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Van de redactie, 

 
Voor u ligt de Voorjaarssjaloom. 

Er is van alles gebeurt. Zo zijn we inmiddels 
uit de lockdown, maar zitten midden in  
de spanningen rond de oorlog in Oekraïne. 

In deze tijd van bezinning willen we denken 
aan de slachtoffers van dit zinloze geweld. 

Laten we bidden en hopen dat er snel een einde zal komen aan deze ellende. 
 
Verder delen wij u mee dat de kerkenraad heeft besloten om nog twee maal per 

jaar een Sjaloom uit te geven, namelijk rond Pasen en rond Kerst. 
In oktober verschijnt dan het nieuwe jaarboekje. 

Wij wensen u veel leesplezier! 
Liesbeth en Ciska 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Houd elkander vast, 

blus de geest niet uit, 

maak elkaar niet klein. 

Die ons maakte uit niets, 

laat niet varen 

het werk van Zijn handen. 

 

Van Hem is de toekomst, 

kome wat komt, 

licht dat niet dooft,  

liefde die blijft. 

 

 

Houd elkander vast, 

blus de geest niet uit,    Want van Hem is de toekomst, 

maak elkaar niet klein.    kome wat komt, 

Hoor een stem:     licht dat niet dooft. 

“Ik maak alle dingen nieuw,   liefde die blijft. 

ik zal de tranen uit je ogen wissen 

en de dood zal niet meer zijn.”    ( Huub Oosterhuis ) 
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Overweging 

 
Op het moment dat ik dit schrijf woedt er een hevige oorlog in Oekraïne, we zien 

vreselijke beelden van verwoeste steden, massagraven, dode en gewonde 
mensen, soms kinderen.  
We spreken onze afschuw uit over een machthebber die al dit geweld ontketent.  

Vol bewondering kijken we naar de president van Oekraïne die moedig en 
inspirerend zijn bevolking toespreekt. De buitenwereld kijkt toe en kan of wil niet 

ingrijpen, want de gevolgen zouden dan niet te overzien zijn.  
Tegelijkertijd zitten we midden in de 40-dagentijd, een tijd van inkeer en 
reflectie, reflectie over het lijden van onze Heer, zijn voorbereiding op zijn 

ultieme offer voor ons, zijn kruisdood. 
Ook toen keek de buitenwereld toe en greep niet in, het lijden moet kennelijk 

zijn beloop hebben. 
Ook eerder in onze geschiedenis zijn de voorbeelden legio, de Tweede 
Wereldoorlog, de moord op 6 miljoen Joden, de 8000 moslims die bij Srebenica 

door de Serviërs zijn omgebracht. Ook toen keek de wereld toe.  
 

Deze wereld zit vol met geweld en oorlog, en wij mensen zien het gebeuren en 
weten niet wat we moeten doen, we roepen God aan en bidden om vrede, maar 

soms lijkt die ver weg. Moedeloos en verdrietig word je ervan. Hoe ging Jezus 
met zijn lijden om? Hij heeft het omarmd en het geaccepteerd, hij liep er niet 
voor weg, maar ging er dwars door heen, hij kon dit doen omdat hij geloofde dat 

zijn Vader erbij was, dat zijn Vader het uiteindelijk goed zou maken. Zonder 
geloof, zonder hoop, zonder vertrouwen gaat het niet, dat is misschien wat wij 

van Jezus kunnen leren. 
Vasthouden aan die belofte dat Hij erbij is, die zich noemt “Ik zal er zijn”, maar 
vaak is dit moeilijk en verzuchten wij: waar bent U dan? 

Maar als je beter kijkt, dan zie je waar Hij is, Hij is bij dat meisje dat het hoofd 
ondersteunt van die gewonde soldaat, Hij is bij dat jongetje dat 5 euro geeft aan 

giro 555, Hij is bij die Russische soldaat die de kans krijgt en toch niet schiet,  
Hij is bij al die mensen die goederen inzamelen, die bidden om vrede, die 
verzuchten hoe lang nog… 

 
Wij leven naar Pasen toe, het feest van de opstanding van Jezus, onze Heer, het 

feest dat ons laat zien dat het leven sterker is dan de dood, dat vrede sterker is 
dan oorlog, dat liefde groter is dan haat. We zien Jezus in de hof van Getsemané 
verzuchten en lijden, hij vraag zijn Vader of deze beker hem voorbij mag gaan. 

Maar tegelijkertijd wist Jezus dat op deze aarde het lijden niet te voorkomen 
lijkt, dat de destructieve krachten op aarde nog te groot zijn. 

Ik denk dat Jezus diep van binnen wist dat dit niet de wil van zijn Vader was, het 
enige dat zijn Vader wilde was dat Jezus zijn ultieme liefde aan ons allen zou 
voorleven, wat er ook van komen zou. 

Jezus, die uiteindelijk aan het kruis hangend nog oog had voor zijn medemensen, 
zelfs met hen die zijn lijden veroorzaakten “vergeef hen Vader, want zij weten 

niet wat zij doen”. 
Woorden die anno 2022 nog niets aan kracht hebben ingeboet. 
 

 
 

                                                                                                                                               
Jaap Nicolai 
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In memoriam Hebeltje Bouland 

 

Hebeltje (we kennen haar als Epie) werd geboren op 16 januari 1945 te Onstwedde en ze 

overleed op donderdag 6 januari 2022 in het ziekenhuis van Scheemda. 

Na de lagere school ging Epie naar de huishoudschool. In de tijd hierna bleek dat Epie 

een groot hart en veel liefde had voor kinderen. Dit kwam tot uiting bij de pleegkinderen 

die zij verzorgde, kinderen die veelvuldig bij haar over de vloer kwamen en die ze 

verzorgde met liefde, alles kon en alles mocht, het was Epie niet gauw te veel. Epie was 

een vrouw met een groot hart, een vrouw die veel kon geven, terwijl ze tegelijkertijd 

bescheiden was en voor zichzelf niet zoveel vroeg. Haar hartelijkheid en gulheid is ook bij 

de familie van Albert Diekema niet onopgemerkt gebleven. Epie kende Albert al langer, 

ook van de muziekvereniging Alteveer, en vanaf 2009 hebben zij samenwonend hun 

levens met elkaar gedeeld. Epie, die zelf nooit kinderen heeft gekregen, heeft erg 

genoten van de familie van Albert, van de kinderen, klein- en achterkleinkinderen, ze 

leefde in alles met ze mee. 

Haar liefde en zorgzaamheid gold ook de dieren. Epie woonde jarenlang aan de 

Beumeesweg in Alteveer en daar had ze twee pony’s, de buren zagen haar dan ook vaak 

lopen met een kruiwagen over het land, en daarnaast had ze nog twee honden, waar ze 

ook erg op gesteld was.  

In 2009 heeft de hele familie met Epie een bezoek gebracht aan de dierentuin Burgers 

Zoo, om zo het samenwonen van Albert en Epie, dat immers in 2009 begon, te vieren. 

Zoals al eerder opgemerkt was Epie een lieve, hartelijke en ook gulle vrouw die altijd aan 

anderen dacht. Als er familie of bekenden kwamen maakte ze het altijd gezellig, frituur 

aan, frikandel speciaal, wijntje erbij, en steeds maar vragen “hebben jullie nog wel 

genoeg”?  of “pak zelf maar wat bij hoor”! En bij het afscheid klonk dan altijd, 

“weerkomm’ hoor”!!  

Haar inzet voor anderen kwam ook naar voren in haar werk voor de voedselbank. 

Zoals gezegd, Epie was een bescheiden vrouw, ze stond niet graag op de voorgrond, en 

hoefde niet zoveel voor zichzelf, op vakantie was ze eigenlijk nog nooit geweest. Maar 

dat werd anders toen ze bij Albert kwam, het begon met Turkije, en dat was het begin 

van een hele reeks vakanties naar Thailand, Indonesië, Polen en Israël. Epie mocht ook 

heel graag fietsen, ze kon erg genieten van een mooie fietstocht, heerlijk vond ze dat, 

helaas moest ze al snel haar fiets verruilen voor een scootmobiel omdat fietsen door haar 

afnemende gezondheid gewoonweg niet meer kon. Haar COPD ging haar steeds meer 

parten spelen, haar gezondheid en conditie gingen de laatste jaren snel achteruit. Maar 

ze bleef zo veel mogelijk genieten van het buitenzijn, samen met Albert ging ze op pad, 

Albert op de fiets, en Epie er achteraan op haar scootmobiel.  

De laatste jaren ging haar gezondheid verder achteruit en was Epie steeds vaker ziek, 

ook werd ze steeds vaker opgenomen in het ziekenhuis. Geregeld vertelde Epie dat ze 

vermoeid was door haar benauwdheid, maar Epie ervoer veel troost van haar geloof, 

haar geloof was erg belangrijk voor haar, ze was erg standvastig in haar geloof, het 

geloof was voor haar een echte steun, een kracht waaruit zij leefde, ze kon er niet 

zonder, haar geloof was haar leven. Epie geloofde in een God van liefde, een God die zich 

bekommert om mensen, een God die zich om haar heeft bekommert, samen met haar 

geliefden. 

Tijdens de laatste uren in het ziekenhuis, was Epie dankbaar, dankbaar dat ze met de 

hele familie allemaal samen konden zijn, haar familie en haar Albert, die haar konden 

steunen in haar laatste momenten. Dapper was ze ook, ze heeft waardig afscheid 

genomen van iedereen die dicht bij haar stond. Na het afscheid is ze vredig ingeslapen 

en thuisgehaald door haar Heer, waar ze volledig op vertrouwde.  

Dinsdagmiddag 11 januari hebben we afscheid genomen van Epie vanuit onze eigen 

kerk, we hebben geluisterd naar mooie liederen en naar mooie lezingen uit de psalmen. 

Zo lazen we uit psalm 56: “Op God vertrouw ik, angst ken ik niet, nu kan ik wandelen 

onder Gods hoede, in het licht van het leven”. 

Rond het graf hebben we samen het Onze Vader gebeden. 

Jaap Nicolai 
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In memoriam Henny Buikema 

 

Henny Buikema, haar volledige naam was: Henderika Fenna Hilkina, werd geboren op 29 

juli 1930 in Nieuwe Pekela en ze overleed  maandag 7 maart j.l. op haar kamer in de 

Clockstede. Henny was de tweede dochter van het gezin, Corry was de oudste, en daarna 

werden er nog 4 kinderen geboren Ida, Ans, Jelte en Fanny. Henny groeide op in een 

warm, gezellig gezin, op de boerderij, en ‘s zondagsavonds werd er gezongen rondom 

het orgel. Na haar schooltijd vertrok Henny naar Wezep, bij Zwolle, waar ze ging werken 

in de kinderopvang, in Wezep ontmoette Henny een jongeman waar ze verliefd op werd. 

Deze relatie duurde 6 jaar en daarna was de liefde helaas over en moest Henny weer 

alleen verder, deze breuk heeft haar veel verdriet gedaan. Hierna heeft Henny niet weer 

een relatie gehad. Vervolgens ging Henny werken als gastvrouw in het sanatorium 

Dennenoord in Zuidlaren. Dit was voor Henny een leuke en interessante baan, een mooie 

periode in Henny’s leven met goede contacten met haar collega’s en veel feestjes in de 

vrije tijd. Dit werkverband stopte, en Henny ging weer thuis bij haar ouders wonen. Als 

haar broers en zusters met aanhang en kinderen langs kwamen was dat voor Henny 

altijd een feestje en voor de kinderen ook, ze stopte ze vol met snoep tot grote vreugde 

van de kinderen. Henny kon ook kordaat naar de kinderen zijn, want als ze gedrag 

vertoonden dat Henny niet welgevallig was stopte ze hen subiet in het kippenhok. De 

kinderen noemden haar trouwens oma Henny, wat Henny prima vond. Toen haar zuster 

in Amerika ging wonen is Henny daar met een vriendin naar toe geweest, en hebben ze 

met een bus door grote delen van Amerika en Canada gereden, een onvergetelijke reis 

was dat voor Henny. Henny heeft ook moeilijke periode’s gekend ze kreeg borstkanker, 

waarvan ze gelukkig herstelde. Het geloof is erg belangrijk voor Henny geweest, maar ze 

vond het vaak moeilijk de Almacht van God te rijmen met alle leed wat gebeurt. Ze 

worstelde met de vraag waarom God schijnbaar zoveel toelaat.  Ze kon twijfelen, boos 

en opstandig zijn als ze het leed in deze wereld zag. Henny vond troost in de woorden 

van psalm 121: “Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp? Mijn hulp 

komt van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, Hij zal ons bewaren voor alle 

kwaad” Henny begon elke dag met gebed, haar lievelingspsalm was psalm 23 “De heer is 

mijn herder”, we hebben dit lied in de dankdienst voor Henny beluisterd. Zo rond 2016 

werd Henny geleidelijk aan wat verwarder, ze kon soms onsamenhangende verhalen 

vertellen, afgewisseld door heldere periodes waarin Henny zich weer liet zien als open, 

spontaan, hartelijk en warm. Soms kon Henny zich eenzaam voelen, maar gelukkig kreeg 

ze wel bezoek, ze bouwde een heel bijzondere band met Kick op die haar vaak bezocht 

en haar mee uit wandelen nam. Henny verhuisde eind 2020 naar de nieuwe Clockstede 

en vervolgens ging Henny toch wel snel verder achteruit, de verwardheid nam toe en ook 

fysiek takelde zij verder af. Uiteindelijk kwam ze op bed te liggen op haar kamer. Op 

vrijdagmiddag 23 februari heb ik voor het laatst nog echt contact met haar gehad, “het 

einde komt” zei ze toen herhaaldelijk, en dat vond ze goed.  Op 7 maart sliep Henny 

voorgoed in. We nemen afscheid van een lieve, warme, hartelijke, en ook vaak onrustige 

vrouw, dat zij nu haar rust gevonden mag hebben. 

                                                                                                                   

                                                                                                                                              

Jaap Nicolai 
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PERSONALIA 

Overleden: 

Op 6 januari; Hebeltje (Epie) Bouland in de leeftijd van 76 jaar 

Op 7 maart; Henderika Fenna Hilkina Buikema in de leeftijd van 91 jaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

            CREDO  

 

                             Ik geloof in God 

de God der belofte 

die in het leven roept wat niet bestaat 

die verdrukten opricht 

en ballingen thuisbrengt: 

Hij is de levende God. 

Ik geloof in Jezus Christus 

die gekomen is om op te zoeken 

wat verloren was 

die zich gegeven heeft voor alle mensen 

om de verspreide kinderen van God 

samen te brengen in één huis: 

Hij is de hoop van de wereld. 

 

Ik geloof in de Geest van vrede en eenheid 

die ons eenzelfde taal doet spreken 

die waar zal maken wat ons beloofd werd: 

Hij is de God der belofte. 
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VERJAARDAGEN IN 2022 

 
maart: 

23 Mevr. J. Meijer, Lindenlaan 60      89 jaar 
29 Mevr. H. Sulman, Acacialaan 10      83 jaar 
 

april: 
15 Dhr. J. Huiting, Prunuslaan 6      92 jaar 

 
mei: 
02 Mevr. H. Boels, Prunuslaan 78      83 jaar 

17 Mevr. W.J. Huiting, Prunuslaan 6     85 jaar 
27 Mevr. M.J. Ottjes-Mulder, Rondweg 56    83 jaar 

 
juni: 
01 Mevr. J. Drok-Joosten, Paulus Potterlaan 15          101 jaar 

03 Dhr. A.J. Wichers, Pr. Bernhardlaan 56-309 Veendam  82 jaar 
25 Dhr. J. Mollema, Merellaan 19      80 jaar 

 
juli: 

23 Mevr. D. Siks-Buist, Albatrosstraat B47    96 jaar 
29 Mevr. H.F.H. Buikema, Clockstede, k. 14-1, Seringenlaan 1 92 jaar 
 

augustus: 
13 Dhr. H.A. Meijer, Lindenlaan 60      89 jaar 

16 Mevr. P.T. Feunekes-Grasdijk, Lindenlaan 105   77 jaar 
17 Dhr. W. Boels, Prunuslaan 78      84 jaar 
22 Dhr. M.A. Heikens, Joh. Vermeerlaan 6    82 jaar 

 
september: 

01 Mevr. M. de Groot-Greven, Veenhofsweg 51, Alteveer  91 jaar 
01 Mevr. A.G. Mollema, Merellaan 19     82 jaar 
 

oktober: 
05 Mevr. G.A.O. Wichers, Pr. Bernhardlaan 56-309,  Veendam 82 jaar 

12 Marijke Hulzebos, Holtveen 6, 9481TL Vries    39 jaar 
 

november: 

08 dhr. E. O. Huizing, Prunuslaan 8     84 jaar 
25 Mevr. C. Fleurke – v.d. Laan, Prunuslaan 40    80 jaar 

 

 

Hartelijk gefeliciteerd!!! 
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 Activiteiten rond de veertig-dagen-tijd en Pasen – 

We zijn op weg naar Pasen, midden in de veertig-dagen-tijd. 

In deze tijd van bezinning vinden er een aantal activiteiten plaats. 

 

Kindernevendienst: 

Elke zondag kunnen we kijken en luisteren naar het project van de 

kindernevendienst met als thema: “Ben je klaar voor het feest” 

Met de kinderen gaan we op weg naar het feest van Pasen. Er zijn vrolijke 

verhalen, maar soms ook verhalen die op het eerste gezicht helemaal niet zo 
vrolijk zijn. De verhalen brengen ons verder op de weg naar het feest.  

Tijdens de veertigdagentijd hangt er in de kerk een grote slinger, waaraan elke 
week een nieuwe poster van een feestvlag wordt toegevoegd. Op de vlaggen 
staan illustraties van de Bijbelverhalen. We nodigen ook andere gemeenteleden 

uit om hoopgevende ervaringen in beeld te brengen op een vlag (A3 formaat 
papier)en ze aan de slinger te hangen. Zo wordt het echt een gezamenlijke 

slinger van verhalen, als teken van hoop en verwachting. 
Ook zingen we steeds een aantal coupletten van het projectlied. 
 

Symbolische schikking: 
De symbolische schikking wordt samengesteld door Marja Haneman. 

 

Vesper: 

Elke zondagavond is er om 19.30 uur een Vesper met als thema: “Door het 

duister naar het licht” Samen bidden, lezen, zingen en stil zijn. 

 

Paasviering: 

Op dinsdag 12 april wordt er om 15.00 uur een Paasviering gehouden van de 

seniorengroep samen met de vrouwenclub, met als thema: 

” Voor passie en Pasen” 

Na de viering is er een gezamenlijke  broodmaaltijd en de kosten zijn € 9,00  per 

persoon. Wanneer u meedoet met de broodmaaltijd , graag  voor  3 april, 

doorgeven aan  Gerda Goelema , tel. 06-18139295. 

Iedereen van harte uitgenodigd! 

 

Stille Week: 

In de Stille Week zijn er drie vieringen te weten: 

Witte Donderdag  14/4 in de Lutherse kerk, voorganger: Ds. Rienstra. 

Goede Vrijdag 15/4 in onze kerk, voorganger: Jaap Nicolai. 

Stille Zaterdag 16/4 in de RK kerk van Oude Pekela, voorganger: Pastor Buter. 

Alle diensten beginnen om 19.30 uur 

 

Pasen: 

Op eerste Paasdag 17/4 begint de dienst  

om 9.30 uur, waarin Da. M. Pranger 

voorgaat. We mogen samen de Maaltijd van 

de Heer vieren en het project van de 

kindernevendienst wordt afgesloten. 
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Vanuit de Kerkenraad 

 

We hebben er voor ons gevoel wellicht lang op gewacht en gehoopt dat het 

eerder zou komen – het einde aan heel veel beperkingen. Een tijd ‘na Corona’ is 

begonnen. We mogen elkaar weer ontmoeten, elkaar spreken zonder angst op 

ernstige besmettingen. Helaas moesten we ook afscheid nemen van een aantal 

gemeenteleden en dat stemt ons droevig. En dan moesten we als Kerkenraad het 

vervelende besluit nemen dat we ons als kerkelijke gemeenschap een cantorij 

onder leiding van een cantor niet meer konden permitteren. Dat was moeilijk, 

maar het kon niet anders. Wel proberen we om met de dienst van de 

Gedachtenis der Namen een aantal zangers bij elkaar te krijgen die als 

projectcantorij aan deze dienst gaan meewerken.   

Zo dachten we alles mooi voor elkaar te hebben, maar nu is daar opeens die 

vreselijke oorlog in Oekraïne die ons, maar vooral het Oekraïense volk, 

onophoudelijk bezighoudt. Opnieuw is er dat machteloze gevoel – wat kun je 

doen om te helpen! Alles wat belangrijk leek in ons leven wordt ineens 

onbelangrijk bij het zien van zoveel leed en ellende, angst en dood. Toch zie je 

ook hele positieve dingen gebeuren – inzameling van geld goederen, open huizen 

voor opvang van vluchtelingen. En dan vraag ik mij nu weleens af of we 

misschien wel te weinig hebben stilgestaan bij al het overige leed in een wereld 

die wat verder van ons af is, waar ook oorlogen woeden en honger is, waar ook 

mensen constant in eenzelfde situatie verkeren als nu de Oekraïners. Onze 

wereld is in nood – laten we helpen op elke manier die kan. Maar niet zonder 

hulp van onze Hemelse Vader!! 

En dan moet ik denken aan lied 1010;  

Geef vrede, Heer, geef vrede de wereld wil slechts strijd.  

Al wordt het recht beleden, de sterkste wint het pleit.  

Het onrecht heerst op aarde, de leugen triomfeert,  

ontluistert elke waarde, o red ons, sterke Heer. 

 
Geef vrede, Heer, geef vrede, de aarde wacht zo lang,  

er wordt zo veel geleden, de mensen zijn zo bang,  
de toekomst is zo duister en ons geloof zo klein;  

o Jezus Christus, luister en laat ons niet alleen! 
 
We zijn onderweg naar Pasen, door de dood naar het Leven. Goede reis! 

 
Namens de Kerkenraad, Martje     
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                                        PAASBRODENACTIE 2022 
 
Beste mensen, 
 
Ook dit jaar weer een paasbrodenactie. 
De prijzen zijn iets verhoogd. Dit heeft te maken met de prijsverhoging bij de bakker 
 
We verkopen grote en kleine paasbroden en grote en kleine suikerbroden. 
De prijs:  
 
Paasbrood groot: € 10.50  Paasbrood klein:  € 5.50 
Suikerbrood groot:  €  6.00           Suikerbrood klein: € 3.50 
 
Bestellen kan op verschillende manieren.  
Via mail: rendel@planet.nl 
Via app:  06-37645056 
Via tel:    0597-646571 
 
U kunt de broden contant betalen, vragen om een tikkie of het bedrag overmaken naar het 
rekeningnummer van de kerk, onder vermelding van: paasbrodenactie  
Dit rekeningnummer is: NL71 RABO 0365 0161 79 
   

                       De bestelling moet uiterlijk vrijdag 8 april binnen zijn. 

 

          
 
 
De opbrengst gaat naar:  
Stichting Droomhuizen 
Stichting "Fundacion Casas de los Suenos" 
Het project van Bart Dijkstra in Colombia 
 
Er worden veel inzamelingsacties voor Oekraïne gehouden in deze tijd maar het is belangrijk 
dat andere acties daar niet onder lijden. We hopen weer op een goede verkoop.   
 
Een hartelijke groet,   
Cees & Reiny Bosdijk 
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KNIEPERTJES & ARRETJESCAKE 

Sietse en Marga bakken voor Oekraïne 

 

         

Met roomboter gebakken! 

In april smaken de kniepertjes ook heel erg 

lekker.    €2,50 per zakje 

 

Voor een halve arretjescake betaal 

je €3,50 en voor een hele €6,= 

 

De opbrengst gaat naar  Oekraïne 

Telefonisch bestellen op nummer 

0597-645736 



13 

 

DIENSTEN IN 2022 
 

 Dag en  Tijd:  Bijzonderheden: Voorganger:  Organist:  Extra’s: 

27-03      09.30 u 

                 19.30 u 

 4 de         40-d-tijd 

 Vesper 

 Da. van Noord 

 Werkgr.eredienst 

Dick Dijk Kindernevend. 

03-04      11.00 u 

                 19.30 u 

 5 de         40-d-tijd 

  Vesper 

 Ds. v.d. Werff 

 Werkgr.eredienst 

Feike Kindernevend. 

10-04      09.30 u 

                 19.30 u 

 6 de         40-d-tijd 

 Vesper 

 Ds. de Boer 

Werkgr.eredienst 

Gerda Kindernevend. 

14-04     19.30 u  Witte donderdag  Ds. S. Rienstra xxxxxxxxxxx Luth.kerk 

15-04     19.30 u  Goede vrijdag  Dhr. Nicolai Miep  

16-04     19.30 u  Stille zaterdag  Pastor Buter xxxxxxxxxx R.K. Kerk O.Pekela 

17-04     09.30 u  Pasen Maalt.v.d.H  Da. Pranger Adriaan Kindernevend. 

24-04     09.30 u Bevestiging 

Ambtsdragers 

 Dhr. Nicolai Feike  

01-05     09.30 u Grunneger Dainst  Mevr. Ritzema Dhr. Wieske Kindernevend. 

04-05    19.00 u Herdenkingsdienst  Beraad v. Kerken xxxxxxxxxx Herv.kerk 

08-05     10.00 u   Ds. H. Fortuin xxxxxxxxxx Luth.kerk 

15-05    09.30 u   Ds. De Boer Miep Kindernevend. 

22-05    09.30 u   Dhr. Nicolai Gerda  

29-05    11.00 u   Ds. v.d. Woude Adriaan Kindernevend. 

05-06   09.30 u Pinksteren  Ds. v.d. Werff Dhr. Wieske  

12-06   09.30 u   Ds. Rienstra Miep Kindernevend. 

19-06   09.30 u Maaltijd v.d. Heer  Ds. de Groot Adriaan   

26-06    11.30 u Openluchtdienst  Ds. v.d. Vrie xxxxxxxxxxx Heeresmeer 

03-07     11.00 u    Ds. Grashoff Gerda   

10-07     09.30 u  Afscheid KND  Dhr. Nicolai Adriaan Kindernevend. 

17-07     10.00 u   Dhr. G. Iwema xxxxxxxxxxx  Luth.kerk 

24-07     09.30 u   Ds. Volbeda Dhr. Wieske  

31-07     09.30 u   Dhr. Nicolai Miep  

07-08     10.00 u   Ds. M. Grashoff xxxxxxxxxx Luth.kerk 

14-08     09.30 u   Mevr. Ritzema Gerda  

21-08     09.30 u   Ds. Grashoff Dhr. Wieske   

28-08     11.00 u    Ds. v. d Woude Adriaan  

04-09   09.30 u  Maaltijd v.d. H 

Startzondag 

 Dhr. Nicolai Miep Kindernevend. 

11-09    11.00 u   Ds. v.d. Werff Adriaan  

18-09    09.30 u   Ds. Volbeda Miep Kindernevend. 

25-09     09.30 u   Da. Pranger Feike  

02-10    09.30 u    Dhr. Nicolai Adriaan Kindernevend. 

09-10    09.30 u   Da. v. d Vrie Dhr. Wieske  
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 Dag en  Tijd:  Bijzonderheden: Voorganger:  Organist:  Extra’s: 

16-10    09.30 u   Ds. de Groot Feike Kindernevend. 

23-10    09.30 u   Da. Middeljans Miep   

30-10     09.30 u Maaltijd v.d. H  Da. van Noord Dick Dijk Kindernevend. 

02-11     19.00 u  Dankdag  Dhr. Nicolai Gerda  

06-11     09.30 u Gedachtenis   der 

Namen 

 Dhr. Nicolai Adriaan  

13-11     09.30 u   Ds. Praamsma  Miep Kindernevend. 

20-11     09.30 u   Ds. v. d Sterre Feike  

27-11     09.30 u 

                19.30 u 

 1ste Advent 

 Vesper 

 Dhr. Nicolai 

 Werkgr.eredienst 

Dhr. Wieske Kindernevend. 

04-12     09.30 u 

                19.30 u 

 2e Advent 

 Vesper 

 Ds. Wams 

 Werkgr.eredienst 

Miep Kindernevend. 

11-12     09.30 u 

                19.30 u 

 3e Advent 

 Vesper 

 Mevr. Ritzema 

 Werkgr.eredienst 

Feike Kindernevend. 

18-12     09.30 u 

                19.30 u 

 4e Adv. Maalt.v.d.H 

 Vesper 

 Dhr. Nicolai 

 Werkgr.eredienst 

Dhr. Wieske Kindernevend. 

25-12     10.00 u  Kerst  Werkgr.Eredienst  Adriaan Kindernevend. 

31-12     19.00 u Oudjaar  Dhr. Nicolai Gerda  

 
 
 
 

 

 

 

 

Geloof is als een stok om op te leunen, 

niet om een ander mee te slaan. 
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Beste mensen, 

 
Ja, het is nog wennen zonder Henny. 

Ik heb haar tot het laatst bezocht, samen met Jakob haar graf klaar gemaakt en 
samen met haar broer en schoonzus de kamer leeggemaakt. Het heeft mij meer 
geraakt dan ik verwacht had. Het was een intensieve tijd. Soms wil ik er naar 

anderen nuchter over doen, maar in mij voel ik gemis. En daar mag ik ook de tijd 
voor nemen. Mijn vriendschap met Henny was intensief en leerzaam. Van haar 

heb ik liefde mogen ontvangen, liefde vanuit vertrouwen. 
We zien op deze wereld zoveel wantrouwen, angst en manipulatie. De mens is 
zijn eigen vijand geworden. De één sluit de ander uit. Wetten lijken gemaakt te 

zijn voor de ander. Voor mij is het soms een hypocriete wereld waarin we leven. 
Er is niet altijd begrip meer voor elkaar. Het denken: “ik ben beter dan de ander” 

lijkt te overheersen. En daardoor worden er mensen uitgesloten. En wie ben 
ikzelf? Ik probeer daar voor mezelf goed alert op te zijn. Nogmaals wil ik kwijt, 
dat als ik een Gods kind ben, dan telt dat voor iedereen. Ja, volgens mij zou de 

wereld kunnen veranderen als mensen hun oude frustraties die wij allemaal in 
ons dragen los zouden kunnen laten. Het nieuwe testament en Jezus zou ons de 

weg kunnen wijzen om verdraagzaam te zijn en betrokken bij de ander. Maar 
zover is het nog niet. Kijk maar naar de vluchtelingen. De ene groep is wel 

welkom en de andere groep liever niet. Eigen volk eerst, zo lijkt het wel eens. Ja, 
ik ben een beetje opstandig terwijl ik dit schrijf. Dat is ook de reden dat ik nu zo 
schrijf. Om de rust te vinden in mijzelf. Eigenlijk huilt mijn hart, vanuit een 

machteloos gevoel. Nee, ik hoef geen wapen te pakken. De enige weg is de weg 
van liefde en respect voor elk mens. 

Macht heb je alleen als die je wordt gegeven. Dus, mensen let op wie je macht 
geeft. Mijn voorkeur is het collectieve denken, een denken dat niet alleen 
rekening houdt met mijzelf, maar juist ook met de anderen, met de aarde en 

alles wat leeft. Want dit denken maakt ruimte in mijn hart, al kost het mij soms 
ook moeite. Maar tegelijkertijd is het voor mij misschien ook wel wat 

gemakkelijker, omdat ik in zo vele kanten van de samenleving heb mogen 
vertoeven. Ondanks alles voel ik mij een bevoorrecht mens. Elke dag weer.  
En ook daarom voel ik mij betrokken bij moeder aarde en leer ik nog elke dag 

van mezelf en van de wereld om mij heen. 
En toch weet ik niet hoe ik zal reageren als er een leger van soldaten in mijn 

omgeving de macht zou willen grijpen en met geweld datgene willen vernietigen 
wat mij lief is. 
Laten wij bidden en hopen dat het hier niet zover zal komen en dat 

machthebbers het geweld staken dat elders heerst op deze zo mooie bedoelde 
aarde. 

 
Groetjes, 
Kick 
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De opbrengsten van de collecten november 2021 t/m februari 2022 zijn hieronder 
vermeld: 
 
 
 
2021 
Kerk:    nov:    €.  170.40 dec:    €.  268,55   
Diaconie:   nov:    €.  217,00 dec:    €.  242,85 
Deurcoll:   nov:    €.  143,30 dec:    €.  259,07 
Doorzendcoll:  nov:    €.  174,38 dec:    €.  352,75 
 
2022           
Kerk:    jan:    €.   236,95    febr:    €.  154,05  
Diaconie:   jan:    €.   194,15 febr:    €.  185,20 
Deurcoll:   jan:    €.   203,35 febr:    €.  155,90 
Doorzendcoll:  jan:    €.     40,-- febr:    €.    49,20  
 
 
 
 
 

  

Alfa en Omega 

 Als de wereld lijkt te breken 

 en de hoop lijkt uitgedoofd, 

 klinkt Uw stem die ons verzekert 

 dat U doet wat U belooft. 

 Grijp dan in waar mensen lijden 

 en laat ons Uw handen zijn. 

 Om met daden te bewijzen: 

 eens zal alle anders zijn. 

 

 U bent Alfa en Omega. 

 U zag het eind voor het begin. 

 U zult altijd met ons meegaan. 

 Aan Uw rijk van vrede komt geen eind. 

 

   Heel de wereld zal herleven, 

   vrij van honger en geweld. 

   Wie nu ziek is, wordt genezen. 

   Wat kapot ging, wordt hersteld. 

   U houdt alles vast in handen. 

   U bent sterker dan de angst. 

   U bent steeds het vaste anker, 

   waarop ik vertrouwen kan.   

( Harold ten Cate ) 
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Het orgelspelen. 

Hoe ik ben begonnen met orgelspelen in de kerk. 

In mijn jeugd heb ik zeven jaar les gehad op de piano. 

Als kind zat ik iedere dag van maandag tot en met 

vrijdag twee uur te studeren op dat instrument. 

Zaterdag en zondag speelde ik gewoon ontspannen 

leuke stukjes. Ik was erg disciplinair, mijn ouders 

hoefden mij niet aan te sporen. Ik heb het piano 

spelen goed geleerd en ik ben mijn ouders alle dagen 

nog dankbaar dat ze mij die gelegenheid hebben 

gegeven. 

De jaren gingen verder en ik trouwde vanaf de 

schoolbanken met Jan van der Laan. Op een gegeven 

ogenblik dacht ik aan het verhaal uit de Bijbel over de 

talenten. De één had vijf talenten, de andere drie en 

weer een ander één talent en ik dacht erover na.  

De strekking van dat verhaal is voor mij dat je jouw talenten die je hebt gekregen van de 

Here God moet gebruiken en ik dacht daarbij aan mijn talent; de muzikaliteit. 

En zo begon ik te denken aan het orgelspelen in de kerk. Ik was 32 jaar toen ik eraan 

begon. Sjonge, sjonge, sjonge, wat viel me dat tegen en ik kwam al spoedig tot de 

ontdekking dat een kerkorgel een totaal ander instrument is dan de piano. Een piano is 

een snaarinstrument en als ik een toets aansla dan gaat dat via een ingewikkeld systeem 

naar een hamertje en hoor je de toon. 

Een orgel is gebaseerd op fluiten, druk ik dan een toets in dan gaat via een ingewikkeld 

systeem lucht naar de betreffende fluit en door gebruik van de registratie kan ik 

verschillende fluiten in werking stellen. 

Even tussendoor; weten jullie wel dat ons kerkorgel beschikt over 800 fluiten? 

En dan is het nog maar een klein orgel, want er zijn orgels met wel 2000 fluiten. 

Daarnaast al die praktische dingen die je tegenkomt als kerkorganist. 

Het begeleiden van de gemeente, dat moest ik echt leren. 

Zelf voor- en naspelen bedenken, want alles staat niet op noten. 

Het registreren van het orgel, foei wat moeilijk! 

Het bespelen van het voetpedaal, dat is spelen met vier ledematen! 

Sjonge wat moeilijk allemaal. Als ik dienst heb speel ik lang niet altijd met het 

voetpedaal hoor, maar ik probeer het soms wel toe te passen.  

Je moet erg opletten tijdens de dienst. ( koppie erbij ) 

Dan nog de vele veranderingen waar een organist mee te maken heeft. Ik noem even 

één voorbeeld: Toen ik begon was het spelen uit Worp voor de psalmen en gezangen uit 

het liedboek van 1973. Nu spelen we van papieren, die zitten in grote kantoormappen, 

alles gezet in een nieuwe zetting. Aantal liederen: 1016!! 

En dan zijn we er nog niet, Taizé liederen, projectliederen…. alles moet wel gespeeld 

worden door de dienstdoende organist. Vaak wil ik de brui eraan geven!!! Maar mijn man 

Jan wist mij steeds over te halen om door te gaan. Ik durf te stellen dat ik aan mijn man 

te danken heb dat ik doorspeelde. Tot slot wil ik nog even kwijt dat ik toch blij ben dat ik 

gehoor heb gegeven aan mijn verlangen om mijn talent, de muzikaliteit, beschikbaar te 

stellen voor God en Zijn gemeente en ik hoop dat ik nog vele jaren dat prachtige 

instrument, het kerkorgel mag bespelen. 

 

 

 

Groet van Miep van der Laan 

  



18 

 

Waar de mensen dwalen in  het donker     Lied 286 
 
Waar de mensen dwalen in het donker, 
Draai je om en zie het nieuwe licht, 
Zie het licht dat God ons gaf in Jezus, 
Zie de mens die ieder mens verlicht. 
 
Refrein 
Want het licht is sterker dan het donker 
En het daglicht overwint de nacht, 
Zoek je weg niet langer in het duister, 
Keer je om en zie Gods nieuwe dag. 
 
 

Waar de mensen lijden onder onrecht 
in een wereld die geen vrede vindt, 
Heb vertrouwen, draag het kruis met 
blijdschap, 
Er is licht dat alles overwint. 
Refrein 
 
Steek een kaars aan tegen al het duister, 
Als een teken in een bange tijd, 
Dat ons leven niet in wanhoop eindigt 
Dat de vrede  sterker is dan strijd. 
Refrein     

 
 
 
 
 
 
Niet: kome wat komt 
 
Als we bidden om toekomst, 
Om Uw toekomst, om Uw rijk, 
Laten we dan toch vooral denken 
Aan die mensen op deze wereld 
Die hier zo weinig toekomst zien. 
 
Aan de vluchteling in een kamp 
In een tent met kieren. 
 
Aan de zieke op haar bed 
Waar zij afscheid nemen moet. 
 
Aan het kind dat in zijn leven 
Al te veel leed heeft gezien 
 

Aan de mens die nooit mocht zijn 
Wie hij of zij ten diepste is. 
 
Aan de vader die zijn kinderen 
Niet goed te eten geven kan. 
 
Hoe kunnen we bidden: kome wat komt 
als dit ook komen kan? 
 
God, we bidden: laat komen de vrede, 
de vriendschap, de vrijgevigheid. 
 
Omwille van wie U zo hard nodig hebben 

bidden we: kom! 
Kom zelf dichterbij! 

 

Harmke Heuer 
Uit: U die voor mij uitgaat 
 
 
( ingezonden door Gerda Goelema ) 
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Lijst van medewerkers voor het schoonhouden van ons Kerkhof  2022 
 

26 Mrt . J. v.d. Laan; J. Kampinga; C. Bosdijk; A. Leutscher. 
  2 Apr. T.R. Hulzebos; J. Haan; J. Mellius. 
  9 Apr. A. Leutscher; J. Smid; R. Panneman. 
16 Apr. J. Kampinga; T.R. Hulzebos; C. Bosdijk 
23 Apr. J. v.d. Laan; T. Zweers; F. Oppewal 
30 Apr. T.R. Hulzebos; W. Broekema; J.P. Frericks 
  7 Mei. C. Bosdijk; W. Pathuis; Jan de Jonge 
14 Mei  A. Leutscher; T. Zweers; M. Haan. 
21 Mei  C. Bosdijk; W. Pathuis; Jan de Jonge. 
28 Mei  J. v.d. Laan; P. Pauw; J. Mellius. 
  4 Juni T.R. Hulzebos; A. de Groot; J. Smid 
11 Juni A. Leutscher; H. Kingma; T.R. Hulzebos. 
18 Juni J. v.d. Laan; Jakob Molema; H. Kruiter 
25 Juni C. Bosdijk; W. Broekema; A. de Groot 
  2 Juli  J. Kampinga; W. Pathuis; J. Haan 
  9 Juli  T.R. Hulzebos; F. Oppewal; H. Kingma 
16 Juli  C. Bosdijk; Jan de Jonge; Maarten Leutscher 
23 Juli  J. v.d. Laan; R. Karsijns; R. Panneman 
30 Juli . J. Kampinga; A. Grijze; J. Mellius 
  6 Aug. C.Bosdijk; J.P. Frericks; J. Smid 
13 Aug. J. v.d. Laan; H. Kingma; C. Bosdijk 
20 Aug. T.R. Hulzebos; J. Mellius; T. Zweers;  
27 Aug. C. Bosdijk; W. Broekema; R. Panneman 
  3 Sept. J. Kampinga; J. Mellius; J. Haan 
10 Sept. T.R. Hulzebos; J. Smid; J.P. Frericks 
17 Sept. J. v.d. Laan; J. Kampinga; C. Bosdijk; A. Leutscher..  
 
 

Wij hopen dat allen weer hun medewerking verlenen. Het groepje vrijwilligers wordt steeds 
kleiner. We zijn meestal zaterdags op het kerkhof bezig maar in overleg kan de ploeg ook door 
de week afspreken.  
Mocht u onverhoopt niet kunnen op de aangegeven zaterdag, ruil dan even met een zuster of 
broeder en dan kom een andere zaterdag. (Wel even melden bij de leden van de 
kerkhofcommissie). 
 
Denk niet ze redden het wel !!!! 
 
We hopen op een mooie zomer en dat het kerkhof, door gezamenlijke inspanning, er weer 
netjes bij zal liggen. 
We beginnen zaterdag om half negen. Is het een andere dag dan in overleg. 

 
J. v.d. Laan   tel: 646406 
J. Kampinga   tel: 646127 
C. Bosdijk          tel: 646571 
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Psaalm 126, bie de viefde zundag van Vatteg-doagen-tied. 
 
Dou de HEER n keer brochde in gevangenschop van Sion, 
was t net of dreumden wie, 
ons mond was ain en aal laag, 
ons tong bloots bliedschop. 
 
Dou zeden ze bie haaidenvolken: 
‘De HEER het grode dingen doan mit dizze lu.’ 
Joa, de HEER het grode dingen mit ons doan, 
wie wazzen deurhèn blied. 
 
HEER, breng n keer in ons gevangenschop, 
n keer as in beken in t Zuderlaand. 
Dij mit troanen zaaien 
zellen zingen bie t zichten. 
 
Hai gaait mit verdrait 
dij zoadbak dragt, 
mor hai komt zingend weerom 
as hai schoven dragt. 
 
 
 
________________________________________________________________ 

Gemeentereis. 

We hebben besloten om te stoppen met het organiseren van een Gemeente reis. 

Doordat er steeds minder deelnemers zijn en de hoge kosten, door Corona en de 
oorlog in Oekraïne, zien wij ons genoodzaakt om dit te besluiten.  
We hebben mooie jaren gehad samen. Iedereen bedankt hiervoor. 

Groetjes, Jan Dirk en Gea, Gerda en Christel 

________________________________________________________________ 

 

 

Als alles duister is, 

Ontsteek dan een lichtend vuur 

dat nooit meer dooft, 

Vuur dat nooit meer dooft 

( ingezonden door Gerda Goelema ) 
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WOORDEN 
 
Barmhartigheid 
 

Wilt u voor u zelf eerst een ander woord voor ‘barmhartigheid’ geven? Dat valt nog niet 
eens mee, vond ik zelf. Reden genoeg om het woord een keer te bespreken leek me. 
We kennen het woord misschien nog wel het best uit de samenstelling 

‘de barmhartige Samaritaan’. Dit overbekende verhaal uit Lucas 10 geeft heel duidelijk 
weer wat het is, maar daarover verderop meer. 
 

Hoe is het woord samengesteld? Bestaat het uit ‘barm’ en ‘hartigheid’? ‘Barm’ op zich 
betekent niets (het heeft vaag iets te maken met arm) en met hartig in de zin van iets 
zoutigs heeft het ook geen relatie. Het woord wordt wel gezien als een vertaling van het 
Latijnse werkwoord miseréri: zich erbarmen. Dat vertaald wordt dan: mededogen, 
medelijden hebben, maar dan mis je iets in de betekenis, want bij de barmhartige 
Samaritaan zie je juist het actieve optreden, het doen. 
Het wordt vanouds dan ook gebruikt voor de broeders en zusters van barmhartigheid die 
vooral aan ziekenzorg deden en armen daadwerkelijk hielpen. 
Dat is ook wat de Samaritaan deed: de gewonde man helpen en verzorgen, dus actief 
zijn. Dat is meer dan een innerlijke bewogenheid die niet tot daden leidt. 
In de loop der eeuwen zijn er zeven werken van barmhartigheid geformuleerd, geheel in 
lijn met Matteüs 5:7: Zalig de barmhartigen want hun zal barmhartigheid geschieden. Dit 
kan natuurlijk ook als een opdracht gezien worden! 
 

De (7) werken van barmhartigheid zijn in Matteüs 25 vanaf vers 35 genoemd: 
- spijzig de hongeren 
- geef de dorstigen te drinken 
- kleed de naakten 
- geef de vreemdeling onderdak 
- bezoek de gevangenen 
- bezoek de zieken 
- begraaf de doden, deze laatste staat overigens niet in de Bijbel (!) maar is in 1207 
door paus Innocentius toegevoegd (ter bestrijding o.a. van de pest).         Zo heeft paus 
Franciscus in 2019 een achtste werk van barmhartigheid voorgesteld, dan wel 
ingevoerd: 
- zorg voor het milieu. 
 

Naast de werken van barmhartigheid, zijn er ook geestelijke werken van barmhartigheid 
uitgewerkt, al in de middeleeuwen overigens. Deze werken zijn: 
- de twijfelenden raad geven (maar let op: een ongevraagd advies wordt niet vaak 
gewaardeerd, het betekent op de eerste plaats: goed luisteren!) 
- de onwetenden onderrichten 
- zondaars vermanen 
- bedroefden troosten 
- beledigingen vergeven 
- lastige personen verdragen 
- bidden voor levenden en doden 

                                                                                      
Feike Oppewal 

  

Genoeg te doen dus, voor ons allen! 
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15 jaar Stichting Madre Rosetta 

 
Door Corona is het 15 jarig bestaan van de Madre Rosetta in stilte voorbij 

gegaan. Met de 90e verjaardag van pater Teun Bakels sj., de oprichter van de 
stichting, is het een mooie gelegenheid om samen terug te kijken. Een dankbare 
maar ook vermoeide Teun is aan het woord. 

 
‘Terugkijkend is mijn leven een soort tweeluik. Aan de ene kant ben ik 25 jaar 

docent Frans en conrector geweest op het Maartenscollege. Daarna heb ik mij bij 
de bisschop gemeld of ik iets kon betekenen in de parochies. Zo ben ik nog 25 
jaar in de parochie geweest wat mij erg dankbaar stemt.  

Ik kwam in de parochies waar de mensen veel beter dan ik wisten hoe alles ging. 
Het was heel prettig om in de verschillende gemeenschappen samen te werken. 

Natuurlijk was er verschil in kleur en sfeer in de verschillende gemeenschappen 
maar ik voelde me overal op mijn gemak en dat kwam door de plezierige 
samenwerking met de mensen. Hoewel ik niet woonde in de parochie voelde ik 

me er echt thuis. Dat  kwam door de groeiende band met de mensen. 
Het is kostbaar als je het vertrouwen krijgt van mensen, dat je mag meeleven op 

al die belangrijke momenten in hun leven. Het wonder van de geboorte wat je 
mag vieren in de doop, de kwetsbaarheid van het leven bij de ziekenzalving, het 

delen van het verdriet bij een uitvaart, ik trek het me sterk aan.  
Mijn belangrijkste drijfveer is de vraag hoe het evangelie gestalte kan krijgen 
met deze mensen, in hun verhaal, in deze tijd. Dat betekent een goed 

doordachte voorbereiding om echt te kunnen vieren. Geen doop, geen 
weekendviering was hetzelfde. Het was iedere keer nieuw. Natuurlijk heb ik dat 

niet alleen gedaan en waren er veel mensen met wie we samen probeerden er 
iets goed van te maken. We hebben de kans gekregen en genomen om kerk te 
zijn van deze tijd. ‘ 

 
Madre Rosetta 

‘Samen met Ferdinand en Marion ben ik in Maputo geweest bij het 
alfabetiseringscentrum Madre Rosetta. Ik ben heel blij dat ik het daar gezien heb 
omdat je een andere werkelijkheid leert kennen. Je ziet hoe armoede er heel 

anders is dan bij ons, wat voor leven die kinderen hebben. Tegelijk zie je hoe 
kinderen de kans krijgen om omhoog te klimmen uit de armoede, door hen heel 

basaal te laten leren.  
Bij de viering van mijn 50-jarig priesterschap kreeg ik een groot geldbedrag 
cadeau. Ik heb toen meteen gezegd: dat wil ik besteden aan die kinderen in 

Maputo. Zo is op 3 november 2006 de stichting Madre Rosetta opgericht. En zie 
wat er van geworden is. Zoveel inzet door bestuursleden van het eerste uur, 

Ferdinand en Rita, later uitbereiding van het bestuur met Godelieve, Bernard en 
Ricky,  een prachtige website, een facebookpagina met veel actuele foto’s, de 
donateurs lijst die zo groot is, waardoor een duurzame relatie met het centrum is 

ontstaan.’ 
 

15 jarig bestaan 
De basis in al deze jaren is de alfabetisering van kansloze meisjes. In het 
schoolsysteem waar leeftijd bepaalt in welke klas je zit en niet welke kennis je 

opgedaan hebt, vielen zij buiten de boot. Door het financieren van goede 
onderwijzers voor het centrum, hebben vele meisjes en jonge vrouwen toch de 

kans gekregen om hun basisschool af te ronden. Daarnaast is er veel gebeurd, 
verschillende vaardigheden worden in een extra programma aangeboden: 
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hygiëne, opvoeding, leren naaien,  computercursus, leren bakken en koken, 

enzovoorts.  De laatste jaren zijn ook contacten gelegd om kleuterleidsters op te 
leiden. En het mooie is dat het ook vruchten afwerpt. Dit jaar zijn hebben 12 

leerlingen hun kleuterleidsters diploma gehaald . 
Het aanpassen aan het steeds maar wisselende beleid van de overheid in 
Mozambique, vraagt veel. Eerst moest de opleiding van 3 jaar naar twee jaar, nu 

moet het weer naar 4 jaar wat weer een heel andere invulling vraagt. Maar zelfs 
in coronatijd is het de mensen in Mozambique gelukt door te gaan. 

Ook het versleten dak van de school is, met geld van onze stichting gerepareerd.  
In het noorden van Mozambique heerst een rebellenstrijd. Als stichting geven we 
via de Zusters ondersteuning aan hun collega’s. Zij zijn betrokken bij de 

oorlogsvluchtelingen die bij Cabo Delgado in kampen worden opgevangen. 
Dankbaar kijken we dus terug. Naar het Alfabetiseringscentrum, naar onze 

contactpersoon Tinie van Eys in Mozambique en naar u allemaal. Dankbaar voor 

alle steun die ontvangen wordt van kerken, van mensen die financieel 

ondersteunen en van iedereen die bijgedragen heeft via acties en collectes. De 

bolchrysantenactie liep als een tierelier. Steeds meer mensen mogen we tot onze 

klanten rekenen. In 2021 was er minder fruit en dus minder jam te verkopen. 

Maar toch kan nog van succes gesproken worden en de opbrengst van deze acties 

samen bedroeg ruim € 2.500,-. De opbrengst van de virtuele oliebollenbingo rees 

de pan uit! Goed voor €1.500,-.  Al met al past ons een welgemeend DANK U WEL 

aan iedereen die bijgedragen heeft aan het werk van Madre Rosetta. En natuurlijk 

hopen we dat 2022 u en de meisjes en jonge vrouwen in Maputo geluk en 

gezondheid mag brengen en dat we weer op u mogen rekenen. 

Bestuur Madre Rosetta 

 

             

Wilt u deze stichting ook steunen?  

Stichting Madre Rosetta    NL13 RABO 0319030008 
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"Het is belangrijk om goede gedachten te hebben, 

want wij worden wat wij denken." 

 

Gieneke van der Zwaag    Email info@philiakindercoaching.nl 

Praam 6      Telefoon 0597 853303 

9663 JE Nieuwe Pekela    Mobiel 06 51 65 79 62 

 
Kijk voor meer info op de website www.philiakindercoaching.nl 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Kraamcadeau? 

 
Bij R4kidz zijn er handgemaakte mutsjes, rompertjes, slabbetjes. 
 
Ook veel artikelen kunnen worden voorzien van naam en/of afbeelding. 
 
Kijk op www.R4kidz.nl of kom langs bij Rynette Horlings tel: 0636175815 
 

 
Rynette Horlings 
Vinkenlaan 50 Nieuwe Pekela 
info@R4kidz.nl 
Tel: 06-36715815 

mailto:info@R4kidz.nl
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Maart 2022 
50e jaargang, nummer 1 
verschijnt twee keer per jaar 
 
redactie:    Ciska Kampinga, J. Koolhoflaan 5, tel. 646127 
     j.kampinga6@kpnplanet.nl 
     Liesbeth Jonker, Wildeplaats 43, tel. 647255 
     liesbethjonker@hotmail.com 
typewerk jaarboekje en  
drukwerk:    Ciska Kampinga, J. Koolhoflaan 5, tel. 646127 
 
 
 
 

Gironummer van de kerk   Bankrekening Kerk 
Rekeningnr. NL30INGB0000999938  Rekeningnr. NL71RABO0365016179 
T.n.v. Geref. Kerk Nieuwe Pekela  T.n.v. Geref. Kerk Nieuwe Pekela 
Nieuwe Pekela    Rabobank Veendam  
 
Bankrekening Diaconie   Bankrekening  Zending 
Rekeningnr. NL49RABO0365016187  Rekeningnr. NL71RABO0365016179 
T.n.v. Diaconie Geref. Kerk Nw Pekela T.n.v. Geref.Kerk Nieuwe Pekela 
      o.v.v. Zending 
    
 
 
 
 

 
 

 

mailto:j.kampinga6@kpnplanet.nl
mailto:liesbethjonker@hotmail.com
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