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Van de redactie, 

 
Voor u ligt de veertig-dagen & Paas Sjaloom. 

Een tijd van inkeer en bezinning en dat ziet 
u terugkomen in de gedichten en gedachten. 
Maar natuurlijk zijn daar ook de vaste rubrieken 

en de wetenswaardigheden.  
Wij wensen u/jou veel leesplezier. 

Liesbeth en Ciska 

 

 

 
 
 
roeping 
 
een gelovige is niet geroepen 
om grootse en meeslepende 
daden te verrichten. 
Noch om opzien te baren 
of de wereld te verbazen. 
 
 
 
   een gelovige is niet geroepen 
   om te stralen als held of ster, 
   boven ieder uit te steken, 
   perfect te worden, 
   of bijna goddelijk te zijn. 
 
 
 

   een gelovige is wèl geroepen 
   vanuit eenvoud te leven, en 
   met de inzet van héél zijn persoon 
   het kleine en het gewone  
   op grootse wijze te doen. 
 
 

    Alfred C. Bronswijk 

Meditatie 
 
Een tijdje geleden wilde ik op teletekst het nieuws checken, ik kijk dan vaak even op teletekstpagina 
101, dan krijg je in het kort een mooi nieuwsoverzicht .”Migrantenboot vergaat bij Bahama’s” las ik 
en even eronder “Anna wint heel Holland bakt”. Bij nadere lezing bleek dat 28 migranten uit Haïti 
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waren verdronken voor de kust van de Bahama’s. Het staat er als kort bericht tussen het andere 
nieuws, een kort berichtje in de marge, 28 mensen die verdrinken.  
We leven in een wereld waarin een bericht als dit erbij lijkt te horen, we kijken er niet eens meer van 
op en gaan over op de orde van de dag. En als Anna “heel Holland bakt” wint, is dat evengoed 
nieuws. 
 
Vandaag de dag wordt er een overvloed aan nieuws over ons heen gegooid, we horen over 
vluchtelingen, over corrupte leiders, over dreiging, onrecht, armoede en honger. Bijna dagelijks 
horen we over de bedreigde schepping, de opwarming van de aarde, de planeet die serieus in gevaar 
lijkt te zijn. 
We raken er misschien wel wat afgestompt van, lamgeslagen, murf. Begrijpelijk toch dat we dan wat 
afleiding zoeken en blij zijn voor Anna, als zij wint in Heel Holland bakt. 
Zeker, onze wereld anno 2019 staat er niet zo goed voor, het lijkt soms echt duister en donker om 
ons heen. En het gevaar is dan dat je in dat donkere en duistere wordt meegesleurd en dat het ook in 
jezelf donkerder kan worden.  Zeker als je wat aanleg hebt voor zwaarmoedigheid en melancholie. 
Maar ook om andere, meer persoonlijke redenen kan je je bedrukt en somber voelen, de duisternis 
lijkt het dan steeds maar te winnen van het licht. 
 
Ook in de natuur hebben we een periode gehad dat het duister het van het licht leek te winnen, ’s 
morgens in het donker naar je werk en ’s avonds in het donker weer thuis, er zijn momenten in de 
winter dat je denkt: wordt het ooit weer lichter?  
En dán breekt er zo’n dag aan, zo’n mooie heldere dag met zon en dan ineens merk je het, zie je het 
en voel je het: het wordt weer lichter, het licht wint weer aan kracht en je weet: de mooie lichte 
zomer is weer in aantocht. En het is juist de verwachting van die lichte zomer die ons helpt om het in 
de donkere winter uit te houden. Kunnen we hier leren van de natuur? Ik denk het wel, ook in ons 
leven, ook voor deze wereld, ook voor de schepping mogen we verwachten dat er betere tijden gaan 
aanbreken.  
 
Dat zijn grote woorden, die je niet zomaar even kunt uitspreken, ik weet het, maar ik baseer ze niet 
op een bericht op teletekst of uit de krant, maar op oeroude beloften die geschreven staan in het 
boek dat ons al generaties lang inspireert en hoop geeft, het woord van God zelf, de Bijbel. 
Nog niet zo lang geleden vierden we kerst: de komst van het Licht in de wereld, Licht dat wij in ons 
mogen toelaten, om daar uit proberen te leven. 
En pas kort geleden vierden we samen een themadienst van de gespreksgroep, waar ook het Licht 
een grote rol speelde. De tekst die we lazen was uit Mattheus 5: “Jullie zijn het licht in de wereld”. 
Dat licht mogen wij laten schijnen, voor anderen, we mogen proberen iets van dat licht aan elkaar 
door te geven, zoals we dat tijdens de dienst ook deden. 
 
En zo gaan we richting Pasen, het mooiste feest van het kerkelijk jaar, wat mij betreft. Jezus, het Licht 
der wereld, blijkt zelfs door de dood niet gedoofd te kunnen worden. Jezus laat zien dat het leven het 
altijd weer wint van de dood, dat het leven bij God altijd verder en doorgaat. 
En zo geeft God, onze hemelde vader, de Eeuwige, gestalte aan zijn belofte aan ons, zijn belofte dat 
Hij nooit loslaat wat zijn hand begonnen is. Wat Hij begon met zijn schepping, met zijn zoon Jezus, 
met u en met mij. Met deze belofte kunnen wij leven, kunnen wij het leven aan, kunnen wij verder, 
verder met ons leven in deze soms donkere wereld. 
U allen wens ik veel licht en goede dagen in de aanloop naar Pasen. 
                                                                                                                                              Jaap Nicolai 

PERSONALIA 
 
Ingeschreven als mee geregistreerde:  

Jan de Jonge, echtgenoot van Uta de Jonge-Heinzel, Rondweg 38 
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Uitgeschreven: 
per 1 januari 2019: Coby en Dick Broekema, Rondweg 62 

 

 
 

 
CREDO 

 
Ik geloof in God, die ik niet zien kan, 

die toch is en leeft, en ons allen kent. 
 

       Hij schiep de wereld niet kant en klaar, 
  maar wil haar met ons beter maken, 

   zodat zij leefbaar wordt voor iedereen. 
 

Ik geloof dat God de mensen maakt, 

mannen en vrouwen, 
zwart en blank, klein en groot, 

maar niet de muren die wij bouwen. 
 
Ik geloof dat God van allen houdt, 

hoe wij ook zijn, vanwaar wij ook komen. 
 

      Ik geloof in Jezus Christus, 
      Zoon van God en Mensenzoon. 
      Hij deelt ons lief en leed en 

      toont ons de weg naar een waar bestaan. 
 

Ik geloof dat Hij verrezen is en leeft, 
en ons oproept te leven met elkaar. 
 

Ik geloof in een leven na de dood, 
een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, 

waar vrede heerst en gerechtigheid, 
waar waarheid is en schoonheid          
en geluk voor allen, 

waar God alles in allen is. 
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VERJAARDAGEN    

  
 

maart: 

23 mevr. J. Meijer-Boer, Lindenlaan 60   86 jaar 
29 mevr. H. Sulman, Acacialaan 10   80 jaar 

 
april: 
15 dhr. J. Huiting, Prunuslaan 6    89 jaar 

 
mei: 

02 mevr. H. Boels-Eerens, Prunuslaan 78   80 jaar 
13 mevr. H. Uil-Schudde, Meidoornlaan 63  93 jaar 
17 mevr. W. Huiting-Brandsema, Prunuslaan 6  82 jaar 

27 mevr. M. Ottjes-Mulder, Rondweg 56   80 jaar 
 

juni: 
01 mevr. J. Drok-Joosten, P. Potterlaan 15  98 jaar 

 
juli: 
23 mevr. D. Siks-Buist, Albatrosstr. B47   93 jaar 

29 mevr. H. Buikema, Prunuslaan 14   89 jaar 
 

augustus: 
13 dhr. H. Meijer, Lindenlaan 60    86 jaar 
17 dhr. W. Boels, Prunuslaan 78    81 jaar 

 
september: 

01 mevr. M. de Groot-Greven, Veenhofsweg 51 
         Alteveer   88 jaar 
oktober: 

12 Marijke Hulzebos, Holtveen 6-8, 9481TL Vries 36 jaar 
19 dhr. P. Feunekes, Onstwedderweg 71   89 jaar 

 
november: 
08 dhr. E. Huizing, Prunuslaan 8    81 jaar 

 
 

Hartelijk gefeliciteerd! 
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Christus ging als eerste 
 

Christus ging als eerste waar het water stond, 
waar de diepte heerste schiep Hij vaste grond. 

Christus trok als eerste door de doodsjordaan, 
wat als scheiding heerste kan niet meer bestaan. 

Christus staat als eerste voor Gods aangezicht, 

waar de doodsnacht heerste wenkt en lacht het licht. 
Al wat wij misdeden is met Hem vergaan, 

wie gelooft is heden met Hem opgestaan. 
 

(Inge Lievaart – liedboek 523) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opbrengsten collecten: 

 

Kerk:                Nov:   € 179,50         Dec:  €  322,72 Jan:  €  191,98        

Diaconie:        Nov:   € 121,62         Dec:  €  180,80 Jan:  €  181,01        

Deurcoll:           Nov:   € 110,12         Dec:  €  244,57 Jan:  €  191,45        

Doorzendcoll:  Nov.   € 550,05         Dec:  €  343,19 Jan:  €  124,45   
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EREDIENSTEN IN 2019 

 

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

24-02    11.00 u    Ds.v.d.Woude  Miep    

03-03    10.00 u  Da. Mulderij A. Wieske   Een dienst in onze kerk  

 o.v.v. Luth.kerk 

10-03    11.00 u 

             19.30 u 

 1 ste 40-d-t 

Vesper 

 Ds.v.d. Woude 

Werkgr.eredienst 

Feike  

13-03    19.00 u                                   Biddag 

 

 Dhr. Nicolai  Gerda 

 
 

17-03    11.00 u            

             19.30 u   

 2 de 40-d-t 

 Vesper 

 Ds. Wams 

Werkgr.eredienst 

Miep  

24-03    09.30 u 

             19.30 u 

 3 de 40-d-t 

 Vesper 

 Dhr. Nicolai 

Werkgr.eredienst 

 Adriaan  

31-03    11.00 u 

             19.30 u 

 4 de 40-d-t 

 Vesper 

 Ds. Slaar 

 

Werkgr.eredienst 

A. Wieske    

07-04    09.30 u 

             19.30 u 

 5 de 40-d-t 

 Vesper 

 Ds. de Boer 

 

Werkgr.eredienst 

 Feike   

14-04   09.30 u 

            19.30 u 

6 de 40-d-t 

Vesper 

 Ds. Leffers 

 

Werkgr.eredienst 

A. Wieske   

18-04   19.30 u Witte Donderdag  Ds. Hoving xxxxxxx  Luth.kerk 

19-04   19.30 u  Goede Vrijdag  Dhr. Nicolai  Adriaan  Cantorij 

20-04   19.30 u  Stille Zaterdag  Pastor Buit xxxxxxx  RK.kerk 

21-04   09.30 u  Pasen  Ds. Praamsma   Adriaan  Maaltijd v.d. Heer 

28-04   09.30 u  Bevestiging 

Ambtsdragers 

 Dhr. Nicolai  Gerda  

04-05   19.00 u Herdenkingsdienst  Ber. v.  Kerken xxxxxxx Herv.kerk 

05-05    09.30 u    Da. van Noord Dick Dijk   

12-05    11.00 u   Ds. de Jong  Miep  
19-05    09.30 u    Dhr.Nicolai  Adriaan  
26-05   11.00 u    Da. Middeljans  Gerda   

02-06    11.00 u   Ds. Grashoff  Adriaan  Cantorij 

09-06    09.30 u  Pinksteren  Ds. Rienstra  Miep  
16-06    09.30 u  Ds. .v.d Werff  A.Wieske Luthersen bij ons te gast 

23-06    09.30 u  Ds. de Groot  Miep Maaltijd v.d. Heer 

30-06   11.30 u  Openluchtdienst xxxxxxxxxx xxxxxxx Heeresmeer 

07-07    09.30 u  Afscheid KND Dhr. Nicolai  Adriaan  
14-07    11.00 u   Drs. Hoekstra  Gerda   

21-07    10.00 u   Ds. Rienstra xxxxxxx  Luth.kerk 

28-07    09.30 u    Ds.v.d. Sterre  Adriaan  
04-08    09.30 u  Dhr. Nicolai  A.Wieske  Luthersen bij ons te gast 

11-08    11.00 u   Ds. Leffers  A.Wieske   

18-08    10.00 u   Da. Mulderij  xxxxxxx  Luth.kerk 

25-08    11.00 u   1 ste KND  Da. Middeljans  Gerda  
01-09    09.30 u     Da. v.d Vrie  Adriaan  
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08-09    09.30 u  Startzondag  Dhr. Nicolai  Miep  Maaltijd v.d. Heer 

15-09    09.30 u Oec.dienst.       xxxxxxxxxx xxxxxxx  Herv.kerk 

22-09    11.00 u   Ds. Slaar Gerda  
29-09    09.30 u   Ds. Volbeda A. Wieske   

06-10    09.30 u  m.m.v. Excelsior Werkgr.eredienst xxxxxxx Luthersen bij ons te gast 

13-10    09.30 u Werelddiakonaat  Dhr. Nicolai  Adriaan  
20-10    09.30 u  Themadienst Ds. de Groot  Feike  
27-10    09.30 u    Da. van Noord Dick Dijk  Maaltijd v.d. Heer 

03-11    09.30 u Ged. der Namen Dhr. Nicolai Adriaan  Cantorij 

06-11   19.00 u Dankdag Dhr. Nicolai  Gerda   

10-11    11.00 u   Ds.v.d. Woude  Miep  
17-11    09.30 u  Oec.dienst   xxxxxxxxxxxx xxxxxxx   RK. kerk N.Pekela 

24-11    09.30 u    Drs.Hoekstra  Feike   

01-12   09.30 u 

             19.30 u 

1ste Advent 

 Vesper 

 Da. Pranger 

Werkgr.eredienst 

A. Wieske  

08-12    09.30 u 

             19.30 u 

 2e Advent 

 Vesper 

Dhr. Nicolai 

Werkgr.eredienst 

 Feike  

15-12    11.00 u 

             19.30 u  

 3e Advent 

 Vesper 

 Ds. Slaar 

Werkgr.eredienst 

 Gerda  

22-12   09.30 u 

             19.30 u 

 4e Advent 

 Vesper 

Ds.G. v.d. Werff 

Werkgr.eredienst 

 Adriaan M. v.d. Heer + Cantorij 

  

25-12   10.00 u  Kerst  Dhr. Nicolai  Miep    

29-12   09.30 u   Ds. de Jong  Feike  
31-12   19.00 u  Oudjaar  Mevr. Ritzema  Gerda  
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Project veertigdagentijd en Pasen 2019 

Een nieuw begin 

Pasen is het feest van het nieuwe begin. We zien het buiten in de natuur: in de 

lente wordt alles weer groen, alsof de wereld opnieuw begint. Ook in de 

Bijbelverhalen gaat het over een nieuw begin. Steeds opnieuw wordt in de 

Evangeliën verteld dat Jezus mensen een nieuw begin laat maken. En als het 

donker aanbreekt over zijn eigen leven, als Jezus gekruisigd wordt en sterft, laat 

God hem opstaan uit de dood. Dat is een nieuw begin voor Jezus zelf en voor ons 

allemaal. God zal altijd een nieuw begin maken, zelfs na de donkerste nacht. 

De kindernevendienst zal zich in deze tijd richten op een nieuw begin. 

Opnieuw beginnen is niet altijd makkelijk en een steuntje in de rug van anderen 

kan helpen. Daarom wordt ook dit jaar het kindernevendienst project aangevuld 

met een project van Kerk in Actie van de Diaconie, middels de bekende 

spaardoosjes. Wekelijks kunt u sparen om onze naasten dichtbij en veraf te 

helpen om een nieuw begin te maken. Er zijn zeven projecten: 

 

Zondag 10 maart: De kerk bloeit op 

Cuba. 

 

Op Cuba verslechtert de economie 

en neemt armoede toe. Kerk in Actie 

ondersteunt kerken op Cuba bij het 

opzetten van diaconale activiteiten, 

zoals thuiszorg voor zieken en voor 

eenzame ouderen. 

 

 
 

Zondag 17 maart: Perspectief 
voor (ex)gedetineerden in Nederland. 
 

Hoe vind je werk als je uit de gevangenis 

komt en hoe ben je weer vader of moeder 
voor je kinderen? Samen met gevangen- 

zorg Nederland en Exodus begeleidt Kerk  
in Actie gevangenen naar een stabiele  
toekomst. 

 
 Zondag 24 maart: Stop kinderarbeid 

in India.  
         In India werken kinderen vaak nood- 
         gedwongen om het gezinsinkomen 

aan te vullen. Kinderarbeid moet stoppen 
en daarom licht Kerk in Actie 5000 ouders 

en kinderen voor over het belang van 
onderwijs en worden meer dan 700 
werkende kinderen (terug) naar school 

begeleid om een nieuw begin te maken. 
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Zondag 31 maart: Nieuwe vormen 

van kerk zijn in Nederland. 
In Nederland ontstaan nieuwe 

vormen van kerk zijn, om het 
evangelie op eigentijdse wijze te 
delen met mensen in de buurt. 

De Protestantse Kerk ondersteunt 
deze initiatieven met advies en 

materialen, om als kerk herkenbaar 
aanwezig te zijn in Nederland. 

 

Zondag 7 april: Rwanda 25 jaar na 
de genocide. 

In 2019 is het 25 jaar geleden dat één 
miljoen Rwandezen werden afgeslacht door  
hun buren. Rose Mukankaka overleefde de 

genicide, maar verloor haar ouders, broers 
en zussen. Ze besloot weeskinderen op te  

vangen in pleeggezinnen. Tegenwoordig 
helpt haar organisatie, Mwana Ukundwa, 

kinderen die hun ouders aan hiv-aids 
hebben verloren, of zelf besmet zijn. 
 

 
Zondag 14 april: Jongeren doorleven 

het Paasverhaal, Nederland. 
Veel christelijke jongeren hebben het 
Paasverhaal al vaak gehoord, maar 

komt de boodschap nog wel aan? JOP 
ontwikkelde de PaasChallenge, een 

spel waarbij jongeren een nacht in de 
huid kruipen van een hoofd-persoon 
uit het Paasverhaal. Hierdoor wil JOP 

jongeren bij de kerk ( blijven ) 
betrekken. 

 
Zondag 21 april Pasen: Versterk de kerk 
in Pakistan. 

Christenen in Pakistan vormen een minder 
heid en behoren tot de armste bevolkings 

groepen. Velen hebben bovendien weinig 
kennis over het Christelijk geloof. Kerk in 
Actie maakt cursussen mogelijk over 

discipelschap en theologie, om de kerk in 
Pakistan te versterken. 

 
 
In de kindernevendienst zal wekelijks aandacht zijn voor de projecten van Kerk 

in Actie. Rainbow de duif van Kids in Actie vervult hierin een rol. Zo worden de 
kinderen nog meer betrokken bij het thema van veertigdagentijd en Pasen van 

2019: EEN NIEUW BEGIN.  
Laten we er met elkaar een geslaagde actie van maken! 
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Spaardoosjes actie 2019  EEN NIEUW BEGIN. 

In deze Sjaloom treft u het spaardoosje aan van  

Kerk in Actie. 
Even knutselen en het doosje is klaar. 
Zeven doelen om onze naasten een steuntje  

in de rug te geven. 
Steeds een nieuw doel zowel binnenlands als 

buitenlands. 
U kunt uw wekelijkse bijdrage in het doosje deponeren. 
De actie loopt in de veertig-dagen-tijd en Pasen. 

Elders in deze Sjaloom staan de doelen beschreven. 
Doet u ook mee? 

De spaardoosjes kunnen op de zondag na Pasen,28 april, 
worden ingeleverd in de mand die dan in de hal zal staan. 
 

 
 

 
 
 

 
 

Opstanding 
 
De lichtvorst, de ontluisterde, 

verheft zijn aangezicht, 
de zon die wij verduisterden 

breekt uit in stralend licht. 
 

De glorie van de dageraad 
verleent een hof zijn pracht, 
geweken is het rouwgewaad, 

de smartelijke nacht. 
 

Nu ons een licht is opgegaan, 
gewenteld onze steen, 
komen wij oog in oog te staan, 

niet langer dood-alleen. 
 

O teken dat zijn handpalm siert, 
zijn hartstreek en zijn voet, 
zijn onmacht heeft gezegevierd, 

de onschuld van zijn bloed. 
 

De liefde toont zijn aangezicht, 
een zonnelied breekt aan, 
vandaag zien wij het levenslicht, 

de Heer is opgestaan. 
 
( Jaap Zijlstra liedboek: 633 ) 
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Psaalm 34 ( een Psaalm bie de vaarde zundag van vattig doagen ) 
 

1Van David, dou hai bie Abimelech net dee of was hai nait wies, 

en hai eerst votging dou dij hom votjuig. 
2HEER wil ik priezen, aaltied en aaltied, 
mien mond is aingoal vol mit lofzang veur hom. 
3Mit haart en ziel pries ik de HEER, 
t ainvoudeg volk zel t heuren en blied wezen. 
4Moak mit mie de HEER groot, 
verhoog mit mekoar zien noam. 
5Ik zöchte de HEER en hai gaf mie beschaaid, 

hai het mie verlöst van dat wat mie tou iest. 
6Dij bie hom opkieken, stroalen van bliedens, 

zokkent worden nait rood om kop van schoamte. 
7Ellèndeg as ik bin, raip ik de HEER, 
hai het mie verheurd en red oet aal mien noden. 
8Engel van de HEER beschaarmt as n leger, 
hai redt dij hom eren. 
9Pruif, en verneem dat de HEER goud is, 
gelokkeg is ain dij bie hom schoelt. 
10Heb, vrome lu, ontzag veur de HEER: 
dij hom eert, het naargens verlet om. 
11Jonge laiwen hebben t krap en lieden honger, 

mor dij de HEER zuiken, kommen niks tekòrt. 
12Kom kinder, luster noar mie, 

ontzag veur de HEER zel ik joe biebrengen. 
13Wèl het wil aan t leven 
en wil doagen om t ter van te nemen? 
14Hol tong in toom veur t kwoad 
en lippen veur leugentoal. 
15Goa t kwoad oet zied en dou wat goud is, 
goa aan zuik noar vree en moak doar waark van. 
16De HEER het open ogen veur rechtveerdege lu 

en open oren veur heur roupen om hulp. 
17Hai kikt vergrèld noar minhoeden, 

gedachten aan heur wist hai oet. 
18Rechtveerdegen roupen om hulp en de HEER heurt heur, 
hai redt heur oet nood. 
19De HEER is bie lu dij haildaal versloagen binnen, 
dij mismoudeg binnen, helpt hai der deur. 
20Rechtveerdegen hebben slim te lieden, 
mor oet dij rampen redt heur de HEER. 
21Hai woakt alderdeegs over heur gebainte, 

der wordt gainain van broken. 
22Goddelozen kommen om deur t kwoad, 

hoaters van rechtveerdegen zellen bouten, 
23de HEER kocht t leven van zien knechten vrij,  
dij bie hom schoelen huiven nait bouten. 

 
 

 



13 

 

Vespers in de veertig-dagen-tijd 

 
Ook dit jaar wordt er in de aanloop naar Pasen op elke zondag van de  

veertig-dagen-tijd een Vesper gehouden en wel ’s avonds om 19.30 uur. 
data: 10-17-24-31 maart en 7 en 14 april 
Een moment van verstilling, gebeden en liederen,  

een moment van bezinning en samenzijn. 
 

Het thema is: -door de dood naar het leven- 

 
 

 
Sterker dan het verlangen  

naar een druppel water 
in de hete middagzon,  
is mijn verlangen naar God 

in de hitte van dit gevecht  
om de laatste adem. 

Draag mij,  
totdat ik zeggen kan:  
Het is volbracht! 

 
 

 
 
 

 
 

Vrouwenclub en Senioren groep 
 
Op 16 april organiseren we weer  

een Paasviering met als thema: "Zicht op het Licht"  
Het begint om 15.00 uur en het wordt afgesloten  

met een broodmaaltijd.  
De kosten hiervoor zijn €8,50 p/p. 

Iedereen is van harte welkom,  
maar wel even opgeven bij Gina. 
Tel. 646539 
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Beste mensen, 

 
Wat is de betekenis van almacht en alwetend? Het zijn bekende woorden die we 

horen in onze kerk en daarbuiten. In mijn beleving worden deze woorden aan 
God verbonden, en het zijn deze woorden waar ik de laatste tijd niet mee uit de 
voeten kan. 

De aanleiding was een preek over de kindermoord na de geboorte van Jezus. Ik 
zag beelden voor me en mijn keel werd dicht geknepen. De lol van het zingen 

was er even af. 
Het maakte mij triest, en boos was ik ook. Een alwetende God heeft dan toch 
ook geweten dat dit, de kindermoord, zou gaan gebeuren. En dan is God ook nog 

almachtig. God had het dus kunnen voorkomen. En toch heeft hij dit als 
almachtige en alwetende toegestaan. 

Ja, ik zou kunnen denken dat hij er zijn bedoeling mee heeft. Maar in die 
gedachte ga ik niet mee. 
En dan mis ik onze honden, want bij het wandelen kan ik mijn gedachten de vrije 

ruimte geven. Samen met hen kon ik beter loslaten en mij overgeven aan de 
natuur. Dan kon ik God vragen: “Wilt u vandaag bij mij zijn? En wilt u bij de 

mensen zijn die mij dierbaar zijn?” 
 

Ja, ik dank voor vele dingen en ik dank voor het voorrecht dat ik heb ten 
opzichte van heel veel mensen om mij heen. Maar soms komt de twijfel aan het 
bestaan van God ineens binnen en worden mijn gedachten en gevoelens zo 

geprikkeld dat ik ze niet kan loslaten. En dan is het beter voor mij om ze op te 
schrijven. 

God die altijd het goede met ons voor heeft en met allerlei middelen probeert om 
ons in het gareel te krijgen. Met de profeten, de zondvloed, enzovoorts. Noem 
maar op. 

Stel je voor, je bent almachtig en alwetend en je kunt het niet oplossen. Als 
laatste redmiddel stuurt hij zijn grote liefde Jezus. Misschien heeft hij gedacht: 

“Het is goed geweest, dit is het laatste wat ik kan doen. Ik ga met pensioen, 
zoek het maar uit, meer kan ik niet geven.” 
 

Tja, God gaat boven mijn pet. Ik loop vast in de woorden almachtige en 
alwetende. Woorden die mij ook angst hebben ingeboezemd. Maar ik wil mij niet 

meer klein maken en ik wil me bevrijden van dat juk. En wat God met mij voor 
heeft dat laat ik los, omdat ik het niet kan bevatten en omdat ik er als mens 
alleen maar last van heb. 

 
Ik wil leven in de geest die met Jezus Christus op aarde kwam en ga verder met 

de vernieuwing. Ik blijf in Jezus geloven. Ik blijf leerling in alles wat er verder 
nog op mijn weg komt. Ik heb mijn Jawoord gegeven tijdens de belijdenis en 
neem in mijn leven de tien geboden als leefregels. Als mens tussen de mensen 

zoek ik een beetje herkenning in zijn gedachtegoed. 
Hij geeft een menselijk gezicht aan een ieder van ons. 

Het menselijke van Jezus is genoeg om voor te leven. Het heeft mij al zoveel 
goeds gebracht. Daar ga ik mee verder en ik prijs mij gelukkig dat hij aanwezig 
is in mijn leven. 

 
Groetjes, 

Kick 
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Beste mensen, 

Zoals jullie hebben gemerkt zijn wij al langere tijd niet meer in de kerk geweest 

en dit heeft niets met de kerk op zich te maken maar alles met het feit dat wij 

eigenlijk al heel lang het geloof in God zijn kwijt geraakt. Aangezien het geloof 

de basis is voor elke kerk en dus ook voor leden van die kerk, zijn wij tot de 

conclusie gekomen dat er voor ons onvoldoende goede redenen zijn om lid te 

blijven van de kerk.  Wij hebben ons dan ook per 1 januari 2019 uit laten 

schrijven. Dit was voor ons als geboren en getogen Pekelders en Gereformeerden 

geen gemakkelijke beslissing en het heeft dan ook lang geduurd voordat we 

daadwerkelijk  hebben doorgepakt.  Wij dragen de kerk en alle mensen binnen 

de kerk een warm hart toe. We zullen elkaar nog vaak tegenkomen.  

Het ga jullie goed. 

 

Coby en Dick Broekema 

 

PS  Nog ontzettend bedankt voor alle kaarten en gelukwensen bij ons 40 jarig 

huwelijk. 

 

 

 

 

 

Beste mensen, 

Hartelijk bedankt voor de belangstelling in welke vorm dan ook.  
Met vriendelijke groet, 
Anneke en Henk Kingma 

 

 

 

 

   

 

 Lieve allemaal, 

    Het doet ons ontzettend goed om zoveel belangstelling te ontvangen 

   vanuit de gemeente. We zijn er nog lang niet, maar toch willen we jullie  

   hartelijk danken voor alle kaartjes, telefoontjes en bezoekjes. 

                                           Jakob en Ciska Kampinga 
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   enkele uitspraken: 

 
Een glimlach      Je hoeft niet 
kost minder dan     alle fouten zelf 
elektriciteit en     te maken. Gun anderen 
geeft meer licht.     ook eens een kans. 
 
 
 
Geloof in jezelf,     Ik geloof in God 
maar maak er geen    zoals een blinde 
religie van.     gelooft in de zon. 
      Niet omdat hij ze 
      ziet, maar omdat  
      hij ze voelt. 
 
 

Al ken ik de weg niet 
die God met  
mij gaat, ik ken 
wel de Gids. 
 

Vergissen      In ieder mens is 
is menselijk.      een afgrond, die 
Sommige mensen     men alleen met 
zijn echter wel     God kan vullen. 
héél menselijk. 
 
 
 

Sommige mensen 
komen in je leven 
als zegeningen, 
anderen als lessen. 
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GEMEENTEREIS 

Op donderdag 23 mei 

is de gemeentereis. 

Houd deze datum 

alvast vrij!!! 

 

 

 

Pasen! 

Het menselijk leven is zwaar. 

Dat weten we allemaal. 

Toch wordt gespaard volgens de Bijbel ieder haar. 
Dat staat als een paal. 

Wat moeten we daarmee? 
Vaak verzinken we in de levenszee. 

  
Wij zijn op weg naar Pasen. 

Het grootste feest van de kerk. 
Wat moeten we daarmee? 

Vaak verzinken we in de levenszee. 
Toch maken we de gang naar de kerk 

om daar getroost te worden misschien? 
Twijfel en angst overvallen ons  

vaak als een verscheurend dier. 
  

Toch gaan we... 

Keer op keer naar de kerk. 
Worden we daar misschien sterk? 

Geeft het ons uiteindelijk de felbegeerde rust??? 
We hopen het. 

Daarom gaan we misschien steeds weer naar de kerk. 
 
( een gedicht van Miep van der Laan ) 
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OPROEP Liedboek 

 
Beste gemeenteleden,  

 
tijdens de laatste gemeenteavond op dankdag kwam het liedboek aan de orde. 
Soms komt het voor dat er niet genoeg liedboeken zijn. Achter in de kerk ligt een 

stapeltje liedboeken die van de kerk zijn. Als er veel gasten in de kerk zijn dan is 
dit stapeltje snel weg. Toen het nieuwe liedboek uitkwam heeft de kerkenraad 

besloten ieder gezin een liedboek te schenken. Tijdens de gemeenteavond werd 
het idee geopperd om via de Sjaloom aan u te vragen dit exemplaar achter te 
laten in de kerk. Als u er een keertje niet bent dan kan iemand anders gebruik 

maken van uw liedboek. Misschien iets om over na  te denken …  
 

namens de kerkenraad, Eddie Jonker. 

 
 

 

Waar twee of drie 

 

Waar twee of drie in uw naam 

geloof delen, 

hoop koesteren, 

liefde schenken, 

elkaar de hand toe steken, 

elkaars zwakte dragen, 

elkaar levenskracht geven, 

dáár bent U in hun midden 

als bron van leven. 

 

Met maar twee of drie durft U het 

aan 

een nieuw begin te maken, 

een andere weg te wijzen, 

de toekomst te openen 

voor het gedeelde brood, 

voor het levende water, 

voor de klare wijn. 

Zó verandert U eenlingen 

in een volk dat samengaat. 

 

Geef dat ik met die twee of drie 

mij op weg durf te begeven, 

mij van harte wil inzetten, 

mij persoonlijk geroepen weet, 

uit honger naar recht en rede, 

uit dorst naar echte vrede, 

om waarheid te doen en te spreken. 

Wil zo tastbaar aanwezig zijn 

als bron van mijn leven. 

 

Alfred C. Bronswijk 
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Bericht van de Werkgroep Ontwikkelingshulp. 
 

Het project van 2018 is weer afgesloten. Er is nog een bedrag van € 25,- binnengekomen van  
Maarten en Corrianne Fieret. De laatste activiteit was de Kerst-Inn die maar liefst  (inclusief 
giften) € 1.626,00 heeft opgebracht. Ook nog een bedrag van bijna € 320,- uit de handwerk -
en giftenkas. De cheque, met het mooie bedrag van € 7.565,71  is overhandigd op zondag 30 
december. Wim en  Diny Kramer zijn, op het moment van schrijven, in Malawi. Dagelijks is er 
berichtgeving van hun activiteiten te lezen op Facebook.  
Na terugkomst is er een compleet verslag te lezen op de website van Srilankahulp.nl 
 

            
 
 
 
Er zijn door Connie Berends nog oliebollen verkocht eind van het jaar. De opbrengst hiervan 
was €  75,-. Dit is alvast een begin voor het volgende project. 
 

Het project voor 2019 is: 
 

 
Bart Dijkstra, zoon van oud Pekelders Wim en Aducta Dijkstra-Meulman woont en werkt in 

Bogota. 
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Project 2019, Fundación Casas de los Sueños  
Stichting Casas de los Sueños is opgericht door Leidy Rincon, Camilo Guitierez,  Juan Pablo 
Quintero en Bart Dijkstra. Zij zetten zich in voor kwetsbare groepen in de wijk Unir. Unir is 
een sloppenwijk in het westen van Bogota waar vooral ‘recicladores’ leven, dit zijn mensen 
die leven van het verzamelen en verkopen van afval. Een risicovol bestaan omdat zij dag en 
nacht de niet altijd even veilige straten van Bogota afzwerven. 
 
Het leven in de wijk wordt gekenmerkt door geweld, middelen gebruik en armoede. De 
stichting bestaat nu twee jaar en heeft verschillende projecten gerealiseerd die zich vooral 
richten op jongeren. 
 
Wat zij doen 
 
De stichting heeft een ludoteek opgericht om kinderen van 5 tot 12 op te vangen. Veel 
kinderen in Unir zijn overdag alleen omdat hun ouders afval aan het zoeken zijn. Hierdoor 
leven veel kinderen een groot deel van de dag op straat of worden zij voor langere tijd 
opgesloten in huis waar de hygiënische omstandigheden vaak ver onder de maat zijn. 
Velen van hen zijn voordat zij naar de ludoteek gaan niet schoolgaand en het leven op 
straat is allesbehalve veilig. 
 
De ludoteek is de hele week open en bied begeleiding, ondersteuning en bijscholing aan 50 
kinderen. De groep is opgedeeld in een ochtendgroep en een middaggroep afhankelijk van 
de schooltijden van de kinderen. Zij krijgen een eenvoudige maaltijd en 
huiswerkbegeleiding. 
Ook organiseren we in de ludoteek culturele activiteiten, sport en spel activiteiten en 
voorlichtingen. 
 

 
 
Wat bereikt is en wat ze nog willen bereiken kunt u lezen op de website van de kerk. (De 
website is in het Spaans, in Chrome is deze te vertalen). 
Ook hangt het hele verslag op het prikbord in de Kerk. 
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De eerstvolgende activiteit van de Werkgroep Ontwikkelingshulp 

 
Aangezien er dit jaar geen verkeersavond meer is, zal de eerste activiteit de verkoop van 
paasbroden zijn. U wordt bezocht of gebeld door één van de leden van de Werkgroep. 
 

 
 
 
Als u niks van ons hoort of u bent niet thuis, dan kunt u een bestelling doorgeven bij Reiny. 
We laten nog van ons horen in de Kerkbode. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Dan organiseren wij op vrijdag 26 april een gezellige Bingo. 

Elders in dit blad vindt u de poster. 
 

 
 

 
 
Een vriendelijke groet, 
Reiny Bosdijk,  namens de Werkgroep Ontwikkelingshulp 
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Op vrijdag 26 april a.s. is er 

BINGO in het Gereformeerd 

Centrum Kerkstraat 1 te 
Nieuwe Pekela. 

 

We beginnen om 19.00 uur. 

Zaal open om 18.30 uur 
De opbrengst van de BINGO is bestemd voor het 

project voor straatkinderen in Bogota van de 
Werkgroep Ontwikkelingshulp. 

Het belooft een gezellige avond te worden. 
We hopen op een goede opkomst. 

We hebben prachtige prijzen  
Bingokaarten 1 euro / Consumpties 1,25             

 

  



 23 

Wij als Gereformeerde kerk Nieuwe Pekela onderschrijven van harte de reactie 
van ds. René de Reuver, scriba van de Generale Synode van de Protestantse 
Kerk in Nederland: "De Nashville-verklaring is theologisch eenzijdig en gesloten 

en pastoraal onverantwoord. Ze is daarom niet dienstbaar aan het gesprek in 
gemeenten over gender, seksualiteit en zegen." 

In ons geloof gaat de liefde van God voorop, liefde die zich uitstrekt naar ieder 
mensenkind, onvoorwaardelijk. 
Daarom zongen wij op zondag 13 januari het volgende lied in onze kerkdienst: 

  

"Ongestraft mag liefde bloeien" 

  

Ongestraft mag liefde bloeien, 

vrijuit zoeken naar de zon. 
Liefdes loop verdraagt geen boeien: 

laat haar stromen als een bron! 
Laat de liefde maar gebeuren 
als een wonder van het licht, 

als een regenboog vol kleuren 
door de hemel zelf gesticht. 

Niemand houdt de liefde tegen, 
waar zij langs de straten gaat. 

Wie met liefde is gezegend, 

koestert wie om liefde gaat. 
God verhoede dat er iemand 

in de liefde wordt gekrenkt. 
Ware liefde oordeelt niemand, 

maar aanvaardt haar als geschenk. 

Liefde vraagt ons om ontferming 
tegen wie haar vlammen dooft. 

Wie haar rechten wil beschermen 
vindt in liefde zelf geloof. 

Wie voor liefde is geschapen 

vreest ook niet bij tegenwind. 
Liefde is het hemels wapen 

dat de angsten overwint. 
Leg de liefde niet aan banden, 
gun haar gang de vrije loop. 

Geef haar bloemen nooit uit handen, 
want haar vrucht is onze hoop! 

Ongestraft mag liefde bloeien, 
vrijuit zoeken naar de zon. 

liefdes loop verdraagt geen boeien, 

laat haar stromen als een bron! 

tekst: Sytze de Vries; muziek: Blaenwern, William Rowlands 
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Lijst van medewerkers voor het schoonhouden van ons Kerkhof  2019 
 

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

Wij hopen dat allen weer hun medewerking verlenen. Het groepje vrijwilligers wordt steeds 
kleiner, indien u ook mee wilt helpen kunt u altijd zaterdags om half negen langskomen er is 
werk genoeg.  
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). 
 
In overleg met de sleutelhouder (eerste in de rij) kan er eventueel ook op vrijdagavond of op 
een doordeweekse dag op het kerkhof gewerkt worden. 
 
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 ’s morgens om half negen. 

 
J. v.d. Laan   tel: 646406 
H. Buist  tel: 646401 
J. Kampinga   tel: 646127 
C. Bosdijk          tel: 646571 

 
 
 



 

 

 

 

POASKE 

Lucas 24 : 1 – 8 

Wat kin t smörgens boeten mooi wezen. Naacht is verbie, dag krigt t aal meer 

veur t zeggen. Wat kin je den genieten van aal dat leeft, gruit en bluit. 

n Lutje twijdoezend joar leden ston n koppeltje vraauwlu smörgens veur dag en 
daauw op om der op oet te goan. Nait om te genieten van de noatuur, nee, om 
t dode liggoam van heur Meester dij alles veur heur west haar, te verzörgen Dat 

was ja t ainegste dat ze nog veur Hom doun konden. Daip in neerloage kommen 
ze aan bie stee doar hai begroaven is. En wat kriegen dij vraauwlu op dij vrouge 

mörgen van eerste dag van week te heuren van twij manlu in widde klaaier 
( Mozes en Elia?, Wet en Profeten?): “Zuik ie dij leeft bie de doden? Hier is Hai 
nait. Hai is opwekt.” 

 
Wat is de geweldege bosschop van Poaske? Mie ducht, wie kinnen t zo zeggen: 

Der is n levent dat wel staarven kin, net zo as wie aalmoal ainmoal staarven 
zellen, mor dat den toch bie God bewoard en beholden blift en dat deur God 
opwekt wordt tot n nij bestoan. n Bestoan doar wie ons sikkom gain veurstellen 

van moaken kinnen, mor dat ter is bie God in zien keunenkriek. Bie de doden 
mout wie Hom nait zuiken, doar is Hai nait. Hai is doar, woar wie vuilen dat Hai 

aan t waark is. Hai is doar, woar wie ons deur Hom laaiden loaten. Hai is doar, 
woar mensken taikens oprichten van zien riek. Hai is doar, woar mensken in  
t èn kommen tegen wat ter nait wezen mag: honger, onrecht en ellèn. 

Hai, ons Heer dij leeft, het dood overwonnen. Van doar oet mag wie geloven dat 
veur ons mit de dood t leste woord nait sproken is. 

 
Kerstfeest leeft bie ons voak meer as Poaske, mor veur mie is Poaske toch 
t grootste feest. Zien laifde was deur de dood nait te keren. 

Hai leeft en wie maggen leven mit Hom. 
 
( uut Dag en Deur – Engel Jan Struif ) 
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Oud papier. 

In het jaar 2018 hebt u weer trouw oud papier gebracht bij 

de garage van de kerk. De opbrengst van dat jaar was € 
557,00  
Jaarlijks wordt er een leuk bedrag gegeven aan het project 

van de werkgroep ontwikkelingshulp, behalve in 2018.  
Wèl is er uit de oud papier kas een flinke bijdrage betaald 

aan de renovatie van ons orgel. 
Waarom daarvoor is gekozen leg ik graag aan u uit. 
 

 
In de jaren dat wijlen Jan Meijer één van onze organisten was, is op zijn verzoek één 

van de stemmen van het orgel, namelijk de quintadeen, vervangen door een piccolo. 
Vorig jaar verhuisde de firma Mense Ruiter orgelbouwers en kwam bij het opruimen 

onze quintadeen tegen. Al die jaren was deze bij hun in opslag geweest. Wij werden 
daarvan op de hoogte gesteld en na lang 
wikken en wegen werd besloten om de 

quintadeen terug te laten plaatsen. 
Daar hing natuurlijk een kosten 

plaatje aan, maar gelukkig hebben we 
mede dankzij uw/jouw inbreng van het 
oud papier nog steeds geld in de oud 

papier kas. 
Zoals gezegd besteden we een deel van 

dit geld meestal aan het project van de 
werkgroep ontwikkelingshulp, maar 
soms loopt het dus ook anders. 

Omdat we met zijn allen nog steeds bereid zijn om het oud papier op te sparen en in 
te leveren is ons orgel weer in de originele staat van 1942. 

 
WILT U, WIL JIJ OOK IN 2019 HET OUD PAPIER BLIJVEN BRENGEN? 
 

 

 

 

 

Korte ballade 
Op een bijbeltje, door de muizen aangevreten, 

om hare nesten te verbeteren. 

  

Wie zal 't verstand der muis doorgronden, 

Die in den bijbel heeft gevonden 

Verzorging voor haar nageslacht? 

  

Veel zachter slapen kinder-muizen 

Die tussen de profeten huizen, 

Dan menig mens, in menig nacht. 

  

Prins Jezus, zijt gij zo vergeten, 

Dat thans de muizen bijbels vreten? 

Hierover heb ik nagedacht 

Bij menig dag, in menig nacht, 

En zie: een klein dier doet ons weten 

Wat mensen zo vaak zijn vergeten: 

Gods woord behoedt het nageslacht. 

  

  

J.W.F. Werumeus Buning (1891-1958) 

uit: Winter-akoniet (1961) 



 

 

 

 

Woorden 
 

die Passión - the Pássion - de Passie, en Pasen 
 
In deze periode en in deze Sjaloom zijn bovenstaande woorden volop aanwezig. 

De eerste drie betekenen uiteraard hetzelfde, alleen in een andere taal 
weergegeven. De Passiónen zijn vooral bekend van Bach, maar er zijn veel meer 

dan de Mattëus! Zo ook de Pássions, met de Engelse naam dus weergegeven. De 
cantorij zingt er bijvoorbeeld één in de dienst van Goede Vrijdag. Passie kennen 
we in verschillende betekenissen, met hartstocht als misschien wel de meest 

voorkomende. In onze kerk is het woord nog niet heel lang in gebruik. Eerder 
was de naam ‘lijdenstijd’ of ‘lijdensweken’ veel gebruikelijker, of ook wel 

veertigdagentijd. De laatste jaren ook in protestantse kring ook wel de vastentijd 
genoemd, een naam die in de Rooms-Katholieke traditie al heel lang ingang 
heeft gevonden. In feite wordt hiermee de tijd vanaf Aswoensdag aangegeven. 

Het woord Passie is afkomstig van het Latijnse passio en dat staat voor ‘het 
lijden’ en dan met name het lijden van Christus in zijn kruisdood. We kennen het 

woord al heel lang in ‘passiemuziek’: de gezongen weergave van het verhaal van 
Jezus’ lijden en sterven. 
 

Passie wordt wel eens in één adem genoemd met Pasen. Dat is dan toch een 
vergissing, hoewel het zo ook in mijn Van Dale genoemd wordt. Pasen komt van 

het Latijnse (en Griekse) woord Pascha, dat weer verwant is aan het Hebreeuwse 
Pésach. Met dat woord wordt de uittocht van Israël uit Egypte aangeduid ook wel 
het feest van de ongezuurde broden genoemd, zoals in Exodus 12 weergegeven. 

De christelijke kerk heeft Pasen gevierd vanaf ongeveer de 2e eeuw, eerst op 
een vaste dag nl. de 14e Nisan (de 1e maand van het Joodse jaar; dit is 

ongeveer de maand april) dit kon ook een doordeweekse dag zijn. De Westerse 
kerk heeft later een zondag als Paasdag gekozen en wel de 1e zondag na de 
eerste volle maan na 21 maart.  

Daarmee wordt Pasen (met Pinksteren) wel een roerende feestdag genoemd, 
waarmee bedoeld wordt dat het elk jaar op een wisselende dag gevierd wordt in 

tegenstelling tot bijvoorbeeld Kerstmis. 
  In Duitsland en Groot-Brittanië hebben ze een andere naam voor Pasen en wel 

Ostern resp. Eastern. Die namen verwijzen naar een oud voorjaarsfeest gewijd 
aan de godin Ostara (Austro). 
  Tot slot nog een mooi spreekwoord dat ik tegenkwam: als hij lacht, is het Pasen 

achter zijn oren. Dat wordt gezegd van iemand die bij hoge uitzondering 
lacht…….  Zalig Pasen gewenst. 

 
Feike Oppewal 
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WEEKSLUITING IN DE CLOCKSTEDE. 

Elke 14 dagen wordt er een weeksluiting gehouden in de Clockstede, 
op de vrijdagmiddag van 15.00- 16.00 uur in de grote zaal. 

De viering wordt bij toerbeurt verzorgd door voorgangers van verschillende 
kerken. Ze worden bijgestaan door vrijwilligers, die de bewoners v.d. Clockstede  

van hun kamer halen en naar de grote zaal brengen. 
Het is een korte dienst met lezingen, meditatie en zang. 
Ook is er 4 x per jaar een viering van de Maaltijd v.d. Heer. 

Vrijdag 1 maart is er een weeksluiting, waarin de Maaltijd v.d. Heer wordt 
gevierd. 

Voor u een mogelijkheid om deze korte dienst mee te maken en een ontmoeting 
met elkaar! Juist ook voor mensen, die niet meer naar de kerk kunnen gaan. 
U bent hier van harte welkom!! Na afloop drinken we met elkaar koffie / thee. 

We zien uit naar uw komst ! 
Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met 

Gerda Goelema Tel: 0597-645525 

 

 

ROOSTER WEEKSLUITING 2019 CLOCKSTEDE 

Vrijdagmiddag 15.00 - 16.00 uur 

01-03 HA Dhr. J. Nicolai  Mevr. E. Woltjer en Mevr. J. Munneke  

15-03   Afv.Chr.Geref.kerk Mevr. G. van Heuvelen en Mevr. S. Hulzebos 

29-03  Pastor v.d. Wal Mevr. T. Bos en Mevr. J. Munneke  

12-04  Ds. C.G. op 't Hof Mevr. L. Becker en Mevr. J. Munneke 

26-04  Pastor v.d. Wal Mevr. G. van Heuvelen en Mevr. H. Wijsbeek 

10-05  Ds. C.G. op 't Hof.  Mevr. E. Woltjer en Mevr. T. Bos 

24-05  Dhr. J. Nicolai  Mevr. S. Hulzebos en Mevr. L. Becker 

07-06 HA Ds. C.G. op 't Hof Mevr. G. van Heuvelen en Mevr. T. Bos 

21-06  Afv.Chr.Geref.Kerk Mevr. H. Wijsbeek  en Mevr. L. Becker 

19-07  Dhr. J. Nicolai  Mevr. E. Woltjer en Mevr. S. Hulzebos 

16-08  Ds. op 't Hof  Mevr. H. Wijsbeek en Mevr. T. Bos 

13-09 HA Dhr. J. Nicolai  Mevr. G. van Heuvelen en Mevr. L. Becker 

27-09  Afv.Chr.Geref.kerk Mevr. J. Munneke en Mevr. E. Woltjer 

11-10  Pastor B. v.d. Wal Mevr. S. Hulzebos en Mevr. T. Bos 

25-10  Dhr. Nicolai  Mevr. G. van Heuvelen en Mevr. H. Wijsbeek 

08-11  Dhr. J. Nicolai  Mevr. J. Munneke en Mevr. L. Becker 

22-11 HA Ds. C.G. op 't Hof Mevr. E. Woltjer en Mevr. S. Hulzebos. 

 

Woensdag 11-12 KERSTVIERING DOOR DE  HERV.GEMEENTE   

 

Contactpersoon: Gerda Goelema, Onstwedderweg 32, 9663BB Nieuwe Pekela 

 

Tel: 0597-645525    mailadres: g.goelema@kpnplanet.nl 

 

 

  

mailto:g.goelema@kpnplanet.nl
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de geur van mirre - Lied 563  - een lied van Sytze de Vries - 

 
De geur van mirre hangt 
in milde overdaad 
en schrijft met groots gebaar 
waarvoor de liefde staat: 
zij bouwt een monument, 
legt bloemen op een graf. 
Mijn afscheid geldt de mens 
die mij ooit alles gaf. 

 
Heeft niet diezelfde geur 
als kind hem al omhuld? 
Een wolk van mirre heeft 
zijn kribbe rijk gevuld. 
Een wijze gaf het aan, 
sprak woordeloos van rouw 
als teken hoe Hij ooit 
zijn einde vinden zou. 
 
Ik spaarde levenslang 
de balsem in mijn kruik, 
mijn laatste zorg en wens, 
naar het aloud gebruik. 
Dit leven met de dood 
is afgelegd sinds Hij 
mij al zijn liefde bood. 
Zijn sterven maakt mij vrij. 
 

Het weten van zijn dood 
blijft mij mijn leven bij. 
Maar wie komt in mijn uur 
en zalft met liefde mij? 
Hij die van het begin 
tot aan het bittere end 
de Koninklijke geur 
van pure mirre kent. 
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OVER DE BRUG 
 
AGENDA maart 2019  
Informatie over de activiteiten staat in het programmaboekje of op de website: 
www.overdebrug.org. In deze agenda verwijzen de (blz.) naar de betreffende 
pagina in het  
OVER DE BRUG boekje.   
De telefoonnummers/ mailadressen voor opgave staan op blz. 2 en de adressen 
van de locaties staan op blz. 39. Er is ook een facebookpagina: 
https://www.facebook.com/overbrug/ 
 
Sacrale dans (blz.32)  
13 maart: 10.00 uur in de Ontmoeting Scheemda 
22 maart: 19:30 uur in Ons Gebouw Winschoten 
27 maart: 10:00 uur in Ons Gebouw Winschoten 
 
2 maart 
Wandelen met Zin in Westerwolde (blz.35); start:9.30 uur, opgave: Rienk 
Janssen. 
 
3 maart 
Zin in Oldambt,  Inspiratiecafé (blz. 8), 15:00 uur Hotel Victoria Marktplein 
Winschoten  
Ds. Bert L. van der Woude interviewt  Han Wilmink, predikant en gepassioneerd 
kok. 
Hij is de drijvende kracht achter de activiteit Bijbels culinair en actief in de Slow 
Food beweging en schrijver van kookboeken.  
 
5 maart 
Pannenkoekendag (blz. 6) 18.00 uur Marktpleinkerk Winschoten, 18:00 uur Het 
Anker, Oude Pekela, 18:00 uur Trefpunt Vriescheloo, 17:30 uur Dorpshuis 
Meeden. 
Kosten € 5,- p.p. kinderen tot 10 jaar gratis. 
 
7, 14, 21, 28 maart 
Veertigdagentijdgesprekken (blz. 22). Zes donderdagavonden over de meest 
indrukwekkende geloofstijd van het kerkelijk jaar in De Ontmoeting in 
Scheemda. Opgave bij ds. Richard Offringa. 
 
9 maart 
Etty Hillesum, lezing en lunch (blz 27), lezing door Marianne Kruijswijk, directeur 
van het CHC Oldambt; 11-14 uur Marktpleinkerk Winschoten, opgave: ds. Bert L. 
van der Woude / Ellen Smid,  kosten € 10.00 p.p. incl. lunch 
 
13 en 27 maart 
Meditatief moment Bellingwolde (blz.34),  19:30 uur. Info & aanmelding Ali 
Kaput. 
 
13 maart 
Stiltewandeling (blz  34) 9:30 uur Stefanuskerk Finsterwolde, info & aanmelding 
pastor Tineke Huizing. Ook welkom om mee te doen zonder aanmelding vooraf. 
 
15 maart 
Bijbels koken (blz. 5) 17:00 uur Ons Gebouw  Winschoten, opgave: ds. Bert L. 
van der Woude / Ellen Jalink,  kosten € 17.50 p.p 
 
17 maart 
Lezing Frits de Lange over zijn boek: Heilige onrust; (blz.9), 15:30 uur 
Marktpleinkerk in Winschoten. kosten € 5.- p.p. 

http://www.overdebrug.org/
https://www.facebook.com/overbrug/
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19 maart 
Beelden van Jezus, gespreksgroep senioren met lunch (blz.19), 12.30 uur Ons 
Gebouw Winschoten.  
  
 
20 maart 
Leerhuis Filosofie (blz. 16) 20.00 uur  in Ons Gebouw Winschoten.  
 
21 maart 
Filmhuis Bellingwolde (blz. 30), 20.00 uur kerkelijk centrum Bellingwolde, info 
Astrid Lüürssen, kosten €5.- p.p.  
 
21 maart 
Wereldkeuken (blz. 7) 17:30- 19:30uur Ons Gebouw  Winschoten, opgave: ds. 
Bert L. van der Woude, kosten € 10.- p.p. 
 
27 maart 
Koffieochtend in Het Trefpunt Vriescheloo (blz.15), 10 uur. Info Johanna 
Hulsman. 
 
28 maart 
Thema-avond levensvragen (blz. 18) 19:30 uur Trefpunt Vriescheloo  
 
Vespers aanvang 19:00 uur 
10 maart: Marktpleinkerk Winschoten 
17 maart: Stefanuskerk Finsterwolde 
24 maart:Dorpskerk Meeden 
31 maart: Protestantse kerk Oostwold 
 
Middagtocht Groninger kerken zaterdag 13 april 
Op deze middag bezoeken wij twee kerken: de Sint-Hyppolytuskerk in 
Middelstum en de Mariakerk in Krewerd. 
Bij voldoende aanmelding gaan we met een bus (kosten ca €20,- p.p.) en anders  
met eigen autovervoer en delen we de reiskosten. Onderweg is er een  
koffie/theestop. 
Vertrek: 13:00 uur vanaf De Ontmoeting in Scheemda, terug ca 18:00 uur 
Opgave voor 6 april bij Geesje Koers, bij opgave ook doorgeven of u met een 
auto komt en mensen kunt meenemen. 
 
Voor verdere activiteiten in de volgende maanden verwijzen wij u naar de 
website van Over de Brug www.overdebrug.org. of het programmaboekje. 
 
 
  

http://www.overdebrug.org/
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Kort verslag van de classicale vergadering van 22 november jl. 

 

Op donderdag 22 november was de classicale vergadering te gast bij de PG te Beilen-Hijken-Hooghalen. Ds. 

Remko Veldman opende de vergadering met een vesperviering in de kerk, waarna de Antoon de Groot iets 

vertelde over de activiteiten van de ring Zuidwest Drenthe. 

Het thema voor deze classicale vergadering luidt: “Hoe komen we tot een classicaal beleid?” Ter voorbereiding 

op dit thema heeft ds. Jan Hommes, onze classispredikant een notitie geschreven. Hij geeft voordat we in 

groepje uiteengaan nog een korte toelichting op zijn notitie over het ontwikkelen van classicaal beleid voor de 

verschillende ontwikkelingen/kwesties die hij signaleert. De vergadering gaat  in 4 groepjes uiteen om met 

elkaar over de verschillende vragen te spreken. We beperken ons deze avond tot de eerste 2 vragen. 

Vraag 1: Bij veel gemeenten wordt door krimp een terugloop van de omvang van de predikantsplaats 

geconstateerd. Zijn het de financiën of is er een inhoudelijke reden voor de gekozen oplossing? Kortom; wordt 

er aangepast naar de (financiële) mogelijkheden of wordt er gezocht naar kansen om te investeren?  

Antwoord/reacties uit de groepjes: 

➢ Van belang is vooruitkijken, nu! We moeten met elkaar het gesprek aangaan, met omliggende 

gemeenten, door te zoeken, sturen en stimuleren.  

➢ Ds Jan Hommes vraagt: wat moet de classis doen; moeten wij iets sturen naar de buren, of kijken en maar 

afwachten. Reactie van de vergadering is: vooral vragen; de blik openhouden. Hoe willen wij mensen 

bereiken; hoe staan wij in de wijk, in het dorp, wat hebben wij te bieden.  

➢ Reactie van een gemeente: wij hebben nu een 50% predikantsplaats. Onze zoektocht heeft tot nu niets 

opgeleverd. Wij zien nu een mogelijkheid:  wij moeten naar de buurgemeente toe, proberen daar een 

samenwerking mee aan te gaan, b.v. in de vorm van een streekgemeente; de classis moet ‘zacht’ mee 

drukken.  

➢ Vraag: Wat is de rol van de classis daarbij? Reactie: Bij vragen vanuit de gemeente, dan zou de classis 

kunnen antwoorden in deze buurt zijn die en die gemeentes; je kunt niet zeggen: je moet dat of dat doen. 

De classis moet niet sturen maar verwijzen.  

➢ Reactie: de taak van de classis is bij gemeente langsgaan en vragen ‘hoe zien jullie jullie toekomst’.  

 

Vraag 2: i.v.m. de bezetting van de kerkenraad en het behouden van kwaliteit: waar halen we nieuwe mensen 

vandaan en hoe behouden we deskundigheid? 

Antwoord:  

➢ zoek duo’s van ambtsdragers;  

➢ kerkenraden moeten toekomstbestendig zijn.  

 

Op 7 maart wordt een extra classicale vergadering belegd waar uitsluitend over de overige vragen met elkaar 

wordt gesproken. 

Het 2e deel van het thema volgt in het volgende nummer. 

 

Na de pauze worden de huishoudelijke zaken besproken. Het moderamen van de Generale synode verzoekt de 

classicale vergadering hun mening te geven over de vraag of de generale synode Liedboek -Zingen en bidden in 

huis en kerk (verder genoemd: Liedboek 2013 ) aan de gemeenten kan aanbieden als "Psalm- en Gezangboek" 

van de Protestantse Kerk in Nederland. De vergadering reageert positief en stelt voor om als nieuwe titel 

‘Psalm & Liedboek’, Zingenen bidden in huis en kerk te gebruiken.  

Tot slot wordt de begroting voor 2019 besproken en vastgesteld. 

Op de website van de classis (www.classisgroningendrenthe.nl) vind u de notitie van ds. Jan Homme en de 

begroting. Wilt u reageren op een van de documenten dan kan dit via de scriba 

(scriba@classisgroningendrenthe.nl). 

 

 

 

  

http://www.classisgroningendrenthe.nl/
mailto:scriba@classisgroningendrenthe.nl
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Kort vervolg verslag van de classicale vergadering van 22 november jl. 

 

In een vorig nummer van uw kerkblad heeft u kunnen lezen dat de classicale vergadering het thema:“Hoe 

komen we tot een classicaal beleid?”heeft besproken. Ter voorbereiding op dit thema heeft ds. Jan Hommes, 

onze classispredikant een notitie geschreven. Hij geeft voordat we in groepjes uiteengaan nog een korte 

toelichting op zijn notitie over het ontwikkelen van classicaal beleid voor de verschillende 

ontwikkelingen/kwesties die hij signaleert. In het vorig nummer heb ik in het kort de eerste 2 vragen die 

besproken zijn beschreven. Nu doe ik verslag van de 3e vraag die in groepjes met elkaar is besproken. 

Vraag 5: Sommige gemeenten worden door financiële problemen te klein. Vinden wij als classicale vergadering 

dat er een grens zou moeten komen voor samenvoeging danwel opheffen van een gemeente?  

Reacties/antwoorden:  

➢ Er zou wel sprake moeten zijn van een ondergrens voor ambtsdragers;  

➢ Gedacht kan worden aan het  samengaan van 2 gemeentes, d.m.v. een hoofd- en een nevenvestiging (rijk 

– arm);  

➢ Gemeentes zolang mogelijk proberen open te houden door samenwerking te zoeken met omliggende 

gemeentes.  

➢ Doorzettingsmacht: stimuleren/ openbreken?  

➢ De basisvraag is: hoe wil je gemeente zijn? Er zijn zeer veel mogelijkheden. De kerkorde biedt daarvoor 

alle mogelijkheden; die hebben wij  uiteindelijk nodig om te regelen wat we willen; kleine gemeenten: zo 

lang mogelijk proberen open te houden.  

➢ We zien lichtpuntjes; er gebeuren mooie dingen, er ontstaan hoopvolle initiatieven.  

➢ Voorgesteld wordt om in de notitie aan de laatste zin in de 1e alinea toe te voegen: in en voor de wereld.  

 

Na de pauze zijn de afgevaardigden naar de generale synode vanuit onze classis benoemd. Iedere classis 

vaardigt volgens een vastgesteld rooster 5 afgevaardigden. Voorheen vaardigde iedere classis 1 ambtsdrager 

af. De huidige classis bestaat uit de 9 voormalige classes. De nieuwe synode bestaat dus uit 55 afgevaardigden, 

voorheen waren er dat 74. Benoemd zijn ds. M. de Jager, predikant GK Haren, dhr. Y. Luinenburg, ouderling GK 

Zuidhorn, ds. T. Huisman, predikant van de wijkgemeente Hervormd Maarland van de Federatie Loppersum-

Maarland, ds. H. Jansen, predikant van de PG Winsum-Halfambt en dhr. M. van Heijningen, ouderling van de 

HG Dorkwerd. 

Afscheid wordt genomen van de synodeleden: ds. R.J. ten Have, predikant HG Zuidlaren, Mevr. G.Bredenhoff-

van Uffelen, ouderling PG Havelte, dhr. P.C. van Vegten, diaken PG Scheemda e.o., ds. J. van Breevoort, 

predikant GK Nieuw-Amsterdam - Veenoord en dhr. R. Bosma, ouderling-kerkrentmeester PG Hoogeveen. 

Tot slot brengt de classispredikant verslag van zijn bezoek bij een groep kerkrentmeesters. Hij signaleert dat zij 

toch vooral bezig zijn met het zoeken van oplossingen. Eigenlijk zou je moeten beginnen, zegt hij, met de vraag: 

hoe willen wij kerk zijn? Er wordt nog teveel gedacht in oplossingen. Bijvoorbeeld t.a.v. de middelen/financiën 

wordt eerst gekeken hoe kunnen wij dat in eigen kring oplossen. Bij personele problemen worden ook vaak 

noodmaatregelen genomen: b.v. vragen om weg te gaan. Je kunt ook om je heen kijken: misschien is er een 

buurgemeente die zelf geen predikant heeft. Die manier van denken zit nog niet in ons systeem; wij moeten 

wel proberen om dat in ons systeem te krijgen.  

Verder wordt er verslag gedaan van de activiteiten in de ringen, waarbij de voorzitter signaleert dat er 

geleidelijk aan activiteiten van de grond komen. Het aanvankelijke pessimisme begint een klein beetje te 

kenteren. Hij is benieuwd hoe zich dat in het komende jaar verder gaat ontwikkelen. De scriba doet een oproep 

om wijzigingen van het e-mailadres van scriba, predikant en redactie van kerkbladen aan hem door te geven 

(scriba@classisgroningendrenthe.nl). 

De vergadering wordt besloten met Lied 761. 

Bezoek ook eens de website van de classis: www.classisgroningendrenthe.nl 

Met vriendelijke groet. 

Nico Becht, scriba classis Groningen – Drenthe 

  

mailto:scriba@classisgroningendrenthe.nl
http://www.classisgroningendrenthe.nl/
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In de dienst, voorbereid door de gespreksgroep, met als thema ‘Wat doe ik hier in 

Godsnaam?’ werd door Martin onderstaande column voorgelezen. Het is een column van 

Daniël Lohues, geschreven in het Dagblad van het Noorden half december vorig jaar.  

 

VOORBEELD 

 

Vanuit de kou kwam ik naar binnen. Buiten was een ongelofelijke sterrenhemel te zien 

geweest. Zo groot en helder dat het weer even duidelijk was. Het leven gebeurt nu. Waar 

we bij staan. Niet later of ooit. Niet vroeger of ooit. Nu. 

 

Binnen voor de kachel besluit ik even online het nieuws te checken. 

 

Ik lees dat Keith Richards is gestopt met drinken. Is dat nieuws? Ja, dat is nieuws. Keith 

Richards: beroemd vanwege zijn band The Rolling Stones, bejubeld vanwege zijn 

gitaarspel en songwriting, aanbeden vanwege zijn levensstijl, berucht vanwege zijn 

drugsgebruik en zijn enorme dorst. Op foto’s van live concerten uit de jaren zeventig zie 

je steevast een fles Jack Daniel’s en een blikje Coors bier op zijn Ampeg gitaarversterker 

staan. 

 

Keith heeft zijn voorliefde voor whiskey denk ik te danken aan zijn voorbeeld Muddy 

Waters, de oude bluesman die er ook niet bepaald in spuwde. Voor grote Keith 

Richardsfans zal het wel even wennen zijn dat hij niet meer drinkt…. 

 

 Je ziet vaak dat mensen die Keith Richards aanbidden nogal graag veel roken en 

drinken. Nadoen. Ze willen hem zijn. 

 

Dan kun je misschien beter fan zijn van Cliff Richard, de aimabele zanger die met zijn 

hemelse stem en het haar en de kleren in de plooi, generaties nette dames zuchtend met 

beide handen naar hun hart deed grijpen. 

 

Ik gooide nog een blok hout op het vuur en las vervolgens het nieuwsbericht dat ze hem 

hebben! Die lafaard die afgelopen week in Straatsburg zijn geweer leegschoot op vredige 

kerstmarktbezoekers. 

 

We konden erop wachten. Wederom zo’n ultrastrenggelovige moslim die gedeeltes uit de 

islamitische leer heel letterlijk neemt en roept tegen zijn medestrijders: ,,Ik doe het. Het 

staat er. Ik doe het gewoon. Ik ben er klaar mee. Het is een opdracht. Ik ga ervoor…. 

 

Hij deed het. Zoals zijn grote voorbeeld het mooi zou vinden. Zijn voorbeeld, zijn 

profeet: Mohammed, een aanvankelijk milde maar later nogal wrede Arabische 

profeet/legeraanvoerder die leefde in de zevende eeuw na Christus. 

 

Over Christus gesproken: als je dan al zulke jongens letterlijk wilt nemen, dan kun je 

misschien op zich toch beter Jezus als voorbeeld   hebben. Ja, in de Bijbel als geheel 

staan ook malle, nare dingen. Weet ik heus wel. Maar als mensen zich puur zouden 

houden aan hoe Jezus voorgedaan heeft, zou de wereld er waarschijnlijk stukken mooier 

uitzien. 

 

Jezus of Mohammed. Keith Richards of Cliff Richard. Het is maar net wie je als voorbeeld 

neemt. 

 

Ik loop maar even weer naar buiten om naar de sterren te kijken. 

 

Dagblad van het Noorden, 15 december 2018 
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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 

Ds. Sicco Tjadenstraat C111a    Telefoon 0597 64 59 85 

9663 RE 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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Februari 2019 
47e jaargang, nummer 1 
verschijnt drie 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 
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