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Volop gezelligheid en vermaak
tijdens Brinkfestijn Ruinen

Wij zijn uw bank!

RUINEN – Tijdens het zomerseizoen brengen Jan van Ruinen en zijn Vrouwe Zwedera
elke woensdag een bezoek aan Ruinen waar op de brink een gezellige markt met een
zeer gevarieerd aanbod van kramen plaatsvindt en de bezoekers volop vermaak kunnen
vinden. Naast de vertrouwde oude ambachten is er een portrettekenaar, wordt er kunst
getoond en ook verkocht. Voor de kinderen is er van alles te beleven zoals het springkussen en spelletjes. En de heide met haar schapen dient als prachtige achtergrond om je
als jonkvrouw of ridder te laten vereeuwigen. Ook de live muziek ontbreekt niet.
Het zijn slechts enkele ingrediënten die het Het Brinkfestijn in Ruinen is dit seizoen nog
te bezoeken op woensdag 23 en
nieuwe concept Brinkfestijn tot een groot
30 augustus tussen 14.00 en 21.00 uur.
succes maken.
Hoofdact tijdens het brinkfestijn is toch wel
de komst van Jan van Ruinen en Vrouwe
Zwedera die uiteraard te paard arriveren
op de brink. Met een groot aantal vrijwillige
figuranten uit het dorp is de brink, inclusief
de Mariakerk, gedurende zo’n 20 minuten
het decor van een prachtig schouwspel en
word je meegenomen naar vervlogen tijden,
naar de tijd van de ‘Hoge Heerlyckheid’
Ruinen.
Het resultaat is een gezellige brink en volle
terrassen.

balieruinen@wolden.nl
www.wolden.nl
Westerstraat 54
7963 BD Ruinen
Tel. 0522 - 472528
Maandag t/m Vrijdag
09:00 - 16:00 uur

NU:

CAVALOR
TRADITION
MIX
+ 10% gratis
= 22 kg

Munnekenweg 6 - 7963 PV Ruinen - Tel. 0522 471703
www.hofmanruinen.nl

schilderwerk - beglazingswerk - wandafwerking
Meppel Tel.: 0522 262644

www.lensenschilders.nl

ERKEND SCHILDERS
AFWERKINGSBEDRIJF

V.O.F. GLAS-, SCHILDERWERKEN EN ZONWERING

Westerstraat 56, Ruinen

Tel. 0522-472715 / 06-53906456
info@booyschilderwerken.nl

Bij Rietdekkersbedrijf Passie voor Riet
bent u aan het juiste adres voor o.a.
Vernieuwen
Renovatie/Restauratie
Onderhoud
Mos/Algenbestrijding

Uw adres voor:
• schilderwerken
• glaswerken,
enkel- en dubbelglas
• wandafwerking
• binnenzonwering

Altijd een vrijblijvende offerte.
Stoffersweg 17 • 7963 BH Ruinen
T. 06 510 273 10 • E. info@passievoorriet.nl

www.passievoorriet.nl
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Kaartje
nodig?
Verjaardag, geboorte, huwelijk,
beterschap, Sara & Abraham, sterkte,
nieuwe woning, geslaagd etc. etc.

De leukste kaarten
!
voor de laagste prijs
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Drogisterij | Parfumerie

per stuk €
5 stuks voor €

brinkhof advies

Achterma 11 7963 PM Ruinen
Tel.: 0522 - 47 25 66
E-mail: brinkhof@brinkhofadvies.nl
Website: www.brinkhofadvies.nl
Brinkhof advies

Onderdeel van Brinkhof glas en schilderwerken b.v

Foto QUELLE
| CADEAU
Drogisterij
| Parfumerie
Foto QUELLE | CADEAU

glas
schilder
Westerstraat 11advies
| 7963 BA Ruinen | T (0522) 47 14 54
afbouw

HARRY
ZEGEREN
HARRY ZEGEREN
Westerstraat 11 | 7963 BA Ruinen | T (0522) 47 14 54

’t Ruunder Waopen
Het volgende nummer verschijnt 6 september 2017
Advertenties en verdere kopij kunnen uiterlijk tot en met
dinsdag 29 augustus 2017, 17.00 uur worden ingeleverd via

ruunderwaopen@hotmail.com
met vermelding van naam, adres, telefoonnummer
en afmeting van de advertentie.
Niet-digitale advertenties kunnen worden ingeleverd bij
Marskramer Luten.
Bel voor informatie: 0521-593035.
- Uitsluitend kunnen particulieren “Waopenties” (max. 5 regels)
van te koop/gevraagd 2e hands spullen en verloren/gevonden
artikelen gratis plaatsen.
- Druk- en zetfouten voorbehouden.

Belangrijke informatie / service

Uitvaartvereniging Ruinen
“De Laatste Eer”, administratie: H.J. Scheper, Zuides 3, 7963 CR Ruinen
Tel. 0522-472450. E-mail: scheper2@planet.nl
Bij overlijden bellen: 0522-281878 (C.C. Wassink - dag en nacht)
Annerie Kremer uitvaartzorg
‘Afscheid nemen op uw eigen wijze’
Wij begeleiden alle uitvaarten, waar u ook bent verzekerd.
T 0522-245021-www.kremeruitvaartzorg.nl-info@kremeruitvaartzorg.nl
Steunzolen en Inlays
Laurens van Venrooij, Hooidijk 1, Ansen, tel. 0522-471022,
www.laurensvanvenrooij.nl
Pedicuresalon Alie Broekman
Diabetische, Reumatische en Oudere voet, Orthesiologie, Nagelregulatie,
Nagelreparatie, Anti-druk techniek, Cosmetische voet. Alie Broekman,
medisch pedicure - Huttenweg 12 - Ruinen - 0522-472930
Podoloog, Podoposturaaltherapeut, Zorgschoenspecialist
Kinderpodologie, sportpodologie, inlays voor diabetische- en reumatische
voet. Aanmeetlocaties in Hoogeveen, Beilen, Vledder, Steenwijk,
Heerenveen. Tel. 06 179 01 746 | www.podoloogdrenthe.nl
Arslan & Ter Wee Advocaten
Mr. A.J. ter Wee, (p/a) Armweide 6, Ruinen. Tel. 06-46246306

De wijkagent en de andere medewerk(st)ers van de politie in
De Wolden zijn op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur
telefonisch bereikbaar via tel. 0900-8844.
* Als elke seconde telt (brand, ongeval, overval etc.)

112

* Geen spoed, maar wel politie nodig (24 uur per dag)

0900–8844
Glas: in de glasbak		

Kleding: Kledingbox bij de COOP

Oud papier Pesse:
O.B.S. “De Posthoorn”, elke 1e zaterdag van de even maanden
Oud papier Ruinen: elke 4e zaterdag van de maand
Dorpsbelangen Rune - Secr.: 0522-472333 of info@dbrune.nl
Vragen over oud papier: 06 - 137 071 05 www.dbrune.nl
Huisartsenpraktijk Ruinen
Groeneweg 4 -7963 BX Ruinen, Tel. 0522-471212 / spoed 0522-472878
apotheek 0522-473389 / receptenlijn 0522-470023
Weekenddienst Tandarts
Tel. 0522-471947

Pedicurepraktijk Voeties
Diabetische, Reumatische en Oudere voet. Nagelreparatie, Nagelregulatie,
Anti-druk techniek, Orthesiologie en Cosmetische voet.
Arina de Jonge - Medische Pedicure - Armstraat 26B - Ruinen
Tel. 06-26172917
De Woonmaat Makelaardij
Brink 21A, Ruinen tel. 0522-473217
www.dewoonmaat.nl e-mail: woonmaat@dewoonmaat.nl
RegioBank Ruinen
Westerstraat 54 - 7963 BD Ruinen,
Tel. 0522-472528, e-mail: balieruinen@wolden.nl
Geopend maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur. Op afspraak kan ook!
Jeanet Gerding Bodypoint
Triggerpointtherapie, dry needling, medical taping, sportmassage,
bewegingsbanken, zonnebank, infrarood sauna, cardio.
Meppelerweg 36 A 2, 7963 RX RUINEN Tel. 0522-820218 of 06-15002415,
www.jeanetgerding.nl
De Widt Consultancy & Accountancy
Karelspad 53 - 7963 DK Ruinen - T. 0522-472061 - M. 06 554 612 46
www.dewidt.nl

Kerkdiensten

Dierenarts De Wolden
Tel. 0522-471221 of 0528-371291

Zondag 27 augustus
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. G. Naber
Kruispuntkerk Pesse 10.00 uur Ds. G. van Zanden

Fysiotherapeuten Ruinen Reinier & Suzan Schreuder
Praktijk voor Fysiotherapie, Manuele Therapie, Oedeemtherapie,
Sportblessures, Acupunctuur en Fitness
T. : 472045 www.fysiotherapie-ruinen.nl

Zondag 3 september
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. G. Naber
Kruispuntkerk Pesse 10.00 uur Dhr. P. van Veen

Het Verloskundig Centrum Meppel en de Wolden
Schoolstraat 4 7941 CA Meppel www.hetverloskundigcentrum.nl
Tel. spreekuur ma. t/m vr. van 9.30 tot 11.30 uur: 0522-257173.
Voor bevallingen en spoedgevallen: 06-55945851
Fysiotherapie / Manuele therapie Prima Life
Oedeemtherapie / Sportfysiotherapie / Geriatrie / Oncologie /
Dry Needling en Fitness
Groeneweg 2, 7963 BX Ruinen, tel. 0522-472400

ADVERTEREN?

’T RUUNDER
WAOPEN
www.ruunderwaopen.nl

Grondverzetbedrijf R. Luning
Voor de Blanken 1b
7963 RP Ruinen
Tel. 0522-470506 of
06-55868616

Grondwerk

•

Bestrating

•

Infra

Uw adres voor
  • Levering van geelzand
    & teelaarde.

De winkel voor al uw:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hand- en elektrisch gereedschap
Technische installatiematerialen
Levering/begeleiding van
DoeHetZelf-technische
installatiepakketten
Diervoeders
Alles voor ruiter
en paard
Bestrijdingsmiddelen
Outdoorkleding etc.
Tuinmachines
en -gereedschap
IJzerwaren

T 0522-47 15 81
WWW.AT-I.NL

             • Zeven van grond < 2 cm
           • Aanleg van
           - bestratingen, tuinen,
                        - manegebakken, enz.
  

       • Levering van bestratingsmaterialen,
         nieuw & gebruikt

                  • Kraan- en shovelwerkzaamheden

www.rluning.nl / info@rluning.nl

Binnen- en buitenschilderwerk,
beglazing en
alle soorten
wandafwerking

Karelspad 31 • 7963 DK Ruinen
Tel. 0522-471303

06-16809953
Het adres voor:

•
•
•
•
•

Al uw installatie en montage
Technisch advies en begeleiding
Duurzaam en energiebesparend advies,
berekeningen en systemen
Elektra, gas, water, sanitaire installatie
24 uur storingdienst

Zaterdag 26 augustus a.s.
zijn wij gesloten i.v.m.
’t Runer Feest!

T 0522-47 04 56
WWW.INTECHNEAU.NL

Voor de Blanken 3 • Ruinen

Munnekenweg 6 - 7963 PV Ruinen - Tel. 0522 471703
www.hofmanruinen.nl

JOS Column
Op t straand
Ik ligge zo geern op een zunnig straand. Vrogger kuj uren
liggen bakken ien de zunne. Mit de vriendinnen op
vekaansie naor Schoorl. Dan was broen worden en
s aoms argens daansen en wat drinken ongeveer het
enige doel van die zomerweke.
Koken op zo’n klein primus braandertie. Levensgevaorlijk
was het.
Mar bij alle zorgen van de olders; het giet vake goed.
Uren bakken ien de zunne is er al jaoren niet meer bij.
Zunde van de vekaansie umme allennig mar plat op zo’n
straand te liggen. Liever een ende lopen, uren fietsen mit
zo’n motertie achter t zadel en lange op een terrassie
zitten.
En lezen.. al die booken uutlezen die aj daor veur
bewaard hebt. Want allennig ien de vekaansie wor ie niet
esteurd deur de tillefoon, de fluitketel of de wasse die
nog van de liende mut.
En toch lig ik geern nog ies even op het straand.
Een uurtie.
Het geluud van de zee. Det monotome of en an rulen van
die grote golven. De zunne warm op oen vel.
De bikini tweej maoten groter as toen aj 17 waren. Aans
hef de zunne wel heel veule wark umme alles broen te
kriegen.
Mar veural al die flarden van gesprekken um oe toe.
Veural aj een beetien an het pad ligt naor het water toe.
Dan komp er van alles langes. Um een stökkie te schrieven hoef ie allent mar even an het straand te liggen en te
luustern.
Flarden die ik veurige weke opvung waren onder meer;
…Nai kind..je ken niet somaar aanneme dat ze dat echt
ook doet. Hoeveul kere heb je je nou al vergist in d’r….…
….. ach ja das war schön. Und ich habe gesagd..
… Anita? Die is altijd bang. Die wil d’r haar nog droog
houwe as ze gaot swemme…
….Boukje..ken ik nog ain bier drinken..ridst doe noar het
vekaantsiehoezzie?
….Nee, je ken niet altijd snoepe..hier neem wat gezonds..neem een Danoontje..
…. Gaat se seker voor de derde maal trouwe. Ze hep
centen. Nou dan hoop ik voor d’r dat se wel beter heeft
uitgezocht of daar geen stapel onbetaalde rekeningen
legt die sij dan ken gaan betale. Je sou toch denke…
….ik wil er zoeen met van die spikkeltjes en niet zo’n
raketje.
Want met die spikkeltjes…
….en ik seg nog tegen heur..doe dat nou nie-ie-iet..mar
jao..se is so overtuigd van dr eige gelijk, daor ken geen
bemoeie
tegenan. Is se toch gegaon man en toen…
Ja wat jammer det ik niet te weten kwame wat er toen
gebeurde. Mar achter ze an lopen um het gesprek te volgen..det giet wat te wied. Mar al soezend ien het warme
zaand heur ie het gelok en het ongelok van oons laand
veurbij komen.
En mooi daj allent mar een uurtie ien het zaand hoeft te
liggen ummd dit stökkie klaor te hebben. Ja..ik zegge al:
ik ligge zo geern op een zunnig straand.….

WAOPENTIES
Te koop
Damesfiets Gazelle / Type Orange Xtra / hoogte 53. Heel weinig op
gefietst, ziet er als nieuw uit en is in prima staat. Vraagprijs : € 350,00
Renate Timmerman-Martens, tel. 0522-470556

*
*
*
*

Advies
Ontwerp
Aanleg
Onderhoud

0522-472871
06-51282183
f.echten@home.nl

Westerstraat 59
7963 BB Ruinen

ONDERHOUD - REPARATIE - BANDEN - INKOOP
VERKOOP - caravanstalling

AUTOBEDRIJF

Voor de Blanken 55 - 7963 RP Ruinen - tel. 0522-472525 - bgg: 06-54293308

www.autobedrijfwestera.nl

RIOOL VERSTOPT?
Bel dan:
RIOOLONTSTOPPINGSBEDRIJF

K. VAN DALEN

Tevens schoorsteen vegen en
dakgoten schoonmaken

Telefoon 0522 - 472004

LAKENVELDER ROSÉ KALFSVLEES
)eerlijk!
h
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n
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Nieuwge!hakt per
Nu ook erpakt
v
250 gram

Munnekenweg 6
7963 PV Ruinen
Tel. 0522 471703
www.hofmanruinen.nl

OM DE RUINER TOREN
Uitgegeven door de PROTESTANTSE GEMEENTE RUINEN
Jaargang 34 nr. 8 - 23 augustus 2017
Eerstvolgende nummer verschijnt 20 september 2017
Predikant:
ds. G. Naber, tel. 0522-471543			
			
Inloopspreekuur: elke maandagmorgen van 		
			
10.30 tot 12.30 uur in de Bron
			
E-mail: gnaber2@ziggo.nl
				
gnaber@hetnet.nl
Bijstand pastoraat
’t Neie Punt: mevr. A. Vermaas, tel. 0528-351061
Scriba:		
mevr. C.J. Stekelenburg - Poot
			
Anserweg 7, tel. 0522-470204
Kosteres:
mevr. H.Brasjen,
			
Torenakker 25, tel. 0522-471716 en 06-51508695
Diaconie:
Hulp/ informatielijn tel. 06-20425585
			
margriet.middelbrink@gmail.com
Website:
www.pkn-ruinen.nl
			
www.facebook.com/PknRuinenMariakerk
E-mail:		
info@pkn-ruinen.nl
KOPIJ KERKNIEUWS
Kopij voor het eerstvolgende nummer van Om de Ruiner Toren
graag inleveren vóór vrijdag 8 september 2017,
via k.vlietstra@gmail.com.
MEDITATIE
Thuiskomen. De behoefte aan thuiskomen. Ergens. Eindelijk
eens. Echt. Nergens is de behoefte om weer eens ergens
werkelijk thuis te willen komen, zo groot als in de zomerperiode
vlak voor en vlak na de zomervakantie.
Vlak voor de vakantie heeft menigeen weleens het gevoel, zich
op zijn thuisadres niet meer thuis te voelen. Want het leven
thuisbrengt soms best veel beslommeringen met zich mee,
een bepaald soort saaiheid die zich er in de loop van het jaar
heeft vastgezet. De routine van het werk, het dagelijkse ritme
elke dag weer, de contacten en de gebeurtenissen die altijd op
dezelfde manier verlopen, beginnen te vervelen en laten je als
mens verlangen naar een Ander Thuis, naar een mooier
Alternatief, naar een fris, nieuw, soort van Zaligheid die je
begint uit te dagen.
Daarom gaan velen met vakantie. Het vijf-sterren-geluk dat ze
hebben geboekt, moet ze voor een tijdlang iets beters bieden.
Een leuker thuis. Een mooiere woonplek in het leven, met veel
ontspanning, wellness en gemak. Een zalige doorbreking,
althans voor even, van wat in je leven allesbehalve ideaal of
saai of alleen maar doorsnee is. Ergens weer echt thuis willen
komen, wil ook vaak zeggen: het middelmatige willen mijden.
Heen willen trekken naar wat “meer bijzonder” is,
onalledaagser - en toch nog veilig. Een nieuw veilig thuis.
Maar na een tijd gaat ook dit je weer vervelen. Want de
vakantie, dit grote alternatief, biedt op de keper beschouwd,
als je haar daadwerkelijk houdt, vaak ook niet echt aan wat
ze in de glansfolders wel belooft. En als ze dat wel biedt, is
er vaak iets anders aan de hand: het is wel heel leuk om een
korte tijd vakantie-vierend “vreemd te gaan in het leven” en het
nieuwe en andere op te zoeken en daar dan van te genieten.
Maar geen mens kan voortdurend op zijn tenen blijven lopen!
Ook dit tijdelijk nieuwe thuis vol van zaligheden, wellness en
ontspanning, gaat op den duur vervelen. Het gras is elders
altijd groener, maar niet heus. Je verlangt gauw weer terug naar
het huis dat je eerder verliet. Je wilt weer slapen in je eigen
bed. Weer thuiskomen daar waar je echt gekend wordt, waar
de vertrouwde mensen je weer welkom heten. Na het “veilige
bijzondere” dat de vakantie je bood, wil je nu weer terug naar
het “veilig vertrouwde”, ook al vond je dit vlak voor de vakantie
nog saai. Je verlangt weer naar wat jij kent - en naar wie jou
kent.
Zo blijven wij mensen maar alsmaar door het leven
pingpongen, met twee zielen in één borst, en heen en weer
pendelen, van vertrouwd naar boeiend-anders, en terug: van

zalig nieuw naar heerlijk oud-vertrouwd.
Is er ook een compromis? Bestaat er ook een Thuis zonder
al die onrust, zonder al dat heen en weer? Zonder altijd weer
opnieuw het verlangen naar wéér wat anders?
De kerkvader Augustinus (354-430) zei ooit eens in een gebed:
“Onrustig blijft ons hart, totdat het rust vindt in U”, en met “U”
bedoelde hij God. De christelijke traditie heeft deze woorden
zo uitgelegd, dat ze zegt: het gaat erom, om als mens te gaan
staan in de ruimte van de liefde en van haar uit te gaan leven.
Dan voel je je met je leven enerzijds op zeer intense wijze goed
gekend (in al zijn diepte), maar wordt dit vertrouwde kennen
toch nooit saai: je blijft je leven ook als een soort vakantieavontuur beleven (wil zeggen: in al zijn breedte). Helaas komt
lang niet iedereen hier werkelijk aan toe. Onze wereld is er te
gebroken voor, en wat in haar plaatsvindt is niet altijd op deze
leest geschoeid. Daarom voegt de christelijke traditie er ook
nog iets aan toe. Zodat wij mensen onze hoop op “echt Thuiskomen” nooit verliezen. Ze nodigt ons uit, het niet alleen maar
van het “hier en nu” te verwachten, maar ook nog van het leven
“later” “ooit nog eens”, desnoods pas na de dood. Ze nodigt
ons uit, nooit zonder toekomst-verwachting te gaan leven!
Want later zal ons nog van alles “toe-komen”.
Uiteindelijk zal in ons leven alles in alle opzichten op zijn
pootjes terecht komen, hoe dan ook. Dan gaan alle puzzelstukjes van hoe wij ooit bedoeld waren, definitief in elkaar passen.
Dan komen wij eindelijk Ultiem Thuis, bij God en in ons leven.
Met een hartelijke groet, ds. Georg Naber
VANUIT DE PASTORIE
We maken op dit moment een boeiende tijd mee in Ruinen.
De oud-vertrouwde Brink”avonden” hebben een flinke
upgrade gekregen en zijn inmiddels omgevormd tot een groots
Brink”festijn”, met als climax het moment om 18.30 uur
’s avonds dat Jan van Ruinen en zijn vrouw Swedera te paard
bij de Mariakerk op de Brink verschijnen, met hun verhaal,
omringd door tal van andere middeleeuwse mensen!
Het spreekt vanzelf dat onze kerk hier ook aan meedoet!
Ze is dan open en je kunt er van alles doen: (zoals altijd al)
knieperties kopen en een kaarsje branden, (maar nu ook) naar
livemuziek luisteren en overheerlijke verse (Steenbergse!)
gebakjes eten.
Over drie-en-een-half weken, op zondag 17 september,
beginnen wij met een prachtig nieuw kerkelijk seizoen, met het
vieren van een feestelijke “Startdienst”! Aan deze Startdienst
en aan het hele nieuwe kerkelijke seizoen geven wij dit jaar ook
het motto mee: “Een open huis!” Wij willen ons in het nieuwe
seizoen als kerk nog meer naar buiten toe gaan profileren.
Ons presenteren als de kerk van onze dorpen voor iedereen.
Ik hoop dan ook vurig dat iedereen eens in de Mariakerk komt
kijken, om te zien wat voor heerlijks wij allemaal in huis hebben:
een prachtige geschiedenis van eeuwen, aandacht voor wat er
in onze huidige tijd méér is tussen hemel en aarde en oprechte
belangstelling voor ieders persoonlijke spiritualiteit. Welkom!
Met een hartelijke groet, ds. G. Naber
Elke maandagochtend
van 10.30 uur tot 12.30 uur
Inloopspreekuur ds. G. Naber
in kerkelijk centrum De Bron,
Kloosterstraat 4,
Welkom!
BIJ DE DIENSTEN
In de komende vier weken vieren wij weer een aantal
fascinerende diensten die hopelijk velen zullen gaan waarderen.
We beginnen op zondag 27 augustus met een kerkdienst in de
Bastogne, in Ansen (de Mariakerk gaat dan dicht!) en eindigen
op zondag 17 september met het vieren van de Startzondag en
Startdienst van het nieuwe kerkelijke seizoen.

		

Kerkdienst in de Bastogne
in Ansen
Zondag 27 augustus
10.00 uur

Opnieuw iets bijzonders! Omdat het vorig jaar zo goed is bevallen. Op veler verzoek houden wij ook dit jaar weer een kerkdienst in dorpshuis Bastogne, Dwingelerweg 2a, in Ansen! Dat
gebeurt op zondag 27 augustus.
Dan blijft de Mariakerk in Ruinen gesloten en vieren wij onze
feestelijke dienst gezamenlijk in Ansen! Muzikale medewerking
wordt verleend door de Bergklanken uit Koekange-Berghuizen.
Heel hartelijk welkom!
NB. Wie niet in de gelegenheid is, op eigen gelegenheid
naar Ansen te komen, kan vanaf de Brink in Ruinen of ook
vanaf thuis worden opgehaald. Neem daarvoor contact op
met Bert van Zanten, tel. 06-34183752!
Zondag 3 september – 10.00 uur - Mariakerk
Onze landelijke kerk bestaat dit jaar vijfhonderd jaar.
Op zondag 3 september stellen wij de dienst in het teken van
“500 jaar Reformatie”. Wij vragen ons voor de derde keer af:
wat zijn de kenmerken van onze eigen kerkelijke traditie?
En hoe hebben die kenmerken zich in de loop der eeuwen
verder ontwikkelt? Het thema van de dienst is: “Midden in het
leven van alledag!”
Zondag 10 september – 10.00 uur - Mariakerk
Gastvoorganger ds. Hans Procee uit Vledder gaat in de
dienst voor.
Zaterdag 16 september – 18.30 uur – ’t Neie Punt
De maandelijkse dienst in de grote zaal van ’t Neie Punt, voor
alle omwonenden.
Zondag 17 september 10.00 uur:
Startzondag
Gezinsdienst in de Mariakerk
Thema: “Een open kerk!”
Op zondagochtend 17 september starten wij in de Mariakerk
aan de Brink ons nieuwe kerkelijk seizoen weer op met een
feestelijke, fantasierijke gezinsdienst, zo ontworpen dat hij jong
en oud kan boeien! Thema van de dienst is: “Een open kerk!”,
het jaarthema van het aankomende seizoen!”
Ook het kerkkoor luistert de dienst op. Welkom!!
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
- In de eerste week van September ontvangt u in de
brievenbus een brief voor wat betreft de solidariteitskas.
Wij hopen op uw medewerking.
- Vorig najaar hebben wij een actie gehouden voor de
aanschaf van een beamer en het vervangen van de geluidsdragers (boxen) in de Mariakerk. Inmiddels is de beamer met
scherm geplaatst en hebben wij opdracht gegeven om de
boxen te vervangen.
De beamer en het scherm zijn op een dusdanige manier
geplaatst dat het geen afbreuk doet aan onze prachtige oude
kerk. Tevens is het geluid straks weer optimaal, zodat iedereen
alles weer goed kan horen. Wij denken hiermee jaren vooruit te
kunnen en zijn nu ook in staat om naast het gesproken woord
ook beelden te kunnen laten zien.
DIACONIE
Onze diaconie wil u graag helpen
Financiële problemen kunnen zo maar
ontstaan.
Vaak bieden de gemeente of andere
instanties dan uitkomst.
Maar niet altijd. Soms kunnen wij als
diaconie u nog wel helpen.
Schroom niet, maar neem contact met ons op.
Dan gaan we samen zoeken naar een oplossing.
Margriet Middelbrink
Henk Vrijhof		
Georg Naber		

06-20425585
471064
471543

Johan Frederik ~ Hans ~ Janssen
* 20 juni 1926
† 14 juli 2017
Op een welgekozen moment is Hans gegaan. Na een periode
van afnemende levensenergie. Een hart dat op was. Periodes
van rust en ruimte in het ademen wisselden elkaar steeds vaker
af met ogenblikken van benauwdheid. Tot het in de eerste
plaats voor hemzelf en zijn vrouw Hanneke, en later ook voor
de kinderen en die hen lief zijn, duidelijk was: zo niet langer.
Niet wachten op een moment dat het sterven ondragelijk
wordt, maar een moment zoeken, met God en
mensen - Hanneke en de kinderen, familie en vrienden, waarop
hij zich kon overgeven aan de dood in vertrouwen op God, die
zijn engelen zendt om eenieder te ontvangen. Zo werd een
leven hier op aarde afgesloten. Wij vierden dat in een
dankdienst op 19 juli. Samen keken wij terug op het leven van
een man die diepe momenten van godsbesef en
godverlatenheid heeft gekend.
Toen hij tweeëntwintig was vielen die momenten samen, toen
hij ernstig ziek werd. Zo ziek, dat iedereen voor zijn leven
vreesde. In het gebed tot God, dat toen in een gevoel van grote
verlatenheid in hem opwelde, ervoer hij een diepe vrede.
Hans wijdde zijn leven als zendingsarts in Suriname en later als
kinderarts in Hoogeveen, aan het genezen van ziektes die het
wonderlijke mysterie dat het leven is bedreigen.
Zijn vrouw Hanneke was daarbij steeds aan zijn zij.
Hij ging op in zijn werk, was er zo mee verweven dat het in
sommige tijden ten koste moet zijn gegaan van zijn gezin.
Hanneke was er voor hun vier kinderen. Het kan niet anders
dan dat hun liefde voor elkaar en voor hun kinderen hen ook in
moeilijke momenten heeft gedragen.
Wij zongen in de dienst psalm 121. De psalm die ds Georg
Naber in een van de laatste gesprekken die hij met Hans en
Hanneke had heeft gelezen.
Zo begint deze psalm: “Ik sla mijn ogen op naar de bergen,
vanwaar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de Heer die
hemel en aarde gemaakt heeft”. Wij lazen het danklied van
koning Hizkia dat geschreven staat in Jesaja 38.
Hizkia spreekt daarin vanuit een godsbesef dat weet heeft van
de kwetsbaarheid van het leven, dat ook weet heeft van de
oneindige kracht waarmee God ons leven en sterven omgeeft.
Het danklied dat Hans zich liet voorlezen, vlak voor zijn sterven
in de vertrouwde kring van zijn gezin. Hanneke en de kinderen
en kleinkinderen koesteren herinneringen aan een man, vader
en opa die hen zijn eigen godsgeloof wilde doorgeven.
Dat gebeurde.
Niet op zijn manier, maar op hun eigen manier leven zij verder
in het besef dat Hans in vrede is gegaan.
Wat een kostbaar geschenk.
ds Marianne Gaastra
Cursus Theologische Vorming
In Assen wordt de cursus Theologische Vorming en verdieping
georganiseerd op dinsdagmorgen vanaf 3 oktober.
Informatieverstrekking/vragenuurtje voor wie interesse heeft en
nieuwe cursisten.
Op donderdagavond 14 september 2017 tussen
19.00-20.00 uur is er een inloopavond voor iedereen die meer
informatie wil, vragen heeft en kennis wil maken met de
begeleidingscommissie, het bestuur en enkele docenten van
tvg Assen.
Op dinsdagmorgen 3 oktober 2017 start onze cursus TVG
voor onze nieuwe cursisten om 09.00 uur met een intro door de
cursusleider gevolgd door kerkgeschiedenis vanaf
10.45-12.15 u. Dit alles in het Markehuus, Scharmbarg 35,
9407 EA Assen.
Zie verder voor het lesrooster op onze website www.tvgassen.
nl, ook voor het aanmeldingsformulier.
Aanmelden bij het secretariaat: Fam. Levenga,
Tel. 0598-619077 Email: tvgassen@gmail.com.
Citaat ds. Rob Visser:
“Je moet blijven geloven in het nieuwe en het andere en
misschien soms, tegen beter weten in, je leven vullen met hoop
en verwachting in het besef, dat, inderdaad zoals het gezegde
luidt; ”leven het meervoud is van lef”.
Redactie Om de Ruiner Toren

Feestje met
hele famile of
vriendengroep?
Zaalverhuur

atering
. binnen BBQ /c
a
o.
en
ed
h
ijk
div. mogel
pers.)
pen tot ± 100
oe
gr
r
oo
v
t
ik
(gesch

Glazenwasserij en Schoonmaakbedrijf

“VERSCHOMA” B.V.

UW RIETEN DAK
WEER ALS NIEUW!
mosvrij.
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Specialismen:

• Glasbewassing
• Schoorsteenvegen
• Vloeronderhoud
• Gevelreiniging
• Eénmalig
schoonmaken
• Uitlenen mankracht

Ons bedrijf heeft vakkundig
geschoold personeel in dienst,
dus een betere garantie voor
goed en grondig werk.

VERSCHOMA B.V. is VCA*
gecertificeerd en staat voor
strakke regels op het gebied
van veiligheid, milieu en
welzijn.
Voor bedrijf en particulier.
Door onze zeer goede

Voor inlichtingen: kostenbeheersing zijn

Westerstraat 65, Ruinen Tel. 0522 47 12 24

www.stobbe.nl

U vindt Bij de Heeren van Ruinen tegenover Hotel de Stobbe
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VERSCHOMA B.V.
Echtenseweg 13a
7909 HV Hoogeveen
Tel. 0528 - 25 1504 /
272844 of
06 - 53 299 775
verschoma@zonnet.nl

wij in staat
om scherpe
aanbiedingen
voor u te
maken.
Bel maar
eens!

Natuurlijk Mooi by Conny

Nu ter kennismaking
Een

HEERLIJKE
SCHOONHEIDSBEHANDELING
van 1 uur inclusief epileren of verven wenkbrauwen
en een ontspannende handmassage tijdens het masker
00
NU TIJDELIJK VOOR

€ 45,

bij Schoonheidsspecialiste Conny v.d. Berg
Westerstraat 12 - Ruinen - Tel. 0522 - 47 32 40
www.boetiekdesmederije.nl

Praktijkadres: Achterma 15, Ruinen l Mob. 06 109 68 633
www.natuurlijkmooi-byconny.nl

l

info@natuurlijkmooi-byconny.nl

Jong en dynamisch, met vakmanschap en kwaliteit hoog in het vaandel, dat is wat ons
typeert. We leveren altijd perfect werk af en zijn lid van de Vakfederatie Rietdekkers.
Dit betekent voor u nog eens een extra waarborg op het gebied van kwaliteit.

Steenberger Esweg 31 | 7921 AX Zuidwolde | telefoon: (0528) - 362 889
mobiel: 06 - 285 40 845 | e-mail: info@natuurlijkonderdak.nl

www.natuurlijkonderdak.nl

SUMMERSALE

AUPING

15%
KORTING

OP DE AUPINGCOLLECTIE
De complete Auping Essential is tijdens de summersale reeds verkrijgbaar
van € 2.810,- voor € 2.195,-.
Daarnaast hebben wij op
de gehele collectie van
Auping, ook op bedtextiel,
zomerdekbedden en de
Prestige kussens nu 15%
korting. Vraag naar de
voorwaarden in onze
winkel.

WWW.SNOEKENRUINEN.NL
Meppelerweg 1a

Deze actie is geldig
t/m 3 september 2017

Me u b e le n

7963 RV Ruinen

interieur&project
-

S l ap e n

-

S to f fe r i n g

-

P ro j e c te n

T. 0522 - 47 17 40
-

Ad v i e s

-

Zo nwe r ing

Landschapsonderhoud, boomverzorging,onderhoud van
begraafplaatsen, grafwerken, tuinen en terreinen.
Tevens adviesbureau.

Al meer
ervaring indan 30 jaar
het groen
!

Tuinaanleg
& Onderhoud

VERHUUR

enauto’s
9-Persoonsbussen | Bestelauto’s | Person
Bel of mail (0528) 371 227 | info@wemmenhoveautos.nl
ADVERTEREN?

’T RUUNDER WAOPEN

Eursinge 1, 7935 AC Eursinge, Ruinen, Pesse, tel. (0528) 241986
E-mail: info@hilkobakker.nl, www.hilkobakker.nl

www.ruunderwaopen.nl
www.ruunderwaopen.nl

FOTO
Bestel of print snel én
voordelig digitale foto’s
Al na twee dagen liggen de foto’s voor je klaar.
Direct printen kan ook*. Snel, gemakkelijk én
voordelig.
* Informeer in de winkel naar de mogelijkheden.

- Dames- en Herenhorloges
- Horlogebandjes
- Horlogebatterijen
- Inzetten batterijen

Drogisterij | Parfumerie
Foto QUELLE
| CADEAU
Drogisterij
| Parfumerie
Foto QUELLE | CADEAU

Hees 32
7963 PB Ruinen
tel.: 06 2324 3416
www.schildersbedrijfmartijnhut.nl
info@schildersbedrijfmartijnhut.nl

HARRY
ZEGEREN
HARRY ZEGEREN
Westerstraat 11 | 7963 BA Ruinen | T (0522) 47 14 54
Westerstraat 11 | 7963 BA Ruinen | T (0522) 47 14 54

★
★
★
★
★
★

Verwarming
Water
Zonnepan
elen
Gas
scherp ge
prijsd!
Sanitair
Zink- Koperwerken
Onderhoud CV ketel

Voor de Broeken 13 | 7963 PT Ruinen | T 0522 47 12 29 | M 06 21 28 76 46
E hoorninstallatiewerken@planet.nl
Nu ook voor energiebesparende maatregelen!

Rock’n in Rune op ’t Runerfeest 2017

wagens en loopgroepen op de Brink,
gevolgd door een optocht door het dorp.
Deze eindigt bij het feestterrein op de
RUINEN - Op donderdag 24 augustus a.s. barst ’t Runerfeest weer los op het feestterrein Kaamp. ‘s Middags is er in de feesttent
aan de Kaamp in Ruinen. Tot en met zondag 27 augustus is er een gevarieerd
muziek van de band For3all en worden de
programma in en rond de feesttent. Na de traditionele kaartavond op donderdag, met dit prijzen uitgereikt voor de versierde straten,
jaar ook een koppeldarttoernooi, gaat Rune op de vrijdagavond rocken met medewerking bogen, wagens en loopgroepen.
van maar liefst vier bands. De Vereniging voor Volksvermaken Ruinen heeft voor deze
Op zaterdagavond treedt vanaf 21.00 uur
avond de bands Always Sunday, Traffic Jam, Dirty Dog en De Wethouders ‘gestrikt’.
de band The Euros op. Samen met Ruiner
Deze vier bands met onder andere Ruiners en oud-Ruiners, spelen verdeeld over twee
DJ Bart Zegeren maken zij er dan een
podia in de tent en gaan Rock’n in Rune!
feestje van.
De zondag begint ‘s morgens om 10.00 uur
jongleur Kiko in de feesttent en kunnen
Programma Runerfeest 2017
met een optreden van Die Neue Oberde kinderen zich laten schminken. Daarna
Het programma van ‘t Runerfeest begint
krainer, een traditionele folkgroep van zes
traditiegetrouw op de donderdagavond met heeft de jeugd tussen 15.30 uur tot
muzikanten. Zondagmiddag is het tijd voor
16.00 uur gratis toegang in alle draaiende
klaverjassen, jokeren en pokeren.
de talentenshow ‘Hef Rune Talent?!’ en
attracties op de kermis.
Dit jaar is er voor het eerst dus ook een
kunnen zowel de kinderen als volwassenen
De vrijdagavond gaat Rune vanaf
koppeldarttoernooi. De vrijdagmiddag is
hun talenten laten zien. Het Runerfeest
21.00 uur rocken met Always Sunday,
voor de basisschooljeugd in Ruinen.
wordt vanaf 17.00 uur afgesloten door de
Om 14.30 uur is er voor de allerkleinsten tot Traffic Jam, Dirty Dog en De Wethouders.
band KaramBAM en DJ Jeroen Gras.
Op zaterdagmorgen gaat het feest om
en met groep 4 van de basisschoolMeer informatie over ‘t Runerfeest is te
9.00 uur verder met keuring van versierde
leerlingen een voorstelling van clown en
vinden op www.vvvoruinen.nl

WAT IS ER TE DOEN IN RUINEN
Bezoekerscentrum Nationaal Park Dwingelderveld
Benderse 22, Ruinen. Dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur.
Activiteiten Bezoekerscentrum:
kijk op www.natuurmonumenten.nl/dwingelerveld
Schaapskudde Ruinen
kijk voor actuele info op www.schaapskudderuinen.nl
Korenmolen de Zaandplatte,
iedere zaterdag open van 9.30 tot 13.00 uur
Pasmanhuus Ruinen, Oosterstraat 16, Ruinen
Openingstijden: augustus en september; dinsdag-,woensdagdonderdag- en zaterdagmiddag van 14.00 tot 16.30 uur.
In de herfstvakantie 2x een woensdagmiddag van 14.00 tot
16.30 uur. Groepen op afspraak: telefoon 0522-472631/ 0522-472485
Klaverjassen elke vrijdag in de even weken Café Hees
Zomeravondbridge in Hotel Kuik iedere dinsdagavond t/m
29 augustus van 19.45-23.00 uur, aanmelden vóór 15.00 uur op de
speeldag, tel. 06-30244004.
Wandelen met de boswachter, elke zondagmiddag op stap met
de gids van Natuurmonumenten. Ga mee, lekker de natuur in.
Jas en laarzen aan en een frisse neus halen. De gids vertelt ook
over de natuurontwikkeling in het gebied en natuurlijk komen de
seizoenen aan bod, met de planten en dieren die daar bij horen.
14.00 – 15.30 uur, start Bezoekerscentrum NP Dwingelderveld,
Benderse 22

AUGUSTUS

Fietstocht TIP Ruinen 2017, onder deskundige leiding, elke
dinsdagmiddag t/m september 2017. Vertrek 13.30 uur vanaf
De Brink voor de Mariakerk. Deelname gratis, consumpties voor
eigen rekening.
Fietszondag 24 september
Vertrek is dan, 10.30 uur vanaf De Brink voor de Mariakerk.
Info TIP kantoor Ruinen, tel. 0522-471700 of Harmpje Smit
tel: 0522-471946. Deelname voor eigen risico.
’t Neie Punt. Iedere 1e woensdag van de maand van
10.00 – 11.30 uur is er Creatief intuïtief schrijfcafé.
Hou je van schrijven maar weet je niet altijd waarover? Kom dan
eens meedoen in het schrijfcafé. Je krijgt opdrachten waarmee je
vanzelf tot schrijven komt.
Neem zelf prettige pen(en) en papier mee! Wil je meer weten?
Neem gerust contact op met Cokkie Kraan, 06-42460014
’t Neie Punt. Op de woensdagmiddag in de oneven weken zitten
Willy Coops en René Stout tussen 15.30-16.30 voor u klaar in de
centrale hal van Dorpshuis ’t Neie Punt. Ze kunnen u helpen met
de meest voorkomende vragen over uw tablet, laptop of telefoon.
Ze geven u GRATIS advies en tips en kunnen u op weg helpen op
het internet. Kom gerust een keertje langs en neem uw telefoon,
tablet of laptop mee!
ADVERTEREN?

’T RUUNDER WAOPEN
www.ruunderwaopen.nl

Woensdag 30 augustus ’Beleef de Heerlyckheid Ruinen’,
14.00–21.00 uur 		 Brinkfestijn met o.a. Brinkfair,
		 Boerenbarbecue en Live Muziek

Woensdag 23 augustus ’Beleef de Heerlyckheid Ruinen’, 		
14.00–21.00 uur		 Brink
		
Brinkfestijn met o.a. Brinkfair, 		
		 Boerenbarbecue en Live Muziek
Woensdag 23 augustus Runer Feest
Vanaf 20.15 uur		 Keuring van versierde straten en 		
		bogen
Donderdag 24 augustus Runer Feest
Vrijdag 25 augustus		

Runer Feest

Zaterdag 26 augustus		

Runer Feest

Zondag 27 augustus		

Runer Feest

Voor meer info kunt u terecht op www.ruinen.net
Evenementen kunt u aanmelden op: TIP@RUINEN.NET
Gezinshuifkartocht bos en hei
23 augustus, 30 augustus 2017 van 14.00 tot 16.00 uur
Start: Bezoekerscentrum, Benderse 22 Ruinen
Een unieke ervaring om in de huifkar en met een deskundige
gids van Natuurmonumenten, het grootste natte heidegebied
van Europa te verkennen.
Onderweg wordt er een paar keer gestopt, soms wordt er een
kleine wandeling gemaakt met de gids.
Een leuke tocht van zo’n twee uur voor alle leeftijden.

