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Van de dominee
Deze maand begint de zomer. De dagen zijn lang en de junimaand is een mooie
maand om er op uit te trekken. Een fietstocht door het frisse groen met de wind
door de haren. Een wandeling door de rietlanden of een vaartocht over de
wateren. In de kerk vieren wij op 5 juni het Pinksterfeest. In het Bijbelboek
Handelingen der Apostelen staat een uitgebreid verslag van de uitstorting van de
Heilige Geest. De leerlingen van Jezus, die Gods Geest al verwachten, ervaren een
windvlaag door het huis en ze komen in vuur en vlam te staan. Enthousiast
beginnen ze de blijde boodschap te vertellen en iedereen kan hen verstaan; ook
buitenlanders die eigenlijk een andere taal spreken! Wat mooi, dat de Geest
gelovigen verbindt. De Geest geeft kracht en zet ons in beweging.
Wat ook verbindt is kunst. Onze kerk doet mee met het Feest van de Geest. Kom
ook eens kijken naar de schilderijen van Joepe Bos en de beelden van Annette
Wessels. Zij verbeelden de Geest als een vogel, die neerdaalt, fladdert, zingt en
opkijkt. Hopelijk raakt ook u en raak jij geïnspireerd. Pinksteren geeft hoop; we
kunnen weer verder!
Een inspirerende junimaand gewenst,
Ds. A. van Waard-Pieterse

Pinksteren, Feest van de Geest
Op zondag 5 juni vieren wij het Pinksterfeest. In een uitbundige viering voor jong
en oud ervaren wij wat de Heilige Geest met ons kan doen: enthousiast worden, in
beweging komen, elkaar verstaan. Annette Wessels hoopt ons aan te zetten tot
beweging en na de dienst worden bij de klokkenstoel Pinksterduiven opgelaten.

We kunnen elkaar dan ook ontmoeten onder het genot van een kopje koffie, thee
of limonade. Op zaterdag 4 juni, zondag 5 juni en maandag 6 juni is de kerk ’s
middags van 13.00-17.00 uur open en kunt u de werken van het Feest van de Geest
bekijken.

Avondmaal 19 juni
Op 19 juni vieren wij met elkaar het Heilig Avondmaal. We beginnen de dienst zoals
anders, waarbij iedereen op een plek in de kerk gaat zitten op de stoelen of in de
banken. Wanneer wij het avondmaal gaan vieren, gaan we in een ruime kring rond
de tafel zitten. Brood en wijn en druivensap staan al afzonderlijk in bakjes en
glaasjes op tafel, zodat eenieder dit op het teken van de predikant kan pakken. We
nemen brood en wijn gezamenlijk tot ons. We hopen op een mooie viering.

Afsluiting catechisatie
Dit seizoen zijn de tieners maandelijks bij elkaar geweest. We hebben ons bezig
gehouden met toekomstvisioenen, advent en kerst. De speurtocht langs weiden,
schapen, huizen en een stal leverde interessante informatie op voor herders uit
het kerstverhaal. Later zijn het gebed en geestelijke liederen/ muziek aan de orde
geweest. De jeugd heeft in de 40-dagentijd voor de ouders gekookt. Het was een
gezellige maaltijd met drie gangen in het Protestants Centrum. Jammer genoeg
kon niet iedereen aanwezig zijn vanwege Corona. Met Pasen hebben zij een
bijdrage geleverd aan de kerkdienst. Nu is het tijd voor de afsluiting. Het plan is om
op 30 juni het seizoen af te sluiten met een uitje. Het belooft een spannende
avond te worden.
Joran, Timco, Roelina, Brenna, Tessa en ds. Astrid van Waard

Beeld en Geluidsinstallatie
Het is voor u geen verrassing dat onze beeld- en geluidinstallatie in de kerk niet optimaal is en zeker
niet de kwaliteit levert die we van een goede installatie mogen verwachten.
Wekelijks is het goed laten functioneren van de microfoons en de beamer een kleine uitdaging. Om
over een stabiel en kwalitatief goede livestream met goed beeld en geluid bij u thuis maar te zwijgen.
Ondanks de inspanning van diverse mensen blijft het behelpen en het beeld en geluid kwalitatief
onder de maat. Tijd voor actie dus.
De kerkrentmeesters hebben Bloemert Beeld&Geluidstechniek in Meppel benaderd voor advies.
De fam. Bloemert heeft voor zeker 150 kerken in voornamelijk Noord Nederland de installatie
verzorgd, dit tot tevredenheid van de gebruikers. Na beoordeling van onze bestaande installatie
concludeert Bloemert dat deze niet meer voldoet aan de normen van deze tijd. Tijdens het bezoek is
een korte demo gegeven.
We hebben een goede indruk overhouden aan de demo en de offerte die we nu hebben ontvangen.
Maaaaaaar, een professionele geluidsinstallatie inclusief een ringleidingversterker en een goed
functionerende camera- en videostream installatie vraagt een aanzienlijke investering van ca.
€ 18.000 die weliswaar een technische levensduur heeft van 15 tot 20 jaar en boekhoudkundig kan
worden afgeschreven over meerdere jaren. Feit blijft dat er voor de aanschaf geld beschikbaar moet
zijn. Een aanschaf in fasen of de aanbieding terugbrengen tot bv alleen de geluidsinstallatie behoort
ook tot de mogelijkheden.
We beraden ons op mogelijke geldwervingsinitiatieven, maar wanneer iedereen een extra gift,
specifiek voor het vervangen van de beeld- en geluidsinstallatie, zou overmaken zou dat ook al een
heel mooi gebaar zijn en tevens een mooie aanzet voor de financiering.
PS: u kunt uw gift overmaken naar het rekeningnummer van de kerkrentmeesters (NL 69 RABO
0322001080) onder vermelding van bv “Beeld&Geluid” . Een eerste gift van € 2500,00 is reeds
ontvangen. Hartelijk dank daarvoor.
Kerkrentmeesters

Giften
Onze predikant ontving een gift van € 20 voor de Kerk.
Heel hartelijk dank hiervoor.
Preekrooster
5 juni
12 juni
19 juni
26 juni

Ds. A van Waard-Pieterse (Pinksteren en koffiedrinken)
Ds. G. Schreurders, Wierden
Ds. A. van Waard-Pieterse (viering Heilig Avondmaal)
De heer Brouwer, Rouveen

Collecte en bloemen
1 mei

8 mei

15 mei

22 mei

26 mei

29 mei

Diaconie € 31,00 en Kerk € 35,35
Uitgang: Kerk € 29,45 t.b.v. pastoraat
Bloemen: mevr. Marjolein Petter
Diaconie € 23,90 en Kerk € 26,70
Uitgang: Diaconie € 33,40 t.b.v. Nigeria
Bloemen: fam. Gonnie en Jan Kleene
Diaconie € 40,00 en Kerk € 43,80
Uitgang: Kerk € 44,90
Bloemen: dhr. H. Korthoef
Diaconie € 52,30 en Kerk: € 56,60
Uitgang: Diaconie € 41,60 t.b.v. ziekenhuispastoraat Meppel
Bloemen: fam. Munsterman
Hemelvaart
Diaconie € 24,60 en Kerk € 16,60
Uitgang: Kerk € 28,00 t.b.v. geluidsinstallatie
Geen bloemen
Diaconie € 33,55 en Kerk € 34,98
Uitgang: Diaconie € 32,56 t.b.v. Jeugddorp de Glind
Bloemen: dhr. G. Huismans

PVD nieuws
In de maand juni vieren deze 80-plussers hun verjaardag:
3-6 Dhr. J. Schutrops, B. Warnersweg 6
12-6 Mevr. J. Jason, Brem 1
Wij wensen u beide een fijne dag.

