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ALGEMENE INFORMATIE 

Predikanten 
Ds. T.W.D. Prins-van den Bosch  
Groeneweg 1, 7688 RC Daarle tel.0621217402 
e-mail: dsprins@derankstaphorst.nl  
Ds. G. Jongsma 
John F. Kennedystraat 4b, 7951 AH Staphorst 
Tel: 0522474860/0651336777  
e-mail: gjongsma85@gmail.com 
Scriba  
Mevr. J.M. Weststrate-den Engelsman 
De Meente 6    tel. 0522463304 
e-mail: scriba@derankstaphorst.nl  
Preses kerkenraad 
Mevr. I.F. Coster-Huisman 
Russchersland 24  tel. 0629339155 
Kosters 
e-mail: beamteam@derankstaphorst.nl  
Bespreken vergaderruimte 
Mevr. J. Veerman    
e-mail: reserveren@derankstaphorst.nl  
Ouderlingen 
Mevr. K. Huisman-Prins 
Hoogeweg 19   tel: 0650543722  
e-mail: ouderling.sectie1@derankstaphorst.nl  
Mevr. R. Buiter-Kuijers  
Maisveld 21   tel. 0648251856 
e-mail: ouderling.sectie3@derankstaphorst.nl  
Jeugdouderlingen 
Dhr. E. Huls en Mevr. J. Huls-Taam 
e-mail: jeugdouderling@derankstaphorst.nl  
Emiel:     tel. 0646444368  
Jolanda:    tel. 0621500971 
Diakenen 
Mevr. M.J.J.W. Haasjes-Port 
Costersland 53    tel. 0522463483 
e-mail: diaconie@derankstaphorst.nl  
Dhr. B. Boldewijn 
Mokkenland 11a  tel. 0522463980 
Mevr. I.F. Coster-Huisman 
Russchersland 24  tel. 0629339155 
College van kerkrentmeesters 
Mevr. A. ten Brinke 
Mr. JB Kanlaan 14, Punthorst tel. 0643851719 
e-mail: kerkrentmeesters@derankstaphorst.nl  
Mevr. G. Kooiker 

Mr. J.B. Kanlaan 12  tel. 0612825862  
e-mail: penningmeester.krm@derankstaphorst.nl 
Dhr. M. Compagner    
Oude Rijksweg 441a  tel. 0621210644 
e-mail: kerkrentmeesters@derankstaphorst.nl 
Kerkgebouw  
Ebbinge Wubbenlaan 41a tel. 0522460434  

KERKENRAADCOMMISSIES 
Activiteitencommissie 
e-mail: activiteiten@derankstaphorst.nl  
Commissie liturgie en eredienst 
Mevr. K. Jonkers 
e-mail: liturgie@derankstaphorst.nl  
Commissie vorming & toerusting 
Mevr. J. Schraa   tel. 0620599513 
e-mail: vorming@derankstaphorst.nl   
Redactie- en PR-commissie 
e-mail: redactie@derankstaphorst.nl 
Voor Facebookberichten: 
e-mail: pr-commissie@derankstaphorst.nl 
Voor websitebeheer: 
e-mail: website@derankstaphorst.nl 
Voor beamerberichten: 
e-mail: beamteam@derankstaphorst.nl  
HVD 
Mevr. M.H. Dozeman-Bokxem  
W. de Zwijgerstraat 17  tel. 0522463102 
e-mail: hvd@derankstaphorst.nl  
Z.W.O.-commissie 
Dhr. K. Mussche 
Boekweitveld 15  tel. 0641694330 
e-mail: zwo@derankstaphorst.nl  
Jeugdcommissie 
Dhr. E. Huls    tel. 0646444368 
e-mail: jeugd@derankstaphorst.nl  
Subcommissies van Jeugdcommissie: 
Kinderoppasdienst 
Mevr. F. de Boer  tel. 0522465078 
Mevr. L. Redder  
e-mail: oppas@derankstaphorst.nl  
Kindernevendienst 
Mevr. G. Huls   tel. 0628265121 
e-mail: kindernevendienst@derankstaphorst.nl 
Mevr. R. Hokse   tel. 0612258949 
e-mail: kindernevendienst@derankstaphorst.nl 
Gez. commissies De Rank en De Bron Jeugdwerk 
Mevr. C. Wink 
e-mail: christelijkjeugdwerkstaphorst@outlook.com 
CD-opnamen kerkdienst/internet 
Dhr. J. Dozeman  tel. 0522463102  
Ledenadministratie 
Mevr. M.C. Talen-Uiterwijk 
Russchersland 11  
e-mail: leden@derankstaphorst.nl  
Burennetwerk De Rank 
Dhr. B. Boldewijn  tel. 0522463980 
Website: www.derankstaphorst.nl 
Berghorstteam 
Dhr. R. Toet 
e-mail: berghorstteam@derankstaphorst.nl 
 

De kopij voor het eerstvolgende kerkblad moet uiterlijk op zaterdag 1 oktober 2022 binnen zijn via het volgende mailadres: 
redactie@derankstaphorst.nl 

mailto:dsprins@derankstaphorst.nl
mailto:gjongsma85@gmail.com
mailto:scriba@derankstaphorst.nl
mailto:beamteam@derankstaphorst.nl
mailto:reserveren@derankstaphorst.nl
mailto:ouderling.sectie3@derankstaphorst.nl
mailto:jeugdouderling@derankstaphorst.nl
mailto:diaconie@derankstaphorst.nl
mailto:kerkrentmeesters@derankstaphorst.nl
mailto:penningmeester.krm@derankstaphorst.nl
mailto:activiteiten@derankstaphorst.nl
mailto:liturgie@derankstaphorst.nl
mailto:vorming@derankstaphorst.nl
mailto:pr-commissie@derankstaphorst.nl#_blank
mailto:website@derankstaphorst.nl
mailto:beamteam@derankstaphorst.nl
mailto:hvd@derankstaphorst.nl
mailto:zwo@derankstaphorst.nl
mailto:jeugd@derankstaphorst.nl
mailto:oppas@derankstaphorst.nl
mailto:kindernevendienst@derankstaphorst.nl#_blank
mailto:kindernevendienst@derankstaphorst.nl#_blank
mailto:christelijkjeugdwerkstaphorst@outlook.com#_blank
mailto:leden@derankstaphorst.nl
mailto:berghorstteam@derankstaphorst.nl
mailto:redactie@derankstaphorst.nl


3 
 

MEDITATIE 

 
Aan tafel! 
Zo luidt het thema voor het komende seizoen in PKN-gemeenten. Van harte hoop ik dat wij, op allerlei 
manieren en met diverse leeftijdsgroepen, aan de slag gaan met dit thema (dit thema hoeft in de kerken 
echt niet beperkt te blijven tot nadenken over de betekenis van het Heilig Avondmaal). 
De gewoontes in Nederland rondom “aan tafel gaan” kunnen enorm verschillend zijn. Was het nog niet zo 
heel lang geleden de gewoonte dat we als gezin op gezette tijden samen aan tafel gingen, nu kan het in 
gezinnen voorkomen dat het samen aan tafel gaan een uitzondering is geworden. Daarnaast: aan tafel 
gaan of aan tafel genodigd worden bij een bijzondere gelegenheid, kan eveneens verrassend variëren: van 
barbecue of lopend buffet bijvoorbeeld tot een heel chique, prachtig aangekleed diner dat doorgaans 
begint met een ‘voorafje’. Natuurlijk noem je dat niet zo wanneer het om een chic diner gaat – dan heet 
het ‘het voorgerecht’ – maar ik noem het even zo, omdat ik u graag ‘een voorafje’ aanbied in deze 
aflevering van Kontakt aan het begin van een nieuw seizoen. Dit voorafje geeft u hopelijk de indruk dat 
het bij onze te organiseren momenten van “Aan tafel!” om iets meer zal gaan dan samen eten alleen. 
 
Het voorafje 
Er was eens een belangrijk man, een rabbi, die erg oud was. Hij wist dat hij niet lang meer te leven had. 
Hij had één wens: voordat hij stierf te mogen zien hoe de hemel was. Eindelijk zei God tegen hem: “Ga 
dan maar mee, dan zal ik het je laten zien”. God nam hem mee naar een groot en prachtig kasteel. Ze 
betraden een brede trap en gingen door een rijkversierde deur naar binnen. Ze kwamen in een brede 
binnenplaats met twee deuren. God zei tegen hem: “Voordat ik je de hemel laat zien, laat ik je eerst de 
hel zien”. God liep regelrecht naar een deur, opende deze en zei: “Ga hier maar naar binnen en kijk: dit is 
de hel”. De rabbi keek en kon z’n ogen niet geloven: hij zag een grote kamer vol met mensen, die rondom 
een lange tafel zaten. De tafel was gedekt met de heerlijkste gerechten uit alle windstreken. De rabbi 
begreep er niets van en vroeg aan God: “Hoe kan dit nu de hel zijn; deze mensen met al dit heerlijke 
eten...?” “Je hebt niet goed gekeken, kijk nog maar eens goed”, zei God. De rabbi keek nog eens en toen 
schrok hij van wat hij zag: alle mensen hadden stijve armen, die ze recht voor zich uit hadden liggen! Van 
al het lekkere konden ze niets eten, omdat ze hun lepel niet bij hun mond konden brengen! Toen begreep 
de rabbi dat dit inderdaad wel de hel moest zijn… “Nu zal ik je de hemel laten zien, loop maar met me 
mee”, zei God. Hij liep voor hem uit en opende de deur naar het tweede vertrek. Ook hier keek de rabbi 
naar binnen en wat hij zag verwarde hem nog meer: hij zag weer een kamer vol met mensen rondom een 
rijk gedekte tafel; ook deze mensen hadden stijve armen. Hij begreep er niets meer van en vroeg: “Hoe 
kan dit nu de hemel zijn?” God antwoordde: ”Je hebt weer niet goed gekeken, kijk nog eens beter” De 
rabbi keek en wat hij toen zag ontroerde hem zeer: hij zag dat deze mensen hun overbuur te eten gaven. 
Wat ze niet in hun eigen mond konden stoppen, konden ze wel aan de ander geven. Toen begreep hij: zo 
is dus de hemel. 
       
“Aan tafel!” Van harte hoop ik dat u in het komende seizoen ‘heerlijke gerechten’ worden voorgeschoteld. 
Ik zie ernaar uit u aan een of meer van deze ‘tafels’ te ontmoeten.  
 
Hartelijke groet, 
ds. Gerda Jongsma  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jaarthema 2022-2023 ‘Aan tafel!’ 

Van de Maaltijd van de Heer naar de tafel van verbinding 
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KERKDIENSTEN 

 
 
 
KERKDIENSTEN 
11 september 10.00 uur ds. J.D.Th. Wassenaar, Hellendoorn  
18 september 10.00 uur ds. J.G. Zomer    Startzondag* 
25 september 10.00 uur ds. D. Geertsma, IJhorst  
02 oktober 10.00 uur ds. E.C. Rooseboom, Drachten  Israëlzondag/Doorstroomdienst 
09 oktober 10.00 uur ds. T.W.D. Prins-v.d. Bosch  
16 oktober 10.00 uur ds. R.M. den Hertog, Zwolle  
 
 
 
 
 
  
   
 

*De Commissie V&T presenteert i.s.m. ds. J.G. Zomer… 
 

Startdienst: ‘Heel De Rank Bakt’ 
 
Zondag 18 september 2022 – 10.00 uur – De Rank 
 
Dit jaar gaat ds. Zomer voor in de startdienst van De Rank. In deze dienst zal het startsein worden gegeven 
voor een nieuw seizoen vol gezellige, leerzame en vormende activiteiten. Een mooie gelegenheid om 
elkaar weer te ontmoeten na de zomer! 
 
De eerste activiteit – het gevecht om de gouden deegrol - vindt direct na de kerkdienst plaats. We vragen 
je om je favoriete recept voor koek, cake of taart in de strijd te gooien en het resultaat mee te nemen. Na 
de dienst is er tijd voor koffie en thee, waarbij al deze heerlijke baksels geproefd en gejureerd kunnen 
gaan worden.  
 
Ga jij straks met de unieke gouden deegrol naar huis? 
 

 
*** 

 
Doorstroomdienst 
Tijdens de dienst van 2 oktober a.s., waarin ds. E.C. Rooseboom voorgaat, zal de doorstroom van de 
Kindernevendienst plaatsvinden. De oudste jeugd gaat tijdens deze dienst van de Kindernevendienst naar 
de Jongerenkerk en de allerkleinsten stromen ín de Kindernevendienst. Zij ontvangen hiervoor binnenkort 
een uitnodiging. 
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GEMEENTENIEUWS 

 
Wijk 1   
(Staphorst Noord, de Streek, Rouveen, Punthorst en het buitengebied Ouderlingensecties 1 en 2) 
Wijkpredikant: ds. G. Jongsma 
Kennedystraat 4b 
7951 AH Staphorst 
Tel: 0522474860/0651336777  
E-mail: gjongsma85@gmail.com  
Werkdagen: dinsdag en woensdag 

 
In Memoriam Femmie Witte – Last (18-04-1946 – 17-08-2022) 
Femmie Last werd geboren in Genemuiden. Haar man vond ze in Staphorst: Klaas Witte. Ze trouwden in 
1967 en gingen wonen in Staphorst. Ze kregen vier kinderen: twee meisjes en twee jongens. 
Femmie wist haar dagen goed te vullen. In eigen huis zorgde ze dat alles spic en span was. Maar ook 
gezelligheid gooide bij haar hoge ogen. Ze was een spelletjesmens en ging er graag op uit: naar winkels, 
naar markten, naar feestjes… Zo levende, heeft ze veel vrolijkheid gekend en gebracht. 
Toen de kinderen hun eigen gezinnen kregen, gaf ze zichzelf bij hen wel eens ongevraagde taken. Nu de 
kinderen daarop terugkijken, zien ze daarin haar liefde en zorg voor hen. Femmie genoot van de klein-
kinderen en omgekeerd genoten de kleinkinderen van haar. Ook de komst van twee achterkleinkinderen 
mocht ze meemaken. 
Helaas maakte een hersentumor aan alles een eind. Femmie raakte haar zelfstandigheid kwijt – ze moest 
hun huis aan de Julianastraat verruilen voor eerst Reggersoord en later De Schiphorst-Lindenhorst. In De 
Lindenhorst is ze liefdevol verpleegd en kregen haar man, kinderen, familie en anderen ruimschoots de 
gelegenheid met haar naar het einde toe te leven. In de late nacht van 17 augustus is Femmie rustig 
overleden. Ze werd 76 jaar. 
 

*** 
 

Dhr. J. Kuiers (Tulpenstraat 3, 7951 AE Staphorst) kampt al lange tijd met hartproblemen; onlangs werd 
het noodzakelijk voor hem een kastje te dragen dat de specialisten (op afstand) inzicht geeft in het 
functioneren van zijn hart. Binnenkort wordt op basis van deze gegevens een behandeling vastgesteld of 
tot een ingreep besloten. 
 
Mw. Trijntje Compagner (Mauritsstraat 2, 7951 AS Staphorst) werd enkele weken geleden opnieuw 
opgenomen in het ziekenhuis vanwege problemen ten gevolge van haar diabetes. Werd eerder al tot 
amputatie van een onderbeen overgegaan, nu bleek die ingreep ook noodzakelijk voor het andere been. 
Op het moment van schrijven ligt ze nog in het Isala ziekenhuis, maar zeer binnenkort zal ze naar Centrum 
voor revalidatie Vogellanden, Hyacinthstraat 66a, 8013 XZ in Zwolle gaan. 
 
We leven mee met Jacquelien en Bennie Dunnink (Prinses Beatrixstraat 1, 7951 AM Staphorst) die in hun 
familiekring zo plotseling en zo ontstellend verdrietig te maken kregen met verlies. Ten gevolge van een 
auto-ongeluk overleed hun neef Niels, de 19-jarige zoon van een broer van Jacquelien.  
 
De zieken (de bij name genoemden en alle anderen) bidden we kracht en vertrouwen toe. Mogen zij zich 
gekend weten bij God en bij mensen. 
 
Voor de rouwenden: de vrouw, moeder, oma, neef, ze zijn niet meer onder ons. Hun pijnlijke afwezigheid 
doet hen op te nadrukkelijke wijze aanwezig zijn. Wij wensen de nabestaanden de nabijheid toe van onze 
God die ons allen, levenden en doden, draagt in Zijn ontferming. 
 
Een hartelijke groet voor u allen, 
ds. Gerda Jongsma 

mailto:gjongsma85@gmail.com
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Wijk 2 (Staphorst Zuid, Ouderlingensecties 3 en 4) 
Wijkpredikant: ds. T.W.D. Prins-van den Bosch  
Tel: 0621217402 
E-mail: dsprins@derankstaphorst.nl  
Werkdagen: maandag en donderdag 
 
Aangezien ds. Prins-van den Bosch momenteel nog geniet van haar zwangerschapsverlof, zal zij tijdelijk nog worden vervangen 
door ds. J.G. Zomer, Hoogeweg 38, 7951 DV Staphorst. Telefoon: 0522-461326,  e-mail: ds.zomer@hetnet.nl. 

 
Berichten uit de wijk van ds. Prins 
In het vorige nummer stond onder de berichten van wijk 2 alleen het geboortekaartje van Vera Prins 
vermeld. Ik neem aan dat velen een felicitatie hebben gestuurd of op andere wijze van zich hebben laten 
horen. Ook vanaf deze plaats een hartelijke gelukwens aan ds. Prins en haar man. Het is mooi om te zien 
dat de kleine het goed doet en dat het met moeder ook goed gaat. Met de hulp van de grote zussen van 
de baby kan dat ook bijna niet anders. 
 
Geboren en inmiddels gedoopt 
En dan hebben we het over Finn Veerman, zoon van Erik en Nathalie Veerman-van der Kolk, De Enk 6. Finn 
werd geboren op 7 juli in Zwolle – toch maar daar, voor alle zekerheid. Na Tygo en Rens is Finn de derde 
zoon in het gezin Veerman. Een dubbele felicitatie dus, zowel met de geboorte als met de doop op 21 
augustus. Beide broers vervulden een speciale rol in die doopdienst. Tygo droeg Finn naar binnen en Rens 
bracht het doopwater aan; het haakte allemaal mooi in elkaar. We mogen terugzien op een feestelijke 
dienst. 
 
Ziekenhuis 
De laatste weken was het al spannend rondom Annet Knol. Dat ze aan hartfalen lijdt, is algemeen bekend, 
maar dat je dan zo weinig kunt en je krachten zo geconcentreerd moet doseren en dat daarmee zoveel 
energie gemoeid is… je kunt je er bijna geen voorstelling van maken. Na opnieuw opname in het 
ziekenhuis, weer thuiskomen, dan wéér naar het ziekenhuis, is nu besloten dat ze er blijft, totdat er een 
donorhart beschikbaar is. Wanneer dat zal zijn weet ze niet. Ze weet alleen dat ze bovenaan staat. En dan 
kómt het bericht en wordt ze klaargemaakt voor de OK – en dan blijkt het beschikbare hart toch niet te 
zijn wat de artsen menen nodig te hebben... ze moest weer terug naar haar kamer. We leven mee met 
haar, met haar man Carlo en dochter Esmée en met heel de familie. Wat een spannende tijden. 
 
Ouderling Klazien Huisman, Hoogeweg, kwam noodgedwongen eerder terug: een ontstoken blindedarm, 
die haar veel last bezorgde. En ondertussen spelen ook nog zorgen rond een familiekwaal: het hart. Al met 
al reden om de banden met het ziekenhuis nog even aan te houden, al was ze net bezig om haar 
werkzaamheden daar te beëindigen – maar dat is natuurlijk iets anders. 
 
Mevr. Annekie Brand, Grutto, kon in vakantietijd eerder geopereerd worden dan waar ze op gerekend 
had. Dat was wel even schrikken, maar nu de operatie achter de rug is, is ze toch wel blij. Lang genoeg had 
het haar gehinderd. Die zes weken revalideren komt ze vast ook goed te boven. 
 
Dhr. Albert van Dijk, Staphorster Kerkweg, is op maandag 22 augustus opgenomen voor observatie. Daar 
ging een lange periode aan vooraf, waarin hij en zijn naasten constateerden dat steeds minder mogelijk 
was. De twijfel sloeg toe: aan zichzelf, aan zijn omgeving. Wat is er aan de hand? We hopen dat deze 
periode helderheid kan geven en ook weer een beetje rust. 
 
Er blijken meer gezinnen te zijn waarin ziekte een rol van betekenis speelt. Om met een beeld uit de 
vakantie te zeggen: waar aan de tentharingen van het bestaan getrokken wordt. Soms staat onze tent 
lelijk te klapperen, maar een ander moment ben je vervuld van trots omdat ‘ie het toch maar mooi houdt.’ 
Maar het doet altijd wát met je: allerlei vanzelfsprekendheden laat je achter, je vraagt je af hoe je ooit zo 
kinderlijk naïef kon leven bij alles wat je nu hebt leren kennen, hoe waardevol is het leven en zijn je 
vriendschappen. 

mailto:ds.zomer@hetnet.nl
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Het melden van ziekenhuisberichten heeft uiteraard niet tot doel onze nieuwgierigheid te voeden, maar 
ons de kans te geven met elkaar mee te leven. In blije dagen, in verdrietige dagen, in dagen van 
beproeving. Ik hoop dat u, dat jij, die gelegenheid ook gebruikt. Want, met een variatie op een tekst van 
Johannes: ‘Als je niet meeleeft met iemand die je ként, hoe zou je mee kunnen leven met iemand die je 
niet kent?’ (I Joh 4: 20). 
 
J.G. Zomer, emeritus 
 

*** 
 
 
Een woord van dank 
Graag wil ik iedereen hierbij van harte bedanken voor alle 
kaartjes, berichtjes en cadeautjes die we kregen voor de 
geboorte van onze dochter Vera. Wat waren we blij met de lange 
slinger met kaarten in onze woonkamer en de prachtige bos 
bloemen, bedankt! Met Vera en mij gaat het heel goed, we 
hadden een heel mooie en voorspoedige kraamweek. We hebben 
ons erover verwonderd dat God ons weer zo’n prachtig klein 
meisje heeft toevertrouwd. Vera groeit goed en is een blije baby. 
Op zondag 28 augustus werd ze in Daarle gedoopt, bijzonder om 
nu weer aan de ‘andere kant’ van de doopvont te staan. 
 
Bij mij begint het inmiddels weer te kriebelen om aan het werk te 
gaan. Op zondag 18 september, de startzondag, zijn we erbij in 
De Rank en kunnen jullie de kleine Vera ontmoeten. Op maandag 
26 september begin ik aan mijn eerste werkweek, waarin ik 
vooral de dienst van 9 oktober zal voorbereiden. De eerste week 
van oktober heb ik dan nog één week verlof (zo kwam dat hier 
thuis goed uit). Vanaf 9 oktober werk ik weer een week, om vervolgens na de herfstvakantie weer zonder 
onderbrekingen aan het werk te gaan. Ik ben er dus in week 40 en in week 42 en vanaf week 44 weer 
onafgebroken. Het zal fijn zijn om jullie weer te ontmoeten, op de Startzondag of op andere momenten! 
 
Hartelijke groet,  
Ds. Desiree Prins-van den Bosch en van ons hele gezin 
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VANUIT DE KERKENRAAD 

 
Uit de kerkenraadsvergadering van 30 mei 2022 
 
Welkom en opening 
De voorzitter van de kerkenraad, diaken Ina Coster, heet iedereen van harte welkom. 
Vervolgens leest Alice ten Brinke een overdenking van René de Reuver over het feest van de Geest. 
Pinksteren; veel mensen hebben er geen idee bij en eigenlijk vinden we het zelf ook nog wel eens 
ingewikkeld. Pinksteren is het feest van de inspiratie, bezieling, maar ook van hoop. Lied 689 wordt 
aangehaald ‘Wat altijd is geweest, het waaien van de geest.’ 
Alice opent de vergadering met gebed.  
 
Winterwerk 
Er wordt dit jaar geen Winterwerkboekje uitgegeven. De commissie V&T heeft te weinig leden om dit te 
kunnen uitvoeren. Bovendien bieden een activiteitenkalender en concrete informatie via Facebook, 
website, nieuwsbrief en Kontakt meer mogelijkheden up-to-date te blijven. Momenteel worden de 
activiteiten van de verschillende commissies verzameld. Het Winterwerk zal in samenwerking met De Bron 
aangeboden worden. Janita Veerman gaat nieuwsbrieven (in het algemeen) verzorgen.  
 
Vacatures 
In de dienst van 5 juni, waarin ds. Jongsma voorgaat, zal aandacht worden besteed aan de (letterlijk) lege 
plekken (die gaan ontstaan) in de kerkenraad. Er komen 14 stoelen voor in de kerk te staan, waarin 
uiteindelijk maar 4 ambtsdragers blijven zitten, dit om de noodzaak voor nieuwe ambtsdragers zichtbaar 
te maken. Gerda zal er uitleg bij geven. 
 

Mededelingen uit de colleges 
Predikanten: 
Onlangs heeft ds. Jongsma een vergadering in De Berghorst gehad met alle predikanten uit de omgeving. 
Er is afgesproken om de weekafsluitingen weer op te starten. Ook de viering van het Heilig Avondmaal in 
De Berghorst kan weer opgestart worden.  
De burgerlijke gemeente vraagt of we een of vertegenwoordiger uit De Rank kunnen vinden om aan te 
sluiten bij een bijeenkomst tegen eenzaamheid. De diaconie pakt dit op. 
Het gezamenlijk maken van een kunstwerk met Pinksteren is niet doorgegaan i.v.m. weinig aanmeldingen.  
De instroom/doorstroomdienst gaat niet door met Pinksteren. Er zijn dan veel kinderen afwezig i.v.m. 
vakantie. 
De familie Kolster komt muzikale begeleiding bieden tijdens de pinksterdienst.  
 
Moderamen: 
Er is een gesprek geweest met De Bron. Vertegenwoordiging van Vorming & Toerusting en Jeugdwerk van 
beide kerken was hierbij aanwezig. We willen komend seizoen meer gezamenlijke activiteiten plannen. 
De ZWO-commissie was aanwezig bij de laatste moderamenvergadering. Ze gaan na gedwongen corona-
stop nu weer activiteiten oppakken. Ze zijn dringend op zoek naar nieuwe leden. 
In verband met het vertrek van de huidige notulist wordt er gezocht naar een nieuwe notulist voor de 
kerkenraadsvergaderingen. 
 
Consistorie 
Vier leden gaan het Berghorstteam verlaten i.v.m. einde termijn. Ze verwachten wel gewoon door te 
kunnen draaien en gaan zelf nieuwe leden werven. 
Winterwerk: Het thema is Aan tafel. De ouderlingen willen komend seizoen iets rondom dit thema gaan 
organiseren. 
Handen schudden na afloop van een dienst: afstemmen met gastpredikant wat hij/zij wil. Eventueel 
benoemen bij afkondiging wanneer handen schudden na afloop van de dienst niet gewenst is. 
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Diaconie 
De Actie Vakantietas wordt georganiseerd samen met De Bron.  
Bootreis senioren: in totaal waren er 25 aanmeldingen. Dit zijn er te weinig om deze activiteit te laten 
doorgaan. 
Jolanda van der Vegt sluit aan bij Noodhulp Staphorst. 
 
Jeugdouderlingen 
De Doorstroomdienst is nu naar 2 oktober verplaatst. Dan is er ook Jongerenkerk. Er zijn 7 doorstromers 
en 17 instromers. Voorgesteld wordt de komende jaren de 1e zondag van oktober aan te houden voor de 
Doorstroomdienst en dan ook Jongerenkerk te organiseren. 
 
Sluiting  
Alice sluit de vergadering af met het gezamenlijk luisteren naar het lied: ‘U geeft rust’. 
 
Volgende vergadering: 27 juni 2022 
 
 

*** 
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VAN DE KERKRENTMEESTERS 
 

 
Commissie Uitbreiding de Rank  
In het vorige Kontakt werd gemeld dat de uitbreidingsplannen die er lagen geen doorgang zullen vinden. 
Wel gaan we in afstemming met onze buren, Mathil Kinderopvang, bekijken hoe we door interne 
aanpassingen binnen De Rank toch onze wensen gaan vervullen. In oktober hopen we tijdens een 
gemeenteavond een aangepast plan “Samen Bouwen en Groeien in Geloof” te kunnen presenteren. Dit 
betekent dat de Commissie Geldwerving Uitbreiding De Rank (voorlopig) haar werkzaamheden zal 
beëindigen. Uiteraard zullen geplande activiteiten gewoon doorgaan.  
Op dit moment is ruim € 178.000 ingezameld t.b.v. van het Bouwfonds. In oktober hopen we meer 
duidelijkheid te hebben over hoe het financiële plaatje eruit zal zien, wanneer we het huidige kerkgebouw 
gaan aanpassen en in hoeverre de inmiddels ingezamelde middelen voldoende zijn om hier invulling aan 
te kunnen geven. 
 
 

*** 

 
 
Vacature gastheer/gastvrouw 
Met ingang van 1 januari 2023 zal Grietje Klein niet meer aanwezig zijn als gastvrouw bij de zondagse 
diensten. Wij bedanken haar hierbij alvast voor haar inzet in de afgelopen periode. Door het vertrek van 
Grietje zijn wij met ingang van 1 januari 2023 op zoek naar een 
 

GASTVROUW/GASTHEER ZONDAG 
 
De functie van gastvrouw/gastheer is in de eerste plaats een uitvoerende functie die door een groep 
gemeenteleden ingevuld wordt. Volgens een rooster word je een keer per 4 tot 5 weken ingezet tijdens 
de zondagdienst. Als gastheer/gastvrouw is het je belangrijkste taak om gasten te verwelkomen en ervoor 
te zorgen dat iedereen zich welkom voelt in onze kerk. Ook zorg je ervoor dat alles klaarstaat voor de 
dienst en heb je een aantal uitvoerende taken binnen de dienst.  
 
Taken: 

• Als gastheer/gastvrouw ben je tijdig aanwezig om de kerk alvast te verwarmen; 

• Als gastheer/gastvrouw zorg je ervoor dat het liturgisch centrum voorafgaand aan de dienst is 
ingericht (kaars voor de dienst aansteken, een glas water klaarzetten voor de predikant en de 
organist); 

• Als gastheer/gastvrouw zorg je ervoor dat iedereen zich welkom voelt in onze kerk, je verwelkomt 
de gastpredikanten en je hebt aandacht voor bezoekers die nog niet bekend zijn bij De Rank; 

• Als gastheer/gastvrouw verricht je tijdens bijzondere diensten, zoals een doopdienst, aanvullende 
taken, zoals het ophalen van dopelingen, het ophalen van water voor het doopvont, enz.  

 
Wat bieden wij: 

• Een goede inwerkperiode en een duidelijk draaiboek waarin je taken omschreven staan; 

• Een vrijwilligersvergoeding per dienst; 

• Je wordt onderdeel van een leuk divers samengesteld team, dat altijd bereid is elkaar te helpen. 
 

Interesse: 
Wil je graag meer informatie of wil je je aanmelden voor deze functie, neem dan contact op met Alice ten 
Brinke (secretaris kerkrentmeesters) via de mail: kerkrentmeesters@derankstaphorst.nl of telefonisch via: 
06-43851719 (maandag t/m vrijdag na 16.00 uur). 
 

mailto:kerkrentmeesters@derankstaphorst.nl
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COLLECTES 

 
Opbrengst collectes 

 

Datum Dienst Collectedoel Totaal 

20 maart Heilige Doop KIA Werelddiaconaat € 133,77 

27 maart   Tear € 156,39 

03 april   KIA Werelddiaconaat € 130,48 

10 april Palmzondag SBV Staphorst € 116,33 

14 april  Goede week diaconie €  39,92 

17 april Pasen KIA Werelddiaconaat € 267,41 

24 april   diaconie € 137,93 

    

Datum Dienst 2e collecte Opbrengst Uitgang  Opbrengst 

12 juni Heilig Avondmaal w.i.e.g. € 70,31 diaconie: Voedselbank  

19 juni  w.i.e.g. € 50,19 jeugdwerk € 50,89 

26 juni  w.i.e.g. € 92,06 jeugdwerk € 96,41 

03 juli  w.i.e.g. € 60,72 bouwfonds € 68,01 

10 juli Heilige Doop w.i.e.g. € 123,18 bouwfonds € 104,56 

17 juli  w.i.e.g. € 64,98 pastoraat € 71,13 

 

    

Opbrengst zendingsbussen: 
 

 

 
 
Bestemming collectes 
 

Datum Dienst 1ste collecte 2de collecte Uitgang 

11 september   diaconie w.i.e.g. bouwfonds 

18 september   NSGK w.i.e.g. bouwfonds 

25 september   diaconie w.i.e.g. bouwfonds 

02 oktober Israëlzondag / HD diaconie Kerk & Israël bouwfonds 

09 oktober   project Gambia (Jennie) Jeugdwerk PKN (JOP) jeugdwerk 

16 oktober   diaconie w.i.e.g. bouwfonds 

 
 
 
Geef! Ook als u thuis kijkt of luistert 

Vergeet u niet te geven wanneer u thuis meeluistert of -kijkt via www.kerkgemist.nl? Thuis 
geven kan eenvoudig via de Givt-app. Bij betaling via Givt verdeelt u zelf uw giften over de 
drie collectes. Zelf overmaken via de bank kan ook naar: NL04 RABO 0373 7295 37 t.n.v. 
Hervormde Gemeente De Rank te Staphorst, onder vermelding van ‘collecte datum 
dienst’. Wij verdelen dan uw gift evenredig over de drie collectes.  
 
Let op: vermeld duidelijk voor welke dienst(en) u geld overmaakt. 
 
 

april - augustus Stichting Water for live  € 356,33  
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DIACONIE 

 
Toelichting bestemming collectes 
 
Zondag 18 september 2022 – Diaconiecollecte voor NSGK 
Er zijn meer dan 100.000 kinderen met een handicap in Nederland. Ze zitten 
bijvoorbeeld in een rolstoel, kunnen niet zien of hebben een verstandelijke 
beperking. Maar vaak is dat niet hun grootste probleem. Hun grootste 
handicap is dat ze eenzaam zijn. 
Sinds 2015 zijn er al meer dan 35 Samen-naar-Schoolklassen opgericht. In zo'n klas krijgen kinderen met 
een ernstige handicap les binnen de muren van een gewone basisschool. Daardoor krijgen de kinderen 
met een handicap vriendjes en hoeven ze niet meer alleen te spelen en te leren. Samen met onze 
donateurs, collectevrijwilligers en partners zorgen we ervoor dat kinderen met een handicap kunnen 
meedoen in de speeltuin, op de sportclub, in de muziekgroep en op school. Dit, zodat kinderen met en 
zonder handicap samen de basis kunnen leggen voor hun verdere leven. 
Zo bereiken we ons doel: 

1. Samen spelen: met onze partners zorgen we voor toegankelijke speelplekken, hulpmiddelen en 
trainingen; 

2. Samen leren: we richten "samen naar school" klassen op, waardoor kinderen met (ernstige) 
handicaps ook naar een school in hun buurt kunnen; 

3. Samen sporten: we introduceren aangepaste sporten (zoals RaceRunning), zodat kinderen met 
een handicap met andere kinderen kunnen sporten; 

4. Beeldvorming/voorlichting: we zorgen voor een positief beeld van kinderen met een handicap. 

 
 

Zondag 9 oktober 2022 – Diaconiecollecte voor Hulpproject Gambia “Samen Sterk” 

Jenny Dunnink heeft samen met haar familie al enkele jaren een hulpproject in Gambia. In het project is 
onderwijs heel belangrijk, in het verleden hebben ze al meegeholpen bij de financiering van een school-
gebouw. 
Goed onderwijs kan het verschil maken tussen geen baan vinden en daardoor leven in armoede of een 
baan vinden en een betere toekomst hebben. Dankzij giften kunnen ze het schoolgeld voor meerdere 
kinderen betalen.  
 

 
 
 
 

 
 



13 
 

KERKELIJKE LEDENADMINISTRATIE 

 
 
Geboren: 
07 juli 2022: Finn Veerman, zoon van Erik en Nathalie Veerman, De Enk 6, 7951 WK Staphorst 
 
Gedoopt: 
21 augustus 2022: Finn Veerman, zoon van Erik en Nathalie Veerman, De Enk 6, 7951 WK Staphorst 
 
Overleden: 
17 augustus 2022: Mevr. F. Witte-Last, Koningin Julianastraat 57, 7951 BK Staphorst 
 
Ingeschreven: 
Vanuit de Herv. Gem. te Rouveen-Staphorst: Mevr. M. Heijboer, De Meenthe 11, 7951 WJ Staphorst 
 
Vetrokken:  
Naar de Prot. Gem. te Zwolle: Dhr. N. Heide. Voormalig adres: Rijksparallelweg 15, 7951 KA Staphorst 
 
 

*** 
 
   

IN KONTAKT… 

 
… met een voor de meeste gemeenteleden bekende Ranker: Albert Meesters 
 
Albert is eind jaren ’90 lid geworden van De Rank. Hij kwam vanuit 
de kerk in Rouveen en voelde zich meteen helemaal thuis in het 
‘Boskarkie’.  
Toen het huidige kerkgebouw aan de Ebbinge Wubbenlaan 
gerealiseerd werd, was Albert druk met schilderen: zonder enige 
vorm van hoogtevrees en met veel enthousiasme zette hij de 
houten (plafond)balken in de lak.  
Schilderen is echter niet het enige wat Albert in al die jaren voor 
De Rank heeft gedaan. Zo schenkt hij al sinds jaar en dag koffie in 
De Rank. Ook heeft hij flessen opgehaald voor de statiegeldactie, 
hielp hij in het verleden regelmatig met het in orde maken van de 
zaal voor uitvaarten en hij brengt al jaren met veel plezier het 
kerkblad rond in de bezorgwijk die hij ooit van Freddy Drost 
overnam.  
Albert heeft dus al heel wat voor De Rank betekend en dat doet hij 
nog steeds. Op de vraag wat De Rank voor hém betekent, 
antwoordt hij: ‘Het samen zijn. De Rank is een fijne geloofsgemeenschap die je het gevoel geeft dat je erbij 
hoort en waar je je gesteund voelt, ook als het even niet zo lekker loopt in je leven.’  
Op 29 maart 2005 deed Albert belijdenis in De Rank. Iets wat hij als zeer bijzonder heeft ervaren. 
Albert hoopt nog lang achter de ‘bar’ te kunnen staan om na de kerkdiensten koffie te schenken. En wat 
hem betreft mogen dat best wat meer kopjes koffie zijn dan nu het geval is, want hij vindt het erg jammer 
dat steeds minder mensen fysiek de kerkdiensten bijwonen. Albert hoopt dan ook dat daar in de nabije 
toekomst weer verandering in komt. Met het nieuwe jaarthema – ‘Van de Maaltijd van de Heer naar de 
tafel van verbinding’ – móet dat haast wel goed komen! 
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 IN HET LICHT 

 
Dit keer in het licht: de Redactie- en PR-commissie van De Rank 
 
De Redactie- en PR-commissie heeft als taak ervoor te zorgen dat relevante informatie 
over onze kerkgemeenschap een breder publiek bereikt. Dit wordt voornamelijk 
gedaan middels het Kontakt, de website en Facebook én vanaf deze maand: Rank 
Actief, een digitale nieuwsbrief met informatie over geplande activiteiten. 
 
Redactiecommissie 
Deze commissie bestaat uit zes leden: Boukje Harink-Mulder (voorzitter), Anne-Marieke Russcher-
Harink (administratie), Marjan Meijer-van Dijk (eindredactie), Paula van Lente (websitebeheer), Titia 
Engels-Huisman (Facebook), Janita Veerman (digitale nieuwsbrief). De Redactiecommissie stelt 9 à 10 
keer per jaar het kerkblad samen. Marjan plaatst de via de mail binnengekomen kopij in het 
conceptkerkblad. Vervolgens wordt dit concept tijdens de redactievergadering besproken en eventueel 
aangepast. Als alle kopij is geplaatst en gecheckt op taal- en spelfouten, stuurt Marjan het kerkblad als 
pdf-bestand naar Wyger Breukelaar, die het kopieerwerk verzorgt. Vervolgens zorgt een groep 
vrijwilligers onder leiding van Hillie Jansen-de Weert voor de adressering en verspreiding van het 
kerkblad. Marjan zorgt voor de digitale verspreiding van het Kontakt. Janita verstuurt de digitale 
nieuwsbrief enkele dagen nadat het kerkblad is bezorgd. 
 
PR-commissie 
Paula van Lente en Titia Engels-Huisman beheren de website van De Rank en zorgen voor publicaties op 
Facebook. Dit zijn voornamelijk relevante (nieuws)berichten of agenda-items die ook in het Kontakt te 
lezen zijn. Door de inzet van diverse communicatiemiddelen hoopt de PR-commissie al haar doelgroepen 
te bereiken. Daarnaast houdt de PR-commissie zich bezig met regionale persaandacht, zoals het 
schrijven en versturen van persberichten. 
 
Camera- en Beamteam 
Het Camera- en Beamteam bestaat uit: Carl Bisschop, Gerwout Breukelaar, Stijntje Coster, Joop 
Dozeman, Jarno Harink, Mirte Heide, Trijntje Heide, Herbert Jan Kuijers, Evert Slager, René Talen, Henk 
Timmerman, Erik Veerman, Nathalie Veerman, en Jos Verheul. Zij zorgen er o.a. voor dat tijdens 
kerkdiensten de liturgie en andere uitingen op de beamer te zien zijn. Daarnaast filmt deze commissie 
de diensten en zendt ze live uit via Internet. 
Het Camera- en Beamteam laat weten nog dringend op zoek te zijn naar één of meer personen die de 
bij een kerkdienst behorende PowerPointpresentatie willen maken en/of presenteren in de kerk.  
Interesse? Stuur dan een mailtje naar: beamteam@derankstaphorst.nl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

mailto:beamteam@derankstaphorst.nl
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BERICHTEN VAN DE COMMISSIES 

 
REDACTIE- EN PR-COMMISSIE 
 
Het eerstvolgende nummer van Kontakt verschijnt op 12 oktober 2022. Kopij voor dit nummer moet als 
Word-document in bijlage uiterlijk op zaterdag 1 oktober 2022 binnen zijn op het volgende e-mailadres: 
redactie@derankstaphorst.nl. De redactie kan besluiten kopij in te korten, aan te passen of (nog) niet te 
plaatsen. 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 
HVD – HERVORMDE VROUWENDIENST 
 
Bloemengroet 
19 juni  Dhr. A. Redder   Ebbinge Wubbenlaan 94, Staphorst 
26 juni  Fam. Veldman   Oude Rijksweg 33a, Staphorst 
03 juli  Fam. Prins   Daarle 
10 juli  Mevr. K. Roo-Bosch  De Wijk 
17 juli  Mevr. A. Knol   Stegemanserf 5, Staphorst 
24 juli  Mevr. J. Roo-Middelveld Ebbinge Wubbenlaan 192, Staphorst 
31 juli  Mevr. A. Feenstra-Veld  Ebbinge Wubbenlaan 140, Staphorst 
07 augustus Fam. Figeland   Meester Boldewijnlaan 8a, Staphorst 
14 augustus Dhr. P. Mulder   Brandsland 25, Staphorst 
21 augustus Mevr. A. Brand-Schra  Grutto 15, Staphorst 
21 augustus Fam. Van Dijk   Staphorster Kerkweg 14, Staphorst 
 
Via mevrouw J. Dunnink kwamen er twee giften binnen (€ 20,00 en € 15,00), waarvoor onze dank. 
 
Felicitaties 
De volgende leden hopen de komende weken hun verjaardag te vieren: 
12 september Mevr. J.W. Kloek-Winkeler Meester Boldewijnlaan 1, 7951 AC Staphorst 86 jaar 
13 september Dhr. W. de Boer  Koningin Julianastraat 49, 7951 BK Staphorst 83 jaar 
17 september Mevr. J. Prent-Hendriks  Hoogeweg 32, 7951 DV Staphorst  81 jaar 
22 september Dhr. B.J. Dennekamp  Ebbinge Wubbenlaan 238, 7951 LB Staphorst 87 jaar 
03 oktober Dhr. J. Seinen   Meester Boldewijnlaan 10, 7951 AD Staphorst 94 jaar 
Wij wensen u allen een fijne dag! 
 

*** 
Breimiddag                                           
Op maandag 19 september wordt er weer een gezellige breimiddag georganiseerd 
in 'De Bron'. Aanvang van deze middag is 13.30 uur en het duurt tot ± 16.00 uur. 
Komt u ook? 
Door uw inzet en enthousiasme heeft de "Stichting Christian Refugee Relief (CRR)" al vele dekens kunnen 
sturen naar de Griekse eilanden en andere plaatsen waar ze nodig waren. Wekelijks gaan de transporten 
op weg. Ook in de aankomende periode blijven uw breiwerken van harte welkom. Voor nieuwe wol kunt 
u bellen met Hennie Compagner, tel: 0522-463187. Tot 19 september in 'De Bron'! 

OVERZICHT KONTAKT 2022 

Uiterlijke inleverdatum kopij  Verschijningsdatum  

01 oktober 2022 12 oktober 2022 

05 november 2022 16 november 2022 

10 december 2022 (kersteditie) 21 december 2022 

mailto:redactie@derankstaphorst.nl
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LEGE STATIEGELDFLESSEN 
 
Overzicht data ophalen lege statiegeldflessen 2022 
03 oktober 
07 november    
05 december   
 
De opbrengst van de flessenactie in de maand juli bedraagt € 520,-- . In de maand augustus worden nooit 
flessen opgehaald. Hartelijk dank voor de vele statiegeldbonnen, flessen en bijdragen die aan onze 
flessenvrijwilligers zijn gegeven. Alle merken flessen en kleine flesjes mogen worden meegegeven. Ook 
flessen (en blikjes) van Duitse supermarkten zijn van harte welkom! U mag uw statiegeldbon ook bij De 
Rank in de postbus doen. Samen maken we onze flessenactie tot een succes! 
De eerstvolgende keer dat de flessen worden opgehaald, is maandag 3 oktober. Op sommige routes 
gebeurt dat in de loop van de middag. Mochten er echter door omstandigheden een keer geen flessen bij 
u worden opgehaald, dan vragen wij hiervoor uw begrip. Het is voor onze vrijwilligers fijn als de flessen 
bij uw voordeur neergezet worden.  
Hebt u vragen of wilt u ook meedoen, neem dan contact op met Grietje Germs, Smitserf 34, via tel. 463746 
of 0611447307/grietjegerms@gmail.com of met Femmy Mulder, tel. 461730/femmymulder@gmail.com. 
 

 
*** 

 
GEZOCHT: FLESSENOPHALER 
 
Voor de route Dekkersweg-Gemeenteweg zijn we nog steeds op zoek naar een nieuwe flessenophaler.  
 
Wat vragen we van jou?  

• De eerste maandag van de maand – tenzij anders vermeld – haal je langs een vaste route lege 
statiegeldflessen op.  

• Deze route eindigt achter de Poiesz, waar je de meeste flessen kunt inleveren. Het is praktisch als 
je dat meteen na je route doet. De resterende flessen en de statiegeldbon kun je vervolgens 
inleveren bij Grietje Germs, Smitserf 34. 

• Je bent ongeveer 1 uur (per maand!) bezig met het ophalen en wegbrengen van de flessen. 

• In de maand augustus hoef je de flessen niet op te halen. 
 

Indien gewenst, gaat de vrijwilliger die de flessen op deze route nu ophaalt, de eerste keer met je mee om 
de route over te dragen. 
 
Wat levert het op?  

• We halen elke maand een heel mooi bedrag op aan statiegeld, dat ten goede komt aan De Rank. 
 
Interesse of vragen? 

• Grietje Germs, Smitserf 34. Tel. 463746 of 06-11447307, grietjegerms@gmail.com 

• Femmy Mulder, tel. 461730, femmymulder@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:grietjegerms@gmail.com
mailto:femmymulder@gmail.com
mailto:grietjegerms@gmail.com
mailto:femmymulder@gmail.com
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COMMISSIE GELDWERVING UITBREIDING  
 
Wandeling met koek en zopie 
Wanneer: zondag 25 september 2022 
Waar:   De Rank 
Hoe laat:  14.00 uur 
Kosten:  vrije gift t.b.v. de uitbreiding van De Rank 
Opgave via: uitbreiding@derankstaphorst.nl of via de opgaveformulieren in de kerk  
We maken een mooie wandeling (± 10 km) vanaf het kerkgebouw van De Rank. Onderweg is er koek en 
zopie en na de wandeling is er voor iedere wandelaar een kop lekkere soep. Loopt u mee? 

 

  

 
JEUGDCOMMISSIE 
 
Let op:  De zeskamp die gepland stond voor 10 september gaat vanwege te weinig aanmeldingen helaas 

NIET door! 
 

*** 
 
Patatpraat voor alle jeugd van 11 t/m 16 jaar 
Wanneer: zaterdag 1 oktober 2022  
Waar:  De Rank 
Hoe laat: ongeveer tussen 18.00 en 22.00 uur 
Leiding:  Jeugdcommissie 
Kosten:  €2,50 
Opgeven (verplicht) kan t.z.t. via: jeugd@derankstaphorst.nl 
Een filmpje pakken met elkaar en een patatje eten en naderhand kletsen we nog even door!  
Welke films we gaan kijken, is op dit moment nog niet bekend. Na afloop gaan we natuurlijk nog even 
chillen! Ben jij erbij? 

 
 

*** 
 
Jongerenkerk voor alle jeugd van groep 8 
Op 2 oktober is er weer jongerenkerk! Tot en met mei zullen we iedere eerste zondag van de maand 
jongerenkerk houden in de ruimte van Mathil. Hierbij zijn we samen op een actieve en gezellige manier 
bezig met het geloof.  
Wanneer: 1e zondag van de maand van oktober 2022 t/m mei 2023 
Waar:  Naast de Rank, in de ruimte van Mathil 
Hoe laat:  10.00 uur  
Leiding:  Jongerenkerkwerkgroep  
 

 

mailto:uitbreiding@derankstaphorst.nl
mailto:jeugd@derankstaphorst.nl
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WO-COMMISSIE 
 
Inzameling oud ijzer 
Het is bijna zover: we gaan weer oud ijzer inzamelen! U kunt uw spullen op zaterdag 1 oktober komen 
brengen bij De Rank. Denk hierbij aan: lood, ijzer, accu’s, koper, enz. Alvast bedankt voor uw bijdrage! 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
COMMISSIE VORMING & TOERUSTING 
 
We hebben weer een mooi en afwisselend programma klaar voor het seizoen 2022-2023. Zoals we in het 
vorige kerkblad al hebben aangekondigd, gaan we het dit jaar anders aanpakken. U was gewend dat er 
aan het begin van het seizoen een winterwerkboekje kwam, waarin alle activiteiten werden aangekondigd. 
Vanaf dit kerkelijk jaar werken we in plaats van met een gedrukt boekje met een digitale nieuwsbrief, 
onder de naam Rank Actief.  
In de eerste nieuwsbrief, die wordt gemaild in het weekend nadat dit Kontakt is bezorgd, vindt u een 
overzicht van alle activiteiten die voor het komend seizoen al bekend zijn. Vervolgens ontvangt u steeds 
enkele dagen nadat het kerkblad uitkomt een nieuwsbrief met uitgebreidere informatie over de komende 
activiteiten. Daarbij heeft u direct de mogelijkheid om u op te geven. Op die manier zijn we flexibeler: als 
er door het jaar heen nog iets georganiseerd wordt, dan kunnen we dat alsnog meenemen in de 
nieuwsbrief. Tevens hopen we op deze manier iedereen meer te betrekken bij de activiteiten, waardoor 
deze meer gaan leven.  
Zoals u hieronder en in de agenda achterin het kerkblad kunt zien, worden de activiteiten ook nog gewoon 
in het Kontakt, via de website en de sociale media onder de aandacht gebracht. Hopelijk tot ziens bij een 
of meer activiteiten! 
 
N.B.: mocht u de nieuwsbrief niet in uw mailbox hebben ontvangen, dan kan het zijn dat deze in uw map 
‘ongewenste mail’ terecht is gekomen of dat uw mailadres bij ons (nog) niet bekend is. In het laatste geval 
verzoeken wij u uw mailadres door te geven aan: administratie.kontakt@derankstaphorst.nl. 
 
 

*** 
 
Rond de vuurkorf (mannenavond) 
Wanneer: vrijdag 30 september 2022  
Waar:  De Rank 
Hoe laat: 19.00 uur 
Kosten:   €5,00 per persoon 
Opgave via: vorming@derankstaphorst.nl 
 
Mannen van De Rank, opgelet! Deze avond is speciaal voor jullie! We verzamelen ons 
rondom de vuurkorf in een ongedwongen sfeer. Wij zorgen voor een goed knapperend 
vuur, wat te drinken en lekker eten van de barbecue, bereid door een specialist. Het is 
de bedoeling is dat we rondom de vuurkorf met elkaar in gesprek gaan. Dat gesprek 
ontstaat vanzelf of kan met een beetje hulp op gang gebracht worden. Dus laten we 
elkaar ontmoeten! We hopen dat er deze avond weer mooie gesprekken opbloeien. 
 

mailto:administratie.kontakt@derankstaphorst.nl
mailto:vorming@derankstaphorst.nl
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Walkingdinner 
Wanneer: zondag 9 oktober 2022  
Waar:  nader te bepalen 
Hoe laat:   19.30 uur 
Opgave via: vorming@derankstaphorst.nl 
 
Een actieve avond uit eten voor iedereen die graag 
voor anderen kookt én graag anderen voor zich laat 
koken! Op drie verschillende locaties gaan groepjes 
aan de slag met de bereiding van een voor-, hoofd- of 
nagerecht. Wanneer alle voorbereidingen klaar zijn, wandelt (of fietst) iedereen naar het adres van het 
voorgerecht. Hierna gaat de tocht naar het adres van het hoofdgerecht, waarbij de twee andere groepen 
zo nodig kunnen helpen met de laatste werkzaamheden. Nadat ook dit gerecht genuttigd is, kunnen op 
het laatste adres de gaatjes nog worden gevuld met het dessert.  
Houdt u helemaal niet van koken, maar eet u wel graag mee? Dat kan natuurlijk ook!  
 
Geef bij opgave aan: 

• als u wilt koken: naar welke gang uw voorkeur uitgaat en of uw keuken en eettafel beschikbaar zijn; 

• als u wilt mee-eten: of u dieetwensen of allergieën hebt. 
 
Tot ziens bij deze smakelijke activiteit! 

 
*** 

 
Film: Song for a Raggy Boy 

Wanneer: woensdag 12 oktober 2022 
Waar:  De Rank 
Hoe laat:   19.30 uur 
Kosten:  een kleine bijdrage, i.v.m. vertoningsrecht 
Opgave via: vorming@derankstaphorst.nl 

 
Ierland, 1939. Nadat hij in de Spaanse burgeroorlog aan communistische 
zijde heeft gevochten, wordt veteraan William Franklin als leraar aangesteld 
op de Katholieke tuchtschool St. Judes. Zijn klas wordt hem als een bende 
nietsnutten afgeschilderd, gedoemd om de rest van hun leven het slechte 
pad te bewandelen. Franklin ziet echter wel een toekomst voor de jongens 
uit zijn klas en hij probeert ze daadwerkelijk iets te leren in plaats van enkel 
te straffen, zoals de andere leraren doen. Het medeleven en het geduld 
waarmee Franklin zijn veelal ongeletterde leerlingen leert lezen en 

schrijven, staat in schril contrast met de hardhandige methodes en het seksueel misbruik waar de priesters 
zich schuldig aan maken, de meedogenloze Brother John voorop. Aan Franklin de taak om verandering te 
brengen in het onmenselijke beleid van de school. 

 

KINDERNEVENDIENST  
 
Opgave Kindernevendienst 
Wanneer uw kind 4 jaar wordt, wilt u uw kind dan aanmelden bij de Kindernevendienst (o.v.v.: naam, 
adres, telefoonnummer, e-mail)? Deze gegevens gebruiken we uitsluitend voor het verstrekken van 
informatie over de Kindernevendienst en de projecten die daarbij horen, zoals het kerstgeschenk bij het 
Kinderkerstfeest. Zo wordt er geen kind vergeten! Alvast bedankt! 
 

mailto:vorming@derankstaphorst.nl
mailto:vorming@derankstaphorst.nl
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INGEKOMEN BERICHTEN  
 

Omgekeerde vlaggen en rode zakdoeken  
Uit de berichten, die classispredikant Klaas van der Kamp maandelijks publiceert, viel mij het volgende 
stukje op. Het is een onderdeel van het verslag van een vergadering van het Breed Moderamen. Ik vond 
het bemoedigend dat op de kerkelijke vergadertafels meeklinkt waar we in het straatbeeld niet omheen 
kunnen: “De hele voedselketen is verantwoordelijk voor de huidige landbouwcrisis. De stikstofvragen 
worden nu bij de boeren neergelegd, maar ook de veevoederproducenten spelen een rol en de banken 
die hun financiële eisen stellen en uiteindelijk ook de consument die slechts 9 tot 10 procent van het 
beschikbare budget aan voedsel uitgeeft, terwijl dat ooit 50 tot 60 procent is geweest. We hebben met 
zijn allen dit systeem gecreëerd en het is niet reëel de rekening daarvan eenzijdig bij de boeren neer te 
leggen. 
 
Dat was een teneur in de bespreking van de landbouwcrisis in het breed moderamen van de classis op 8 
juli. Je moet ook vragen stellen, vulde een lid van het breed moderamen aan, naar wat de banken hebben 
gedaan, naar wat Wageningen deed en natuurlijk naar de richting die de politiek heeft gewezen. ‘Men 
wilde alleen maar meer, meer, meer. Wat hebben we met ons rentmeesterschap gedaan?’ Er werd op 
gewezen, dat de boeren nu als zondebok worden aangewezen, zoals dat eerder ook al de vissers 
overkwam. ‘Deze beroepsgroepen zijn juist opgejut door de overheid’. De prijzen die de consument 
betaalt, zijn onverantwoord laag en de maatschappelijke kosten van biodiversiteit worden niet 
doorberekend in de supermarkten. ‘Ondertussen gaan de aandeelhouders er met de winsten vandoor’. 
 
Het breed moderamen sprak verder over de vraag naar de verantwoordelijkheid van de kerken om zich 
hier kritisch over uit te laten. Een lid van het breed moderamen sprak over een pastorale verantwoor-
delijkheid. Hij vond het belangrijk naar de boeren te luisteren. Anderen noemden dat wat aan de magere 
kant; het is ook van belang een spiegel te bieden aan mensen in de kerk en in de samenleving. Op tafel lag 
een artikel van ds. Ad van Nieuwpoort die de vraag stelde in hoeverre je het verhaal van de wijngaard van 
Naboth als een doorkijkje kan lezen naar de huidige situatie. Van Nieuwpoort noemde het zinvol je te laten 
inspireren door dergelijke verhalen, tegelijk maakte hij een voorbehoud: Het gaat in het verhaal van 
Naboth over de vraag of je van een wijngaard een moestuin kan maken; en met de vragen over stikstof en 
natuurrisico’s zit je in een ander chapiter. 
 
Verschillende leden van het breed moderamen noemden bijbelfragmenten als die van het jubeljaar en de 
barmhartige Samaritaan, waarin je lijnen kunt vinden naar de huidige situatie. Voorwaarde is wel dat je 
affiniteit hebt met de vragen van de boeren; de startpositie is van belang bij de hermeneutiek (vertaalslag 
die je maakt). Een predikant verwoordde: ‘Ik probeer rekening te houden met alle mensen in mijn 
gemeente. Ik bid voor de boeren en ook voor de mensen die zich zorgen maken over het milieu en ook 
voor onszelf; wij die zo gemakkelijk van alle luxe een graantje willen meepikken’. 
 
Janny Bunschoten, ouderling vanuit Flevoland, verzorgde de opening van de vergadering. Zij benoemde 
een viertal mogelijke houdingen in vraagstukken: die van een realist, een romanticus en een optimist; zij 
zocht zelf een vierde weg, namelijk die van de hoop. In het gesprek over de boerenvragen werd daarop 
teruggegrepen. De hoop is een perspectief waarin diverse bevolkingsgroepen zich kunnen verenigen.”  
 
De e-flits verschijnt maandelijks en is gratis. Dit is jaargang 4, nr. 12 (augustus 2022). U kunt zich inschrijven 
en uitschrijven via k.vanderkamp@protestantsekerk.nl. 

 
(Bericht ingezonden door J.G. Zomer, emeritus) 

 
 

 
 

mailto:k.vanderkamp@protestantsekerk.nl
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Slapen in de open lucht 
Als in de kerk meeklinkt waar we in het straatbeeld niet omheen kunnen, dan moeten we – en dat doe ik 
dan op persoonlijke titel – ook aandacht geven aan de situatie in Ter Apel en de schrik van de mensen in 
Tubbergen.  
 
Eigenlijk heb ik helemaal geen tijd om dit stukje te schrijven, want morgenavond hebben we een buurt-
barbecue en ’t zal ook eens niet: we zitten in de organisatie, dus nog genoeg te regelen. Maar toch: toen 
het Achtuurjournaal meedeelde dat Artsen zonder Grenzen voor het eerst in de geschiedenis 
medewerkers naar Ter Apel heeft gestuurd, toen voelde ik schaamte opkomen. “Zij wel”, dacht ik, “en wij 
– mensen van de kerk - staan te kijken, leggen nog een lekker stukje vlees op de barbecue en vinden ook 
dat de regering er niks van bakt”. 
 
Ik moest iets met die schaamte en daarom schrijf ik van me af. Een moreel appèl? Nou ja, noem het zo, al 
ben ik zelf ook verschrikkelijk passief; ik heb het niet aangedurfd Oekraïners in huis op te nemen en ik ben 
niet naar Ter Apel getrokken om als vrijwilliger mijn diensten aan te bieden. “Een land als dit, dat rijk is, 
hier hulp te moeten bieden, alsof we op de Griekse eilanden zijn, ik schaam me daarover”, zei Judith 
Sargentini van Artsen zonder Grenzen. En ze heeft gelijk, ze heeft honderd procent gelijk. 
 
Hoeveel kerken in Nederland staan in het kader van voorgenomen samenvoeging of schaalverkleining in 
de verkoop of worden binnenkort in de verkoop gezet? Wacht daar nog even mee. Maak er een diaconaal 
project van en biedt de overheid een helpende hand door ze te huur aan te bieden. En misschien niet eens 
alleen de kerkgebouwen die we zelf niet meer gebruiken. Ook een kerkgebouw dat we wél gebruiken is 
met enige fantasie voor meer doeleinden geschikt. Laten we onze gemeenteleden opwekken om in die 
gebouwen vrijwilligerswerk te verrichten en handen en voeten te geven aan de barmhartigheid waarop 
ons eigen bestaan ook stoelt. 
 
Als we dit doen, bieden we de mogelijkheid om een draaglijker spreiding van asielzoekers over het land 
mogelijk te maken. Niet langer die grote quota op één plek, waar mensen met kwalijke bedoelingen 
makkelijk prooi vinden. Niet langer de (overigens begríjpelijke) mobilisatie van hele volksstammen tégen 
een tsunami van asielzoekers, omdat de getalsverhoudingen in hun/ons dorp totaal scheefgetrokken 
worden. Daardoor ook niet langer het uitspelen van groepen tegen elkaar. Alle mensen zijn immers 
beelddrager van onze God. En of iemand hier, na bestudering van zijn/haar vluchtverhaal, asiel krijgt dan 
wel afgewezen wordt: aanvragen mág, dat hebben we zo internationaal afgesproken. En gedurende die 
aanvraag hebben zowel de aanvrager, alsook het land waarin de aanvraag wordt gedaan, zich waardig te 
gedragen. Trouwens, als ik schrijf ‘het land’ bedoel ik ‘de ménsen van dat land’. 
 
Waar ik naar uitzie, is een pastoraal vermaan van onze synode naar haar gemeenten toe: maak waar wat 
we als opdracht hebben meegekregen: ontheemden te huisvesten, hongerigen te voeden, gastvrij te zijn. 
Kortom: Jezus te volgen. Niet in de sfeer van “als u vluchtelingen wilt helpen, dan kunnen de volgende tips 
nuttig zijn…”, maar met een beroep op het huidig apocalyptische decor, waarop we geroepen zijn de 
navolging vorm te geven als ‘schouwspelers van God’ (Naar Ef 5:1 – in een weergave van de NBG-vertaling: 
‘Weest dan schouwspelers Gods’…” 
 
Stel je toch voor dat het Achtuurjournaal als volgt begint: “Hedenmiddag heeft staatssecretaris Van der 
Burg bekendgemaakt naast Ter Apel een tweede aanmeldcentrum voor binnenkomende asielzoekers te 
openen. De staatssecretaris zei hiertoe te zijn gekomen, uiteraard vanwege de schrijnende beelden uit Ter 
Apel, maar ook na een genereus aanbod van de Protestantse Kerk Nederland om haar hoofdkantoor in 
Utrecht hiervoor beschikbaar te stellen. Een woordvoerder van de PKN gaf een korte toelichting: het zou 
met de aard van het christelijk geloof samenvallen, bij te dragen aan respectvolle en menswaardige 
voorwaarden, waarop vluchtelingen hun asielverzoek kunnen indienen en de afhandeling daarvan kunnen 
afwachten. Daarbij: het gebouw leent er zich uitstekend voor, thuiswerken is voor veel collega’s al een 
beetje gewoon en wat echt centraal moet gebeuren, kan ook vanuit het seminarie in Doorn”.   
              
Jan Gerrit Zomer, emeritus 
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Trotse jarige 
Op 22 juli jl. is mevrouw Klomp 90 jaar geworden. Op verzoek tonen we daar uiteraard graag deze mooie 
foto van in het Kontakt. We wensen mevrouw Klomp nog vele goede en gezonde jaren toe! 
 

 
 
 

*** 
 

 
Cursus Theologische verbreding en verdieping in Assen 
Je verdiepen in theologie betekent je verdiepen in de relatie tussen God en mensen. Duiken in de wereld 
van de Bijbel en nadenken over de bronnen van het christelijk geloof en… openstaan voor ‘anders-
denkenden’. Verfrissend, verrassend, verrijkend, veelkleurig. Vraag cursisten die de cursus hebben 
gevolgd naar het waarom; menigeen antwoordt: ‘omdat het zo boeiend is’. 
U kunt kennismaken met deze cursus TVG in Assen op donderdagavond 6 oktober 2022. U krijgt dan 
informatie over onze cursus TVG en Chris Dees, docent en bestuurslid van deze cursus, geeft een 
voorbeeldles TVG. Hij gaat in gesprek met mogelijk vier theologen die ook ons uitnodigen tot een gesprek, 
‘omdat het ons zeker raakt’. Wat te denken van: Dorothee Sölle, Karen Armstrong, Huub Oosterhuis en 
Piet van Midden.  
De eerste cursusmorgen voor onze nieuwe cursisten wordt dinsdagmorgen 25 oktober 2022, de dinsdag 
na de herfstvakantie. We maken om 09.00 uur eerst kennis met elkaar en de vakken, daarna volgt vanaf 
10.45 uur een les Oude Testament.  
Wij werken in Assen met kleine groepen, we houden rekening met elkaar door voldoende afstand te 
houden, in het gebouw wordt voldoende geventileerd, kortom: we doen er alles aan om corona zoveel 
mogelijk buiten de deur te houden, ook met uw medewerking! 
Wilt u meer weten over aanmelding en verder cursusgebeuren: zie onze website onder www.tvgassen.nl. 
Een telefoontje naar onze secretaris Bert van Maanen mag ook: 06-51846656. Hij zal ook aanwezig zijn op 
deze avond.  
 
Waar:    Markehuus, Scharmbarg 35, 9407 EA Assen (parkeergelegenheid) 
Wanneer:  Donderdagavond 6 oktober 2022, van 19.30 uur tot ca. 21.30 uur  
Kosten:   Aan deze avond zijn geen kosten verbonden. Koffie/thee staat voor u klaar en laat u zich 

thuis voelen onder ons allen.  

http://www.tvgassen.nl/
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KERKDIENSTEN  
11 september 10.00 uur ds. J.D.Th. Wassenaar, Hellendoorn  
18 september 10.00 uur ds. J.G. Zomer     Startzondag 
25 september 10.00 uur ds. D. Geertsma, IJhorst  
02 oktober 10.00 uur ds. E.C. Rooseboom, Drachten   Israëlzondag 
09 oktober 10.00 uur ds. T.W.D. Prins-v.d. Bosch  
16 oktober 10.00 uur ds. R.M. den Hertog, Zwolle  
 
 
AGENDA  
10 september 15.00 – 20.00 uur Zeskamp, terrein rond De Rank  AFGELAST 
13 september 14.00 – 16.00 uur Seniorenmiddag, in De Rank 
19 september 13.30 – 16.00 uur Breimiddag, in De Bron  
25 september 14.00 uur  Wandeltocht, vanaf De Rank 
30 september 19.00 uur  Rond de vuurkorf (mannenavond), bij De Rank 
01 oktober     Deadline inleveren kopij eerstvolgende Kontakt 
01 oktober    Inzameling oud ijzer, bij De Rank 
01 oktober 18.00 – 22.00 uur Patatpraat, in De Rank 
02 oktober 10.00 uur  Jongerenkerk, bij Mathil (naast De Rank) 
06 oktober 19.30 – 21.30 uur Infoavond cursus TVG, in het Markehuus te Assen 
09 oktober 19.30 uur  Walkingdinner 
12 oktober  19.30 uur  Filmavond: Song for a Raggy Boy, in De Rank 
12 oktober     Verschijningsdatum eerstvolgende Kontakt 
 
 
SCHOONMAAKROOSTER 
10 september  Jan de Witte 0522-463422  Hanneke de Witte 0522-463422 
17 september  Roelien Bloemhof 0522-854349  Jantje Bloemert 06-22845243 
24 september  Roely van der Veen 0522-461178 Arjan/Jentje Veldman 06-11051396 
01 oktober  Lambert Akkerman 0522-462576 Hennie Akkerman 0522-462576 
08 oktober  Linda Smit 0522-465092  Grietje Germs 0522-463746 
15 oktober  Tally v.d. Wal 0522-462784  Marga de Wee 0522-463105 
 
 
ROOSTER OPPASDIENST 
Datum  Tijd  Oppas 1  Oppas 2  Hulp  
11 september  10.00 uur  Henriet Russcher  Tessa Engel   Carmen Klosse 
18 september  10.00 uur  Aaltje Slager   Grietje Jonkers   Eva Boldewijn 
25 september  10.00 uur  Frederiek de Boer  Lianne Tiemens  - 
02 oktober  10.00 uur  Marrie de Bruin  Mariska Talen   Annemarie de Bruin 
09 oktober  10.00 uur  Linda Redder   Erica Mussche   Myrthe Heide 
16 oktober  10.00 uur  Femke Kuijers   Aaltje Slager   Carmen Klosse 
 
 
 
 

ROOSTERS 

Wist u dat Kontakt ook in een digitale versie beschikbaar is? Met de digitale versie van Kontakt heeft u het 
kerkblad overal bij de hand én wordt papier bespaard! Wilt u Kontakt voortaan ook digitaal ontvangen, stuur dan 
een mailtje naar: redactie@derankstaphorst.nl. 

mailto:redactie@derankstaphorst.nl
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FINANCIËLE EN PRAKTISCHE INFORMATIE 

Kerkelijke bijdragen en giften 
- voor het kerkenwerk. De termijnen van uw kerkelijke bijdrage, 
alsook incidentele giften, kunt u storten op rekeningnummer  
NL04 RABO 0373 7295 37 t.n.v. Hervormde Gemeente ‘De Rank’ 
te Staphorst, o.v.v. ‘termijn kerkelijke bijdrage’ of ‘gift’. Voor 
vragen over uw kerkelijke bijdrage kunt u terecht bij de 
penningmeester van het College van Kerkrentmeesters:  
mevr. G. Kooiker, Mr. J.B. Kanlaan 12, tel. 0612825862  
 - voor diaconale activiteiten. Giften voor de diaconie kunt 
u storten op rek.nr. NL11 RABO 0373 7106 90 t.n.v. Diaconie 
Hervormde Gemeente ‘De Rank’ te Staphorst, o.v.v. ‘gift’ 
(eventueel nader gespecificeerd). 
- collectemunten. Fiscale aftrekbaarheid mogelijk maken 
kan door één grotere gift om te zetten in collectemunten, 
die zowel voor kerkelijke als diaconale doeleinden kunnen 
worden gebruikt. Collectemunten zijn verkrijgbaar t.w.v. 
€ 0,30, € 0,70 en € 1,00. Bestellen per e-mail, o.v.v. aantal 
en waarde, via: kerkrentmeesters@derankstaphorst.nl. 
Afhalen van de munten gebeurt vervolgens op afspraak. 
 

Kerktaxi 
Wilt u voor het bijwonen van de kerkdienst gebruikmaken 
van de kerktaxi? Belt u dan zo mogelijk een dag van tevoren 
met de diaconie, tel. 0522-463980. U wordt van huis 
opgehaald en na de dienst weer thuisgebracht. 
Hulp 
Ziet u het praktisch of financieel even niet meer zitten? 
Neem dan contact op met de diaconie, tel. 06-12858478. 
Ledenadministratie 
De ledenadministratie wordt verzorgd door Mevr. M. Talen-
Uiterwijk, Russchersland 11, 7951 HK Staphorst. Mutaties 
m.b.t. vestiging, verhuizing, geboorte en overlijden of 
wijzigingen in uw burgerlijke staat, kunt u aan haar 
doorgeven, liefst via e-mail: leden@derankstaphorst.nl.  
Tel. 06-12767298. 
De abonnementenadministratie van KONTAKT wordt 
verzorgd door mevr. A. Russcher-Harink, Mokkenland 72, 
7951 HG Staphorst. 
E-mail: administratie.kontakt@derankstaphorst.nl

DE SECTIETEAMS 
SECTIE 1 noordwest 
Ouderling: Klazien Huisman-Prins Diaken: Bennie Boldewijn  Bezoeker: Roely van der Veen-Wesselink 
Kerkrentmeester: Geesje Kooiker  HVD: Marrie Figeland, Jenny de Weert 
Bullingerweg   
Dekkersweg 
D’Olde diek  

Gemeenteweg  
Mr J.B. Kanlaan 
Kl. Kloosterweg West 

Lankhorsterweg 
Leijendwarsweg  
Middenwolderweg 
Oosterparallelweg 
Oude Rijksweg 
Portiekstraatje  

Reggersweg 
Rijksparallelweg 
Schansweg 
Schapendijk 
Schotsdwarsweg 
Zuidweg 

Balkbrug 
IJhorst 
Nieuwleusen 
Rouveen 

 
SECTIE 2 noordoost 
Ouderling: -    Diaken: -    Bezoeker: Hilly van Dijk-Hoeve 
Kerkrentmeester: Alice ten Brinke HVD: Jenny de Groot, Miny Dozeman
Pr. Beatrixstraat 
Berggiersweg 
Pr. Bernhardstraat 
Boldewijnlaan  
Boslaan  

Henri Dunantstraat 
Eikenlaan 
Gen. Eisenhowerlaan  
Fr. Hendrikstraat 
Kon. Julianastraat 

Kerklaan  
Lindenlaan 
Pr. Mauritsstraat 
Meestersweg  
Adm. Van Nesstraat  

Oranjestraat 
Parallelweg 
Tulpenstraat  
Burg. Van der Walstraat 
Ebbinge Wubbenlaan

Churchillaan 
 

J.F. Kennedystraat 
 

 Oeverlandendwarsweg 
 

 W. de Zwijgerstraat 
Meppel 

SECTIE 3 zuidwest  
Ouderling: Roelinda Buiter   Diaken: Ina Coster    Bezoeker: Henny Troost – van Veldhuijsen 
Kerkrentmeester: Martin Compagner  HVD: Jenny Dunnink
Bergerslag (even) 
Binnenweg  
Buizerd   
Costersland  
De Akker 
De Enk 

De Eugte   
De Meente   
Fazant 
Graspieper  
Grutto   
Hoogeweg t/m nr. 30 

Kievit   
Mokkenland  
Muldersweg  
Patrijs 
Plevier   
Russchersland  

Schoonstersland 
Sperwer   
Staph. Kerkweg (even) 
Tureluur   
Venneland 
Zwaluw

 
SECTIE 4 zuidoost 
Ouderling: -    Diaken: Ina Coster 
Kerkrentmeester: -   HVD: Grietje Germs, Jannie Talen
Albert Huismanstraat 
Albert Koobsland  
Berendsland  
Bergerslag (oneven) 
Berghorstland  
Bijkerserf 
Boekweitveld 
Bosland 
Brandsland  
 

Evert Reddersland  
Gersthof  
Graanhof   
Harkenland   
Haverveld   
Hoogeweg v.a. nr. 32 
Industrieweg 
J.C. van Andelweg   
Kloezenland  
 

Korenveld  
Maisveld  
Pottieserf  
Roelof Brinkstraat  
Roggeveld 
Schemperserf 
Smitserf  
Staph. Kerkweg (oneven) 
 
 

Stegemanserf 
Tarwehof 
Ubaksland  
Vlashof   
Weidehof 
Wittenerf 
Wobbenerf  
Zwolle
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VOOR DE JEUGD – GEZONDE KOEKJES BAKKEN    (zuivel-, suiker- en glutenvrij) 

 
We beginnen niet alleen aan een nieuw jaar in de kerk, ook zijn jullie weer aan een nieuw jaar op school 
begonnen! Het is misschien weer even wennen, maar dat komt vast goed!  
Het thema van dit nieuwe jaar in de kerk is ‘aan tafel’. Daarom hebben we voor jullie deze keer een 
recept voor het bakken van gezonde koekjes. Leuk om samen te maken en om samen aan tafel – thuis 
of op school – op te eten. Veel bak- en smulplezier gewenst! 
 
Wat heb je nodig voor 10 tot 12 koekjes? 
250 gram amandelmeel  
50 gram kokosolie 
200 gram fijngesneden dadels  
1 theelepel vanillepoeder (of 2 theelepels vanille-extract) 
deegroller 
uitsteekvormpjes of een limonadeglas (ca. Ø 6,5 cm) 
bakpapier 
 
Wat moet je doen?  

1. Meng de ingrediënten met je handen tot een bal. Kneed goed tot het flink aan elkaar blijft 
plakken en leg de deegbal daarna een halfuur in de koelkast. 

2. Verwarm de oven voor op 175 graden (of vraag iemand anders dat voor je te doen) 
3. Rol het deeg uit op bakpapier en steek uit met vormpjes. Heb je geen koekvormpjes? Geen 

probleem! Met een limonadeglas lukt het ook prima. Het deeg is wat steviger, dat komt door 
het amandelmeel. 

4. Bak de boekjes 15 tot 20 minuten. De koekjes zijn nog zacht als ze uit de oven komen, de 
randjes moeten wel een beetje bruin zijn en wat harder aanvoelen.  

5. Laat verder afkoelen en uitharden voor je ze opeet! Mmmmmm… lekker joh! 
 
Tip: Dol op chocoladekoekjes? Roer dan bij stap 1 nog twee eetlepels cacaopoeder door het deeg. 
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