesprek met hen.

DAtum dinsdag 23 januari
tiJD 20.00-22.00 uur
LocAtie Zalencentrum ‘Het Kompas’, Smilde
infoRmAtie ds. Gert Wybe van der Werff

Liedjes over geloof, hoop en liefde

op deze avond luisteren (en kijken) we naar Nederlandse 
liedjes over het thema geloof, hoop en liefde. We praten 
over de teksten en wat ons daarin raakt. Het zal gaan over 
liedjes van oa. Stef Bos, Daniel Lohues, drs. P, alex roeka, 
maarten van rozendaal, Lenette van Dongen en joop 
Visser. 

DAtum dinsdag 30 januari
tiJD 20.00 uur
LocAtie De Bron
LeiDinG, info ds. Peter van de Peppel 

Gesprekskring

over de God van de liefde 

We lezen en bespreken 
gedeelten uit het boek 
Ik wil dat jij bent, van 
tomas Halik. Halik is 
een theoloog die zich 
verwant voelt met de 
zoekende en twijfelen-
de mens. in dit boek 
gaat hij in op de relatie 
geloof en liefde. onze 
liefde voor God komt 
tot uitdrukking in de 
liefde voor de me-
demens. Christenen 
moeten zich daarom 
niet afsluiten voor 
de seculiere omge-
ving, vindt hij.

DAtA woensdag 7 en 21 febr.,  7 en 21 maart
tiJD 20.00-22.00 uur
LocAti ontmoetingshuis, Vries
GeSPReKSLeiDeR ds. Bert altena
info, oPGAVe ds. Bert altena
extRA aanschaf boek gewenst

‘Leegte achter de dingen’

in ‘Leegte achter de dingen’ vertelt Claartje Kruijff (pre-
dikant Dominicuskerk amsterdam) over haar zoektocht 
naar geluk, betekenis en, bovenal, naar een handleiding 
om te leven. Nadat ze jarenlang werkzaam was als 
consultant in de Londense City, realiseerde Claartje zich 
dat ze diepgang in haar bestaan miste. Ze besloot van de 
zoektocht naar de zin van het leven haar beroep te maken 
en theoloog te worden. op een open en kwetsbare manier 
doet Kruijff verslag van haar poging betekenis te vinden 
in het leven en laat ze je nadenken over wat nu echt 
belangrijk is.

DAtum donderdag 22 februari
tiJD 14.30-16.30 uur
LocAtie odd fellowhuis
infoRmAtie marian Dikken

Jezus door de bril van Levinas

Door de bril van Levinas – misschien zijn alle kringen die 
we in afgelopen jaren hebben gehouden, zo samen te 
vatten. of kan Levinas sleutel zijn om de bijbel anders 
te lezen? tien woorden, profeten, schepping kwamen in 
een ander licht te staan, sterker, gingen anders spreken. 
Vanuit de laatste kring kwam de vraag: ‘en jezus…?’ jezus, 
kern van de christelijke kerk? Gods zoon? onze Heiland? 
Die kennen wij allemaal! Kan Levinas als joods-franse 
filosoof daar iets over zeggen? op deze vragen ingaan? 
Wie loopt mee op de volgende tocht? Voorbereiding of 
bagage is niet nodig! ik ben al begonnen.
 

DAtum donderdag 1, 8, 15 en 22 maart
tiJD 9.30-11.30 uur
LocAtie adventskerk
LeiDinG dr. marianne Storm

mediteren en schilderen

Vier keer een morgen lang in de Veertigdagentijd met 
elkaar stil en creatief bezig zijn. We beginnen de ochten-
den met stilte, muziek en een gedicht. Zo ontspannen we 
ons en komen tot rust. Vanuit die innerlijke ruimte gaan 
we een schildering maken: ons overgeven aan het papier 
of doek, het penseel en de verf. Zo proberen we te ervaren 
wat de verhalen in de lijdenstijd voor ons betekenen en 
leven we samen bewust toe naar Pasen. 
ervaring met mediteren of schilderen is niet nodig: wie 
zin heeft wordt van harte uitgenodigd om dit te komen 
proberen! Wij zorgen voor al het materiaal. 

DAtA dinsdag 6, 13, 20 en 27 maart 
tiJD 10.00-12.00 uur
LocAtie opstandingskerk
KoSten € 30,– (materiaal)
LeiDinG marian Koster en auckjen ridderbos
oPGAVe marian Koster
GRoePSGRootte max. 10 personen 

‘De kracht van kwetsbaarheid’

‘Alles van waarde is weerloos’, dichtte Lucebert. 
Dit weten kan ons bedreigen, angstig maken of ons juist 
bewust maken van een grote kracht die ons eigen is. in 
een wereld die steeds meer gedomineerd lijkt te worden 
door verdeeldheid en het recht van de sterkste, gaat 
het deze middag over de vraag wat ons als mensen met 
elkaar verbindt en over de rol van kwetsbaarheid. aan de 
hand van een gevarieerd repertoire aan muziek en poëzie, 
nemen Gezina van der Zwaag, Wichert jan Koopman en 
Yvonne Hiemstra u mee op reis door het landschap van 
kwetsbaarheid. Bijeenkomst samen met de Doopsgezinde 
Gemeente assen

DAtum zondag 11 maart
tiJD 14.30-16.30 uur
LocAtie Doopsgezinde kerk
infoRmAtie marian Dikken

ondernemend nederland en de 
uitdagingen voor de komende 
jaren

Nederland staat er internationaal best goed voor. als we 
de goede keuzes maken kunnen we een situatie bereiken 
waarin duurzaamheid een grote rol speelt en is er zelfs 
een situatie van volledige werkgelegenheid binnen hand-
bereik. Wensbeeld of werkelijkheid?

DAtum woensdag 14 maart
tiJD 20.00 uur
LocAtie ontmoetingshuis, Vries
inLeiDeR Lambert Zwiers, directeur VNo-NCW Noord
GeSPReKSLeiDeR jaap Koekoek 
infoRmAtie jaap Koekoek 

Zinnige Zondagavond 
een molukse familiegeschiedenis in Drenthe

Willem Hully uit Bovensmilde maakte een prachtige film 
van het indrukwekkende levensverhaal van zijn vader. 
“mijn vader kwam voorjaar 1951 met de eerste groep 
molukse KNiL-militairen in voormalig Kamp Westerbork 
aan. Dat was toen omgedoopt tot Woonoord Schatten-
berg. Hij dacht dat het tijdelijk zou zijn, maar die verwach-
ting werd nooit werkelijkheid”, aldus Hully. 

Voor veel Drenten is dit onbekende geschiedenis. Willem 
Hully schetst met zijn eigen familieverhaal de geschiede-
nis van de molukkers in Nederland. integratie is een woord 
dat in zijn documentaire meermalen voorbij komt en waar 
Willem na de vertoning van zijn film ook met het publiek 
over zal spreken.

DAtum zondag 18 maart
tiJD 19.30 uur
LocAtie jacobuskerk
inLeiDinG Willem Hully 
entRee € 8,– inclusief koffie/thee

film in De Bron
Demain tout commence (morgen begint alles)

Samuel leidt een zorgeloos leven aan de zonnige franse 
kust zonder veel verantwoordelijkheid en zonder hard te 
werken. tot één van zijn vroegere veroveringen laat 
weten dat hij vader is van een paar maanden oude baby 
en ze zijn dochter Gloria bij hem achterlaat. Dat ziet hij 
niet zitten en Samuel reist hals over kop naar London. 
acht jaar hebben Samuel en Gloria hun leven opgebouwd 
in London en ze zijn onafscheidelijk geworden. 
maar dan duikt de moeder van Gloria opnieuw op en wil 
ze haar dochter terug. 
met prachtrol van omar Sy (Les intouchables).

DAtum vrijdag 23 maart
tiJD 20.00 uur
LocAtie De Bron
entRee € 5,– inclusief consumptie

Pelgrimstocht van Gasselte 
naar Rolde: editie 2018

Voor de 15e keer gaan we weer op pad voor een pelgrima-
ge naar de jacobuskerk. Deze keer starten we in Gasselte, 
vanuit het Witte Kerkje aan de westkant van het dorp. Dat 
doen we op zaterdag 24 maart, de dag voor Palmzondag. 
Dat is deze keer heel vroeg in het voorjaar, maar ongetwij-
feld kunnen we onderweg al de eerste lenteboden zien. 
met aandacht voor landschap, natuur, vergezichten. 

er is uitleg, er wordt gezongen, er worden verhalen 
verteld. Zoals altijd wordt de tocht afgesloten met een 
vesper in de gastvrije jacobuskerk. De tocht zal ongeveer 
15 kilometer lang zijn. Halverwege zal een ‘opstappunt’ 
worden geregeld voor pelgrims die een halve tocht willen 
meemaken. in de Kerkbladen van begin 2018 zult u nadere 
informatie kunnen lezen.

DAtum ‘Palmzaterdag’, 24 maart 
tiJD 10.00-16.00 uur
StARtLocAtie Witte kerkje van Gasselte
einDLocAtie jacobuskerk, rolde
KoSten vrije collecte
infoRmAtie  Cees Hoekstra, joost toussaint, 
 frits de Bos

‘GoH!?’ muzikale voorstelling over tora

twee rebbes zijn het helemaal oneens. toch zien ze zichzelf als vrienden van de tora en 
tenslotte zien ze in elkaar een gabber/vriend van tora. De talmoedische verhalen over 
de talloze meningsverschillen tussen het huis van Sjammaj én dat van Hillel, en tegelijk 
het feit dat men over en weer elkaars vrouwen trouwde, vormt de bron van deze voor-
stelling over meningsverschillen en vriendschap. op z’n tijd vrolijk afgewisseld door 
‘live’ gespeelde klezmer-muziek, de vierkoppige band mesjogge laat van zich horen! 
en midden tussen alle discussies en muziek staat zij daar: de tora! 

DAtum zaterdag 28 januari
tiJD 16.00 uur
LocAtie Bonifatiuskerk

DAtum zondag 18 februari
tiJD 15.30-17.30 uur
LocAtie De ontmoeting
oRGAniSAtie Werkgroep Kerk, Kunst en Cultuur van De Drieklank

entRee € 7,50, incl. drankje en hapje na afloop
infoRmAtie ds. roeland Busschers 
SPeLeRS  Dick van Veen en roeland Busschers
muZieK Klezmerband mesjogge
Zie ooK www.voorstelling-goh.com

Drijfveer bij de voorstellingen

Op de website schrijft ds. Roeland Busschers: 
in de zomer van 1979 bezocht ik de Deutsche evangelische Kirchentage in Nürnberg. in het 
afsluitende weekeinde waren we te gast in de synagoge van fürth die heringewijd werd. 
een oost-europese rebbe geheel volgens traditie zwart-wit gekleed, met baard én pijes, hield 
een ‘droshe’ (preek). Hij sprak jiddisch en hij was zeer geëmotioneerd.
Later hoorde ik dat hij een klassiek talmoedisch verhaal vertelde over de joodse martelaar 
rabbi Chananja ben teradjon. Deze had doelbewust het romeinse verbod op openbaar les 
geven over de tora overtreden. Zijn straf was de brandstapel. Hij werd in een tora-rol gewik-
keld en boven op de brandstapel geplaatst. Daaraan stak men de brandstapel aan. 
De leerlingen van de rabbi vroegen aan hun leraar: “Wat zie jij?” Waarop hij antwoordde: 
“Het perkament van de rol verbrandt maar de Hebreeuwse letters maken zich één voor één 
los van het perkament en zweven naar boven.” 
De oost-europese rebbe herinnerde de aanwezigen aan dit verhaal op het moment dat in 
de synagoge in fürth de tora-rollen binnen werden gebracht. om aan dit verhaal zelf toe te 
voegen dat op datzelfde moment de Hebreeuwse letters uit de hemel weer afdaalden naar 
de aarde, terug naar de synagoge in fürth. Het was een moment van ‘heling en herstel’, van 
‘tikkun olam’. Zowel de vrijheid van deze voor mij onbekende rebbe als het besef van herstel-
len heeft een diepe indruk achter gelaten. en in mijn voorstellingen wil ik dat proberen door 
te geven. 

Vries

 zaterdag 
28 januari

Kloosterveen 

zondag 
18 februari



Bedrijfsbezoek

Welhaast traditiegetrouw organiseert de werkgroep eco-
nomie & Geloof in het voorjaar een bezoek aan een bedrijf 
of instelling om zicht te krijgen hoe daar omgegaan wordt 
met het thema duurzaamheid. Zo zijn er afgelopen jaren 
interessante bezoeken gebracht aan onder meer Hotel-
restaurant van der Valk, Woningstichting actium en het 
Gemeentelijke Duurzaamheidscentrum in het asserbos. 
Waar we dit seizoen een kijkje in de duurzaamheidskeu-
ken mogen nemen, staat nog niet definitief vast. 
Uiteraard kondigen we het bezoek tijdig aan zodat u zich 
kunt aanmelden om mee te gaan. 

DAtum maart/april 2018
tiJD 14.00-16.00 uur (onder voorbehoud)
LocAtie wordt later bekend gemaakt
entRee deelnamekosten worden zo laag  

mogelijk gehouden en mogen geen belemme-
ring vormen om mee te gaan

GRoePSGRootte het aantal deelnemers kent meestal een grens 
infoRmAtie Gerard Schoep 

innerlijke reis verbeeld

Wat gebeurt er met een mens, wanneer het meest dier-
bare wegvalt. Hoe is dit verdriet te dragen? Dat is wat de 
hoofdpersoon, in de bekende liederencyclus ‘Winterreise’ 
van Schubert, zoekt. Het is een reis van pijnlijk inzien en 
moeilijke overgave. is er een antwoord op het uitzichtloze 
verdriet? of schuilt in de kwetsbaarheid ook schoonheid 
en troost? 

Beeldhouwer thijs Kwakernaak heeft beelden bij deze 
innerlijke reis gemaakt, geïnspireerd door klank en 
inhoud. We gaan luisteren naar delen van de muziek, gaan 
de beelden bij langs en worden op die (winter)reis 
meegevoerd in een gesprek tussen de kunstenaar en 
foekje Dijk.

DAtum donderdag 19 april
tiJD 20.00-22.00 uur
LocAtie mfa Het Schakelveld 
infoRmAtie marian Dikken

Belijdeniskring 

een korte cursus. in een open sfeer komen de hoofdthe-
ma’s van het geloof ter sprake, èn het persoonlijke geloof 
van de deelnemers. Wil je je door belijdenis van het geloof 
voegen bij de kerk, of wil je je vrijblijvender alleen nog 
maar op het geloof oriënteren? in beide gevallen is deze 
kring misschien iets voor jou!
 
DAtA woensdagen tussen Pasen en Pinksteren: 
 4, 11, 18 en 25 april, 2, 9 en 16 mei
tiJD 20.00-22.00 uur
LocAtie ds. ron Koopmans
LeiDinG, info ds. ron Koopmans 

Van nieuwe en oude dorpen 
Kerken in de graanrepubliek

Het doel van deze dag is oost-Groningen, het land van de 
Graanrepubliek van frank Westerman. een gebied met 
een fascinerend landschap en een opmerkelijke geschie-
denis, een landschap ook met bijzondere kerkgebouwen. 
Het water van de eems en de Dollard en de mens hebben 
het huidige landschap gevormd. Door de overstroming 
van een groot gebied, in de 15e eeuw, zijn veel kerkgebou-
wen verdwenen. een enkele middeleeuwse kerk werd 
gespaard, veel kerken moesten nieuw gebouwd worden. 
Deze nieuwe kerken vormen een interessante illustratie 
van protestantse kerkbouw. onder deskundige leiding 
bezoeken we een aantal boeiende kerkgebouwen. 

DAtum zaterdag 2 juni
tiJD 9.00-17.00 uur
StARtLocAtie Kerk van de Protestantse Gemeente 
 Boven smilde, met eigen vervoer
KoSten We delen de vervoerskosten
info, oPGAVe aart de Goojer 

Kunstlezing 
over ‘Leben? oder theater?’ van charlotte Salomon

Van oktober 2017-maart 2018 exposeerde het joods Histo-
risch museum een grote tentoonstelling over Charlotte 
Salomon (1917-1943) Deze joods-Duitse kunstenares 
maakte een imposant en alles omvattend kunstwerk met 
als titel ‘Leben? oder theater?’ 

Het werd geschilderd op ongeveer achthonderd bladen 
van 25 bij 32 cm, en werd uitgegeven in een boek. 
Zij werkte er tussen 1940 en 1942 aan in Zuid-frankrijk, 
waar ze vanuit Berlijn in 1939 naar toe vluchtte. Door haar 
volledige en roerige familiegeschiedenis letterlijk op te te-
kenen trachtte zij de dood op afstand te houden. marian 
van Caspel, kunsthistorica, vertelt over de achtergronden 
en schilderingen van dit imponerende kunstwerk.

DAtum zondag 10 juni
tiJD 10.30-12.00 uur
LocAtie Doopsgezinde kerk
infoRmAtie marian Dikken

Vredesweek
95 stellingen ter verbetering van de wereld 

Luther wilde met zijn 95 stellingen binnen de toenmalige 
kerk veranderingen op gang brengen. in het centrum 
van assen zetten we een soortgelijke discussie voort via 
een lichtkrant. thema is: onze wereld, land, stad, buurt. 
Natuurlijk vragen we de burgemeester van assen om een 
prikkelende eerste stelling, voegen daaraan de inmiddels 
uit verschillende hoeken (scholen, kerken, politieke par-
tijen, maatschappelijke organisaties, ondernemers enz.) 
ontvangen stellingen toe en dagen voorbijgangers uit om 
ter plekke met nieuwe stellingen te komen. 

DAtum zaterdag 23 september
tiJD 11.00-17.00 uur 
LocAtie Koopmansplein, assen
ReDActie, info jenny Kloosterhuis en reinder van der molen 

cantatedienst ‘ein feste Burg’

in het kader van de kerkmuzikale serie musica pro Deo 
voeren koor en orkest van de asser Bach Cantategroep en 
solisten o.l.v. Hoite Pruiksma de cantate ‘ein feste Burg ist 
unser Gott’ van j.S. Bach en het gelijknamige motet van 
G.P. telemann uit. De oorsprong daarvan ligt bij de tekst 
en muziek van het door Luther geschreven koraal onder 
die naam. Voorganger is ds. Helène van Noord. organist is 
Wietse meinardi.

DAtum zondag 24 september
tiJD 16.00 uur
LocAtie adventskerk
info reinder van der molen
entRee gratis, uitgangscollecte

Geneefse psalmen 

Calvijn vond in navolging van Luther dat de kerkelijke ge-
meente Gods lof moest zingen. Hij stimuleerde in Genève 
tekstschrijvers en componisten om de psalmen in lied-
vorm om te zetten. in Nederland zijn de psalmberijmingen 
van Petrus Datheen populair geworden. 
in De Kandelaar zal daarover worden verteld en kan naar 
hartenlust worden (mee)gezongen. De bekende organist 
Dick Sanderman bespeelt het onlangs gerenoveerde orgel. 
Ds. Gert meijer en ds. Peter van de Peppel zijn de gidsen.

DAtum vrijdag 13 oktober 
tiJD 20.00 uur
LocAtie De Kandelaar
info ds. Peter van de Peppel
entRee gratis, uitgangscollecte

expositie De kracht van Luther
Groepsexcursie naar catharijneconvent utrecht 

De tentoonstelling gaat in op de persoon van Luther en op 
de vraag hoe het komt dat zijn ideeën het zo ver brach-
ten in de Lage Landen. We reizen per trein naar Utrecht 
waar we naar het Catharijneconvent wandelen. Na een 
lezing met toelichting en achtergronden bezoeken we de 
expositie.

DAtum zaterdag 28 oktober
LeiDinG ds. Bert altena en ds. ernst Leeftink
oPGAVe ds. Bert altena

theatervoorstelling 

‘Kom naar voren!’ 

Verhalenverteller Kees Posthumus en accordeonist juul 
Beerda tekenen voor deze voorstelling. in tekst, beeld 
en klank komen historische personen uit de (tijd van) de 
reformatie tot leven, bijvoorbeeld maarten Luther, jan de 
Bakker, menso alting, johannes à Lasco, Christoffel Plan-
tijn, menno Simonszoon en de martelaren van Gorkum. 
Historisch verantwoord gaat spannend samen met een 
actuele spits. 

DAtum zaterdag 4 november
tiJD 20.00 uur
LocAtie adventskerk
KAARten € 5,– verkrijgbaar in de hal van de kerk
 reservering is niet nodig
oRGAniSAtie Werkgroep Kerk en theater Vredenoord
infoRmAtie otto Lussenburg 

De Reformatie
In 2017 wordt wereldwijd aandacht besteed aan het ont-
staan van de Reformatie. Hoewel er al eerder tegen de 
almacht, leer en liturgie van de Rooms-Katholieke Kerk 
stromingen ontstonden, wordt in het algemeen 31 okto-
ber 1517 als beginmoment van de hervormings beweging 
aangehouden. Op deze ‘Hervormingsdag’ sloeg de Augus-
tijner monnik Maarten Luther zijn 95 stellingen aan de 
deur van de slotkapel in Wittenberg. 
Deze hervormer heeft veel aanhang gekregen in Duits-
land en de Scandinavische landen. In Zwitserland, Neder-
land, Frankrijk en Schotland volgden velen de in Genève 
werkzame hervormer Johannes Calvijn. De pastoor Ulrich 
Zwingli (‘de derde reformator’) had wel grote invloed in 
de delen van Zwitserland, maar stond niet aan de wieg 
van een kerkelijke beweging.

In Drenthe
In de stad Groningen was de invloed van de Broeders 
des Gemenen Levens, vooral van Wessel Gansfort, groot. 
Door hun kritiek op de Rooms-Katholieke Kerk worden 
ze vaak ‘voorlopers der Hervorming’ genoemd. 
In Drenthe kwam de Hervorming langzaam op gang. 
De priester Menso Alting, afkomstig uit Eelde, bekeerde 
zich tot het Calvinisme, werd predikant in Sleen, kreeg 
daar weinig gehoor en vestigde zich uiteindelijk in Em-
den. Op verzoek van stadhouder Willem Lodewijk keerde 
Alting naar Drenthe terug. 
Toen de stadhouder beval dat alle Drentse pastoors, 
andere geestelijken en schoolmeesters onmiddellijk hun 
ambten dienden neer te leggen en binnen drie weken 
hun ambtswoningen en de kerken moesten ontruimen, 
gingen uiteindelijk velen over tot de Hervorming. 
De eerste classicale vergadering werd op 12 augustus 
in Rolde gehouden. In 1602 werd tijdens de classicale 
vergadering in Assen de door Alting ontworpen Gronin-
ger kerkorde aanvaard. Zo werd de Hervormde kerk van 
Drenthe georganiseerd en de Reformatie doorgevoerd. 
Alting kreeg de bijnaam ‘de kerkhervormer van Drenthe’. 

500 jaar later
Er is in 500 jaar veel veranderd. Om bijvoorbeeld maar 
eens de relatie met Rome te nomen. Mede dankzij het 
Tweede Vaticaans concilie (1962-1965) en pausen zoals 
de huidige paus Franciscus en niet te vergeten dankzij 
voortgaande hervormingen in het protestantse gedach-
tegoed, is de oecumene tot bloei gekomen. 
Ook is er het besef dat ‘de kerk’ steeds meer naar de 
marge van de samenleving is opgeschoven. 
Samenwerking, met respect en ruimte voor elkaar, ligt 
dan des te meer voor de hand.

Activiteiten
Vanaf 31 oktober 2016 wordt een jaar lang aandacht 
besteed aan 500 jaar Reformatie. De Protestantse Kerk 
in Nederland organiseert een estafette waarin in twaalf 
maanden alle provincies worden aangedaan. Iedere 
provincie heeft een eigen subthema. 
Voor de plaatselijke activiteiten in Rolde, Vries en Assen 
is een werkgroep gevormd met vertegenwoordigers van 
de Protestantse Gemeente Assen, Gereformeerde kerken 
(vrijgemaakt) Assen, de Protestantse Gemeente Rolde 
en de Rooms-Katholieke Parochie Heilige Franciscus van 
Assisi in Assen, samen met de Rooms-Katholieke Sint-
Jacobusstatie in Rolde. 
Deze werkgroep heeft voor het komende najaar de vol-
gende activiteiten georganiseerd.
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nAmen, teLefoonnummeRS, e-mAiLADReSSen, LocAtieS
adressen voor informatie en eventueel opgave

ds. Bert altena  (0592) 405 514  bert.altena@hetnet.nl
esther Bijma  esther@abijma.nl)
truda de Boer (0592) 482 431  trudadeboer@gmail.com 
Kees den Boer (0592) 420 277 of 06 138 998 85 keesdenboer38@planet.nl 
ds. jan Bos 06 122 565 88 janbos40@hetnet.nl 
frits de Bos  (0592) 341 747   f.debos@home.nl,
Werkgroep Kerk, Kunst en Cultuur van De Drieklank 
arnold van den Bos  (0592) 461 412 arnoldvandenbos@live.nl 
ds. roeland Busschers  r.h.w.busschers@kpnplanet.nl 
marian Dikken (0592) 343 119 vvpassen@gmail.com 
foekje Dijk (0529) 435 598 steen.dijk@planet.nl 
Henny Dokman 06 463 255 74  h.dokman@gmail.com 
aart de Goojer 06 450 349 43 a.degoojer@gmail.com
ate Hamstra  wuou38ht@kpnmail.nl 
ds. Harry Harmsen (0592) 344 570 harmsen@dedrieklankassen.nl 
Cees Hoekstra (0593) 592 925 cshoekstra@gmail.com 
jaap Koekoek (0592) 541981 jaapkoekoek@planet.nl 
jenny Kloosterhuis 06 284 546 38 2hkloosterhuis@hetnet.nl
Berta van der Kolk (0592) 311 917 of 06 418 551 00 vanderkolktoussaint@hetnet.nl 
ds. ron Koopmans (0592) 314 877 ds.r.koopmans@home.nl 
marian Koster (0592) 858 353 of 06 341 234 13 marian.koster@home.nl 
Willemijn Lau (0592) 240 868  w.lau@xs4all.nl 
ds. N.f.L. de Leeuw (0597) 612 715  nfl.de.leeuw@solcon.nl 
Nanno Levenga 06 141 015 12 
marjan de Ligny  marjan.de.ligny@kpnmail.nl 
otto Lussenburg (0592) 409 292  o.lussen@hotmail.com
ali van mechelen (0592) 867 290
anneke meijering (0592) 243 260 mijering.anneke@gmail.com 
reinder van der molen (0592) 346 549 of 06 536 59 942 reinder.vandermolen@gmail.com 
ina Nusselder (0592) 350 376 inanusselder@outlook.com 
ds. Peter van de Peppel (0592) 344 912 peppel@dedrieklankassen.nl
Diedrik Pepping  jeugdwerk@dedrieklankassen.nl 
Harm Polman (0592) 559 313 hapolman@gmail.com 
auckjen ridderbos (0592) 350 504 auckjen.ridderbos@zonnet.nl 
ds. Harm rietman  dsharmrietman@kpnmail.nl
Gerard Schoep (0592) 345 380 gerard.schoep@home.nl 
ds. Wim Smit (0592) 859 174  dswim.smit@quicknet.nl 
dr. marianne Storm (0592) 301 429 mariannestorm@hotmail.com 
ds. esther Struikmans (050) 313 36 19 estruikm@planet.nl
j. thijms-Bosma (0592) 389 356 l.thijms@ziggo.nl 
joost toussaint (0592) 311 917 vanderkolktoussaint@hetnet.nl 
ds. elly Veldman (0593) 565 259 veldman@dedrieklankassen.nl 
Bea Voskamp  andreenbea@kpnmail.nl 
rosalie de Weerd (0592) 750 634 of 06 457 596 41 rosaliedeweerd@gmail.com 
ds. Gert Wybe van der Werff (0592) 420 341 driewerff@gmail.com 
ria Wösten 06 122 791 42  ria.wosten@home.nl
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informatie over diverse kerken en 
(wijk)gemeenten: 

www.pkn-assen.nl 
www.dedrieklankassen.nl
www.jozefkerk-assen.nl
www.vredenoord-assen.nl
www.vrijzinnig.nl/assen
www.grolloo.com 
www.rolderkerk.nl 
www.pkn-smilde.nl 
www.bovensmilde.protestantsekerk.net 
www.pkn-vries.nl
www.tvgassen.nl 

Koffie en thee is gratis, wel willen u vragen 
om een bijdrage ter dekking van de kosten 
van de consumpties. 
Deze bijdrage kunt u deponeren in de 
daartoe bestemde bus.

De diverse locaties

adventskerk Lindelaan 49 9403 ma assen
De ark Smalgoorn 2 9402 NW assen 
Bonifatiuskerk Brink 3 9481 Be Vries
De Bron einthovenstraat 28 9402 Ce assen
Doopsgezinde Kerk oranjestraat 13 9401 Ke assen
jacobuskerk Kerkbrink 5 9451 aL rolde
jozefkerk Collardslaan 2 9401 Ha assen
De Kandelaar oude molenstraat 20 9401 DC assen
Kerk Prot. Gem. Bovensmilde Hoofdweg 186 9421 PD Bovensmilde
Kerkelijk Bureau oosterhoutstraat 30 9401 Ne assen 
Ds. ron Koopmans De Gaarde 63 9402 LH assen
markehuus Scharmbarg 35 9407 ea assen 
mfa Kloosterveste Vesteplein 5  9408 me assen
mfa Het Schakelveld  Witterhoofdweg 1  9405 HX assen 
odd fellowhuis H. de ruiterstraat 2 9401 Kt assen
opstandingskerk Wilgenbeemd 2 9403 ma assen
De ontmoeting Vesteplein 5 9408 me assen
ontmoetingshuis, Vries oude rijksweg 2 9481 BD Vries
Parochiehuis Dr. Nassaulaan 3b 9401 Hj assen
Proathoes Lindelaan 49 9403 ma assen 
vanaf Adventskerk linksaanhoudend rechtdoor rijden, op t-splitsing rechtsaf, na 25 m links parkeerterrein, 
gebouw rechts is Proathoes 
De Schulp Buizerdstraat 10 9404 BB assen
tichelhoes, rolde Hunebedweg 13a 9451 aP rolde
De Vijverhof Vredeveldseweg 75 9404 CC assen
Zalencentrum ‘Het Kompas’ Veenhoopsweg 12b 9422 aa Smilde


