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Van de redactie, 
 
Voor u ligt de Voorjaarssjaloom. We zitten midden in  
de veertig-dagen-tijd in aanloop naar Pasen. 
Bij het verschijnen van de vorige uitgave in december 
hadden we onze hoop gevestigd op uitzicht naar het 
einde van de Corona tijd, maar helaas is dat er nog niet. 
We hebben getracht om ook deze keer 
een Sjaloom uit te geven met woorden van hoop en 
verwachting op weg naar een nieuwe toekomst. 
Wij wensen u/jou veel leesplezier. 
 
Liesbeth en Ciska 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Vertroosting 
 

Als de tijd lijkt stil te staan 
als contacten niet meer mogen 
als zelfs de krant corona ademt 
zijn er toch de troostmomenten 

 
is er dat innig lieve kaartje 
een belletje en FaceTime-pje 
wordt de afstand overbrugd 
ook al blijft het buiten buiten. 

 
Op deze mooie voorjaarsdagen 
staat mijn innerlijke toch open 
komt licht dicht bij het hart 
is thuis dé speciale plek 
biedt een luisterend oor troost 
waardoor mijn leven lichter wordt. 

 
( Charlotte Selten ) 
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Overweging 
 
We beleven bijzondere tijden, na een weekend van schaatsen op het Zuidlaardermeer en 
wandelen door besneeuwde bossen op de Hondsrug, hebben we een week later 
voorjaarsweer en zitten we buiten in de tuin koffie te drinken. Daarnaast is er een dag dat de 
zon wordt verduisterd door Saharazand en dan maken we ook nog een pandemie  van 
ongekende omvang mee, die wereldwijd veel mensenlevens eist, die velen in mentale 
problemen brengt en vele anderen economisch het water tot aan de lippen doet staan.  
We horen van overbevolking, klimaatverandering, vervuiling en uitputting van de aarde door 
steeds meer industrialisatie, steeds meer productie, ontbossing…..Er zijn er die denken dat 
het zo niet lang meer verder kan, dat onze aarde op deze manier naar zijn eind loopt, ja, dat 
we in de eindtijd beland zijn, dat de tekenen toch duidelijk zichtbaar zijn… 
Maar laten we ons bepalen tot het hier-en-nu van deze tijd.  
We bevinden ons in de veertigdagendagen tijd, ook wel de stille tijd of lijdenstijd genoemd. 
Een tijd van inkeer en reflectie, een tijd van je wat ontzeggen en stilstaan bij datgene waar 
het in het leven voor jou nu werkelijk om gaat. Naastenliefde, iets doen voor een ander, 
stilstaan bij de schepping en de natuur, hoe gaan wij daar eigenlijk mee om? Nadenken over 
deze wereld waar eerlijke en oprechte mensen in een strafkamp worden gezet, en waar vele 
vluchtelingen in kampen zitten zonder toekomst. Nadenken over jezelf en je naasten, hoe 
gaat het eigenlijk met hen, hoe gaat het met mijzelf, ben ik tevreden met wat ik doe, kan ik 
dingen anders gaan doen. 
Als ik denk aan de veertigdagentijd, dan kan ik die nooit los zien van de veertig dagen die 
Jezus doorbracht in de woestijn. 
Nadat Jezus gedoopt werd in de Jordaan en de Heilige Geest tot hem kwam en een stem uit 
de hemel klonk: “Jij bent mijn geliefde zoon”, dreef de Heilige Geest hem de woestijn in, 
waar hij veertig dagen verbleef. Jezus moet in de woestijn zijn om zich helemaal te 
concentreren op wat er gebeurd is tijdens zijn doop, hij heef tijd, ruimte en rust nodig om 
die woorden van God  “Jij bent mijn geliefde zoon” helemaal  diep in zich te laten landen. 
Jezus moet stil worden om alleen de stem van God te horen: “Jij bent mijn geliefde zoon”. 
Maar ook voor Jezus klinken er toch ook andere stemmen, de stem van het kwaad die hem 
uitdaagt, die hem van alles belooft, die hem probeert te verleiden, los te weken van zijn 
Vader. Maar Jezus blijft zich concentreren op de stem van God, de stem die hem zegt: “Jij 
bent mijn geliefde zoon”. En tenslotte wint de stem van God het en krijgt het kwaad bij Jezus 
geen kans.   
Naar welke stem luisteren wij?  En welke stemmen zouden we liever het zwijgen opleggen? 
Ook wij mogen ons een geliefd kind weten van onze God, ook wij mogen die stem horen “Jij 
bent mij geliefd kind”. We zullen er niet zo sterk in staan als Jezus, en dat hoeft ook niet, als 
we hem maar in het vizier houden en als we ons best doen om van hem te leren en hem 
dankbaar te zijn voor wat hij allemaal voor ons gedaan heeft. Dat gedenken en vieren we 
met Pasen, de Opstanding van Jezus, als Jezus ons laat zien dat de liefde het wint van het 
kwaad en het leven van de dood. Genoeg om over na te denken en bij stil te staan, niet 
alleen deze veertigdagentijd, maar ook daarna en steeds weer. 
                                                                                                                     
 
Jaap Nicolai 
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In memoriam Derk Buiter 
 
Derk Buiter overleed op 2 januari j.l. in de leeftijd van 65 jaar. Derk werd geboren op 12 
februari 1955 in Groningen. Na lagere en middelbare school ging Derk studeren aan de 
Hogere Zeevaartschool in Groningen, maar tot varen kwam het niet, hij kwam in 1979 aan 
het werk bij de NS. Inmiddels had Derk Mieke leren kennen op de GJV en catechisatie in de 
kerk van de wijk De Wijert. Mieke deed toen de opleiding tot verpleegkundige in het 
Diaconessen ziekenhuis. In 1980 trouwden Derk en Mieke. Ze kregen twee kinderen 
Ingeborg en Koen en later twee kleinkinderen Evie en Mees. Omdat Derk zich qua werk niet 
verder kon ontplooien in Groningen, verhuisden Derk en Mieke in 1985 naar Culemborg. 
Daar ging Derk bij het goederenvervoer van de spoorwegen in Utrecht een heel 
opleidingstraject in, wat hem uiteindelijk bracht tot Veiligheidsadviseur Vervoer Gevaarlijke 
Stoffen. Daarnaast heeft Derk jarenlang vakbondswerk gedaan voor het CNV, hij zat in de 
Ondernemingsraad van het Goederenvervoer, hij nam deel aan ouderraad en 
medezeggenschapscommissie op de basisschool van de kinderen en hij was een aantal jaren 
lid van SOPAG (Sociale Partners Gelderland). Daarnaast zette Derk zich in voor het LCGJ 
(Landelijk Centrum voor Gereformeerde Jeugd) door het organiseren en begeleiden van 
jeugdkampen en survivalkampen en was hij  jarenlang vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk 
Nederland.  
Derk en Mieke woonden nog maar kort in Nieuwe Pekela, ze waren naar hier verhuisd 
vanwege de rust en omdat ze beiden hun wortels in het Noorden hebben. Toen ik Derk en 
Mieke voor het eerst ontmoette, in februari van het vorig jaar vertelde Mieke al dat Derk 
ernstig ziek was en dat de hele verhuizing en alles wat er aan vast zat eigenlijk een sprong in 
het diepe was….In de zomer was ik weer op bezoek en zaten we heerlijk in de achtertuin in 
de zon met uitzicht op het weidse boerenland. Het was echt de plek voor Derk en Mieke, een 
heerlijk huis, een mooie avontuurlijke tuin en een grote schuur waar Derk naar hartenlust 
zijn hobby zou kunnen uitoefenen. Ik ben zo blij, zei Mieke nog, dat Derk nu eindelijk zo’n 
grote schuur heeft, dat wilde hij zo graag. 
Op 23 december j.l. was ik weer op bezoek en toen zag ik Derk voor het laatst, hij was erg 
achteruitgegaan en ook erg moe, de medicatie was al stopgezet. Derk praatte vrijuit over zijn  
leven, dat goed was geweest zo vertelde hij. En het allermooiste van mijn leven was dat ik 
Mieke ontmoette en dat zij mijn vrouw werd, voegde hij eraan toe. Ook over zijn naderende 
dood sprak Derk vrijmoedig en zonder angst. Nee, ik ben helemaal niet bang zei hij, ik geloof 
in het voortbestaan van de ziel. Derk had goed nagedacht over leven en dood, hij leefde een 
bewust leven, een leven van het hier-en-nu, en leven van het moment.  
Niet in angst of onzekerheid vooruitkijken, dat was niets voor Derk. In het moment zijn, in 
het nu leven, genieten van muziek, hobby, zo maar wat mijmeren, het leven ten volle 
genieten en beleven. In die zin heeft Derk een vol leven gehad, een goed leven, een mooi 
leven, ondanks de naar menselijke maat wat te korte levensduur.  
De laatste dagen ging Derk snel verder achteruit, naast de medicatie was ook het eten 
gestopt en dronk hij alleen nog wat water. En zo liep dit aardse leven van Derk naar zijn 
einde totdat hij op 2 januari rustig overleed. Op vrijdag 8 januari hebben we Derk naar zijn 
laatste rustplaats gebracht op Natuurbegraafplaats Hillig Meer in Eext. We luisterden naar 
mooie muziek, hoorden mooie en goede woorden van zoon Koen en zuster Afina, en rond 
het graf te midden van de natuur baden we het Onze Vader. 
 
Jaap Nicolai 
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PERSONALIA 

 

Verhuisd: 

Mevr. H.F.H. Buikema naar de Clockstede kamer 14-1, Seringenlaan 1, 9663EH 

 

Fam. A. J. Wichers van Niewoldstraat naar Prins Bernhardlaan 56 309, 

9641LW Veendam 

 

 

Overleden: 

2 januari, Dhr. Derk Buiter in de leeftijd van 65 jaar 

 

 

 

 
 

 

Ik zal niet geloven in hebben en houden, 

in ruzie en oorlog, in gebalde vuisten. 

Ik wil geloven in geven en ontvangen, 

in uitpraten en vergeven, in geopende handen. 

Ik wil geloven, dat mensen beter zijn, 

omdat ze meer zorg hebben voor medemensen. 

Ik zal niet geloven in ruzie, grenzen en rassen. 

Ik wil geloven in vrije landen, open huizen 

en gastvrije mensen,  

in alle kleuren van de regenboog. 

Ik zal niet geloven in een ongelukkig einde,  

alles vervuild en opgemaakt. 

Ik wil geloven in een nieuw begin,  

alles hersteld en gelijk verdeeld. 

Ik zal niet geloven in een Geest, 

die ons van elkaar gescheiden houdt. 

Ik wil geloven in de Geest van God, 

die mensen samenbrengt.  

Amen. 
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VERJAARDAGEN IN 2021 
 

maart: 
23 Mevr. J. Meijer, Lindenlaan 60     88 jaar 
29 Mevr. H. Sulman, Acacialaan 10     82 jaar 
 
april: 
15 Dhr. J. Huiting, Prunuslaan 6      91 jaar 
 
mei: 
02 Mevr. H. Boels, Prunuslaan 78     82 jaar 
17 Mevr. W.J. Huiting, Prunuslaan 6     84 jaar 
27 Mevr. M.J. Ottjes-Mulder, Rondweg 56    82 jaar 
 
juni: 
01 Mevr. J. Drok-Joosten, Paulus Potterlaan 15           100 jaar 
03 Dhr. A.J. Wichers, Prins Bernardlaan 56-309, Veendam  81 jaar 
 
juli: 
23 Mevr. D. Siks-Buist, Albatrosstraat B47    95 jaar 
29 Mevr. H.F.H. Buikema, Clockstede kamer 14-1, Seringenlaan 1 91 jaar 
 
augustus: 
13 Dhr. H.A. Meijer, Lindenlaan 60     88 jaar 
17 Dhr. W. Boels, Prunuslaan 78      83 jaar 
22 Dhr. M.A. Heikens, Joh. Vermeerlaan 6    81 jaar 
 
september: 
01 Mevr. M. de Groot-Greven, Veenhofsweg 51, Alteveer  90 jaar 
01 Mevr. A.G. Mollema, Merellaan 19     81 jaar 
 
oktober: 
05 Mevr. G.A.O. Wichers, Prins Bernardlaan 56-309, Veendam 81 jaar 
12 Marijke Hulzebos, Holtveen 6-8, 9481TL Vries   38 jaar 
19 dhr. P. L.  Feunekes, Onstwedderweg 71    91 jaar 

 
november: 
08 dhr. E. O. Huizing, Prunuslaan 8     83 jaar 

 
 

Hartelijk gefeliciteerd!!! 
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Vanuit de kerkenraad  

Een jaar geleden hadden op wij als gemeente op 11 maart 2020 onze laatste ‘normale’ 

bijeenkomst, de dienst van biddag voor gewas en arbeid en de gemeenteavond. Op 16 maart 

veranderde er veel door Corona, ook voor ons als kerkelijke gemeente. De kerk sloot voor 

onbepaalde tijd haar deuren en veel gemeenteleden sleten hun leven achter de letterlijke 

dan wel figuurlijke geraniums.  

Ook als kerkenraad hadden we met deze omstandigheden te dealen. Wat kan/mag wel en 

wat niet - wanneer laat je weer iets toe en hoe dan - hoe hou je de verbinding in stand - het 

samenzijn wordt zo erg gemist! Hoe blijf je een waardevolle gemeenschap en hoe ervaart u 

dat als gemeente. In de zomer kwam er weer hoop op betere tijden. De diensten konden 

weer door een beperkt aantal leden bezocht worden - dat was al heel wat, ook al mocht er 

niet door de gemeente worden gezongen. We mochten zelfs weer het avondmaal vieren. Er 

kwam weer hoop op betere tijden!  

Helaas, de Britse variant van het coronavirus gooide roet in het eten. Een lockdown en een 

avondklok. Dit voorjaar geen bijeenkomst tijdens biddag voor gewas en arbeid, geen 

gemeentevergadering - het is wat het is. Maar we geven de moed niet op! Er is een vaccin, 

de Corona-medicatie is al sterk verbeterd en wat voor velen misschien nog wel net zo 

belangrijk is: Het voorjaar komt er aan - we kunnen weer naar buiten en elkaar, al is het op 

afstand, ontmoeten.  

We gaan als kerkenraad met moed en vertrouwen verder op de ingeslagen weg zoals vorig 

jaar besproken tijdens de toen gehouden gemeenteavond. Via de site van de kerk wordt u 

op de hoogte gehouden van verdere ontwikkelingen. 

Namens de Kerkenraad, Martje 

  

Niet tevergeefs 
 

Al is er maar één – 
een mens 

die zich aan jou verwarmt 
een mens 

wiens hoop, wiens troost, 
wiens lente je bent, 
een nieuw seizoen. 
Al is er maar één – 

een mens 
die een mens aan je heeft, 

je leeft, 
je leeft niet tevergeefs. 

Je beantwoordt 
aan je bestemming. 

( Hans Bouma uit: Medemens ) 
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DIENSTEN IN 2021 
 

Hierbij treft u het rooster aan van de vieringen in 2021. In verband met de huidige 
omstandigheden zijn veel dingen onzeker, zo ook het doorgaan van de geplande vieringen in 
de vorm waarin het bedoeld was. De diensten in de Stille week, Witte donderdag Lutherse 
Kerk en Stille zaterdag Rooms Katholieke Kerk, gaan waarschijnlijk wel door, maar alleen voor 
eigen gemeenten. Wel is er, evenals andere jaren, een viering op Goede Vrijdag in onze kerk. 
Of dit wel of niet alleen online zal plaatsvinden is momenteel nog niet bekend. 

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

07-03 11.00 u 3de 40-d-tijd Ds. v.d. Woude Dhr. Wieske  

14-03 09.30 u 4de 40-d-tijd Ds. de Groot Miep   

21-03   9.30 u 5de 40-d-tijd Dhr. Nicolai Feike   

28-03 11.00 u         6de 40-d-tijd Ds. v.d. Werff Adriaan   

01-04 19.30 u Witte donderd.   Lutherse Kerk 

02-04 19.30 u Goede Vrijdag Dhr. Nicolai Dhr. Wieske   

03-04 19.30 u Stille Zaterdag   R. K. Kerk 

04-04   9.30 u Pasen Da. Pranger Adriaan Maaltijd v.d. Heer 

Kindernevendienst 

11-04   9.30 u  Ds. de Boer Feike  

18-04   9.30 u Bev. Ambtsdr Dhr. Nicolai Gerda  

25-04 11.00 u  Ds. de Jong Miep Kindernevendienst 

02-05   9.30 u  Da. v.d. Zwaag Dhr. Wieske  

04-05 19.00 u Herdenkingsd Ber. v. Kerken  Hervormde Kerk 

09-05    Lutherse Kerk 

16-05  9.30 u  Da. v.d. Vrie Adriaan   

23-05  9.30 u Pinksteren Dhr. Nicolai Miep Kindernevendienst 

30-05  9.30 u  Da. de Vries Dhr .Wieske  

06-06  9.30 u  Ds. Rienstra Adriaan Kindernevendienst 

Luthersen bij ons 

13-06 11.00 u  Ds. de Jong Gerda   

20-06  9.30 u  Ds. de Groot Miep Kindernevendienst 

Maaltijd v.d. Heer 

27-06 11.30 u Openluchtdnst Da. v.d. Vrie  Heeresmeer 

04-07  09.30 u Afscheid KND Ds. Rienstra Adriaan Kindernevendienst 

11-07  10.00 u    Luth.kerk 

18-07  09.30 u  Dhr. Nicolai Dhr. Wieske Luthersen bij ons 

25-07  09.30 u  Ds. Grashoff Miep  

01-08  09.30 u  Dhr. Nicolai Gerda  

08-08  10.00 u    Luth.kerk 

15-08  11.00 u  Ds.v.d. Woude Dhr. Wieske  

22-08  11.00 u  Ds. Offringa Adriaan  
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29-08  11.00 u 1ste KND Ds. Grashoff Miep  

05-09  09.30 u Startzondag Dhr. Nicolai Dhr. Wieske Maaltijd v.d.Heer 

12-09  09.30 u  Da. van Veen Adriaan  

19-09  09.30 u Oec.dienst   Herv.kerk 

26-09  09.30 u  Da. Pranger Feike  

03-10  09.30 u  Werkgr.eredienst Miep  

10-10  11.00 u  Ds.v.d.Woude Dhr.Wieske  

17-10  09.30 u  Dhr. Nicolai Feike  

24-10  09.30 u  Da.van Noord Dick Dijk Maaltijd v.d. Heer 

31-10  09.30 u  Ds. Wams Adriaan  

03-11  19.00 u Dankdag Dhr. Nicolai Gerda  

07-11  09.30 u Gedachtenis der 

namen 

Dhr. Nicolai Adriaan  

14-11  09.30 u Oec.dienst   R.K.Kerk Nw.Pekela 

21-11  09.30 u  Dhr. v.d. Spoel Miep  

28-11  09.30 u 1e Advent Dhr. Nicolai Dhr. Wieske  

05-12  09.30 u 2e Advent Ds. Praamsma Adriaan  

12-12  11.00 u 3e Advent Ds. de Jong Feike Maaltijd v.d. Heer 

19-12  09.30 u 4eAdvent Dhr. Nicolai Miep  

25-12  10.00 u Kerst Dhr. Nicolai Dhr. Wieske  

31-12  19.00 u Oudjaar Mevr. Ritzema Gerda  

In de kerkbode en op de website zal wekelijks te lezen zijn welke diensten wel of geen 

doorgang vinden. 

 
 
 
 

In mijn hart 
Mijn God, ik hoef niet naar de hemel te klimmen om met U te spreken 

en bij U mijn vreugde te vinden. 
Ik moet mijn stem niet verheffen om met U te praten. 

Al fluisterde ik heel zacht. Gij hoort mij reeds, want Gij zijt in mijn hart. 
Om U te zoeken, heb ik geen vleugels nodig, 

ik heb me enkel stil te houden, in mezelf te kijken, 
me niet te verwijderen van een zo hoge Gast. 

 
( naar uitspraken van 

Theresia van Avila 
Liedboek pag. 1418 ) 
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22    een Psaalm van David 
Mien God, mien God, woarom heb ie mie in steek loaten? 
Ik schraif t oet, mor ie binnen zó wied vot, ie helpen mie ja nait. 
Overdag roup ik: "Mien God!" mor antwoord geef ie nait. 
Snaachts roup ik, en ook den vind ik gain rust. 
Ie binnen toch de Haailege, ie worden droagen in Israëls loflaiden. 
Op joe hebben ons veurolden vertraauwd, ze haren vertraauw en ie hebben  
heur bevrijd. Ze hebben joe aanroupen en ie hebben heur red, 
ze hebben op joe vertraauwd en ze werden nait te schaande moakt. 
Mor ik, ik bin n wurm; gain mensk meer, veracht deur elkenain en deur t volk 
oetlaagd. Elk dij mie zugt, het de gugel mit mie, stekt tong oet, schudt mit kop 
en zegt: "Doe vertraauwdest toch op de HEER? Loat dij die den helpen en die 
redden. Hai is ja zo wies mit die!" Ie hebben mie ja tou moekes lief oethoald,  
ie hebben mie den bie heur aan bòrst legd. 
Dou ik geboren wer, vong ie mie op, van moekes schoot òf aan bin ie mien God. 
Blief den nait zo van vèrren, ik heb t ja zo benaauwd en der is haildaal gainent  
dij mie helpt. Der staait n haile koppel bollen om mie tou, woepsterds van bollen 
oet Basan hebben mie insloten, brollende en verscheurende laiwen trekken heur  
bek wied tegen mie open. Ik bin vergraimd as wotter, oet mekoar valen in  
lözze bonken, mien haart is net as was: t is mie smolten in t lief. 
Mien keel is mie zo dreug as diggels, tong plakt mie aan beun van mond vaast, 
in t stof van de dood, doar loat ie mie liggen. 
Der staait n haile tjucht honden om mie tou, n woeste horde het mie  
rondomheer insloten, ze hebben mie deur handen en vouten hèn stoken. 
Ik kin mien bonken wel tellen, aalmoal wel. 
Mor ze bekieken mie mit leedvermoak, ze verdailen mien klaaier onder nkander 
en ze lötten om mien overklaid. 
Blief toch nait zo van vèrren, HEER, ie binnen mien kracht, kom mie toch helpen. 
Red mien levent van t sweerd, red mie oet de macht van dij honden. 
Red mie oet de bek van zo'n laiw, beschaarm mie tegen hoorns van dikke bollen. 
Ie hebben mie antwoord geven! 
Doarom zel ik maank ons volk joen noam nuimen, joen noam priezen in  
ons gemainschop. Loof de HEER, ie, dij ontzag veur hom hebben, 
eer hom, kinder van Jakob, en ie, noazoaten van Israël, wees beducht veur hom. 
Hai minacht nait, dij onderdrokt wordt, hai het gain ofkeer van dij swak is, 
hai keert zok nait van heur òf, mor heurt heur, as ze hom roupen. 
Veur joe zel ik loflaiden zingen in ons gemainschop, geloftes dij ik doan heb, zel  
ik woarmoaken maank dijent dij ontzag veur joe hebben. 
Aarmelu zellen zat te eten hebben. Dij de HEER zuiken, zellen hom eren. 
Dat ie mor in aiweghaid leven maggen! 
Overaal, in ale oethouken van de wereld, zel men aan de HEER denken en zok  
noar hom toukeren. Ale volken in t haaidenschop zellen zok veur joe deelboegen. 
t Keunenkriek is van de HEER, hai regaaiert ja over ale volken. 
Dij t op wereld goud hebben, zellen aan toavel aanschikken 
en zok veur hom deelboegen. Ook dij in t graf liggen en heur levent nait  
vastholden konden, zellen veur hom op knijen goan. 
Heur noazoaten zellen hom dainen en aan heur kinder zellen ze vertellen  
van de HEER; aan t volk dat noa heur komt, zellen ze vertellen van  
zien rechtveerdeghaid: "De HEER, dij het t zó doan!" 



11 
 

Van de Diaconie 
 
In deze tijd verloopt alles anders dan anders. Zo treffen we elkaar niet in de kerk, maar we 
proberen wel om de projecten door te laten lopen. U hebt allemaal een spaardoosje in de 
brievenbus gevonden. Onderstaand ziet u de wekelijkse collecteafkondiging van de veertig-
dagen-tijd en Pasen, bestemd voor diverse goede doelen en waarvoor u uw bijdrage in het 
spaardoosje kunt deponeren of over maken naar de diaconie zoals u dat in de instructiebrief 
hebt kunnen lezen.  
 
Ook maakt Marja Haneman in deze veertig-dagen-tijd de 
symbolische schikking, welke u kunt bekijken als u de 
diensten online volgt en waarvan telkens foto’s op de 
website zullen verschijnen. 
 
Collecteafkondiging 21 februari  
Vanwege de grote armoede in Moldavië werken veel inwoners in het buitenland. Kinderen 
en ouderen blijven vaak alleen achter. Kerken willen er voor deze kinderen en ouderen zijn, 
maar hebben weinig geld en weinig actieve kerkleden. Via partnerorganisaties ondersteunt 
Kerk in Actie kerkelijke gemeenten met training, advies en financiën bij het opzetten van 
lokale diaconale initiatieven. Kinderen en jongeren worden getraind om eenzame en zieke 
ouderen te helpen. Andersom bieden ouderen de jongeren, die opgroeien zonder ouders, 
een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen. Geef in de collecte en geef ouderen en 
jongeren in Moldavië via Kerk in Actie de zorg en aandacht die niemand anders hen kan 
geven. Van harte aanbevolen. 
 
Collecteafkondiging 28 februari  
In Nederland gaan er steeds minder mensen naar de kerk. Maar dat betekent niet dat er 
geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met alternatieve vormen van kerk 
zijn. Pioniersplekken vormen een nieuwe christelijke geloofsgemeenschap waarbij de 
boodschap van het Evangelie niet losgelaten, maar op een andere manier gedeeld wordt. De 
afgelopen jaren zijn meer dan 150 pioniersplekken door heel Nederland ontstaan. Zoals 
Seinpost Slinge in Rotterdam: een open en betrokken community rondom het christelijk 
geloof, waar veel mensen komen met gebroken levens, kwetsbaar en in moeilijke 
omstandigheden. Met verschillende activiteiten, zondags en doordeweek, zet Seinpost 
Slinge zich in voor het welzijn in de wijken Pendrecht en Zuidwijk in Rotterdam. Met uw 
bijdrage aan de collecte steunt de Protestantse Kerk pioniersplekken en nieuwe vormen van 
kerk-zijn. Van harte aanbevolen. 
 
Collecteafkondiging 7 maart  
Voor de kerk in het Midden-Oosten is Libanon een belangrijk land. Er wonen relatief gezien 
nog veel christenen. Christelijke instellingen in Libanon hebben vaak een regionale functie, 
zo ook Near East School of Theology (NEST). Dit opleidingsinstituut leidt predikanten op voor 
landen als Syrië, Armenië, Israël/Palestina en Libanon. Theoloog Wilbert van Saane werkt er 
namens Kerk in Actie als docent theologie en geeft lessen in systematische theologie en 
missiologie. Na hun studie keren de kersverse predikanten terug naar huis om hun eigen 
gemeente te leiden. Zo verspreidt Gods woord zich door heel het Midden-Oosten! 
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Met uw bijdrage aan de collecte geeft u studenten uit het Midden-Oosten de kans Gods 
woord in hun eigen land en gemeente te verspreiden. Van harte aanbevolen! 
 
Collecteafkondiging 14 maart  
Armoede in Nederland is een groeiend probleem. In regio’s als Groningen, Limburg en 
andere gebieden aan de rand van ons land, zijn de armoedecijfers schrikbarend hoog. 
Armoede gaat hier vaak over van generatie op generatie. Er is weinig werk en er zijn weinig 
voorzieningen om kansarme jongeren op te vangen. Kerken willen graag helpen bij alle 
problemen die hiermee samenhangen. Ze starten initiatieven als voedselbanken en 
kledinginzamelingsacties. Ze laten kwetsbare gezinnen letterlijk niet in de kou staan en 
zorgen ervoor dat kinderen niet in te kleine kleding naar school hoeven. De kerken zelf zijn 
echter vaak klein en hebben niet veel financiële middelen. Kerk in Actie begeleidt kerken in 
deze regio’s in hun diaconale taak en ondersteunt hen zo nodig financieel. Met uw bijdrage 
aan de collecte ondersteunt u diaconale initiatieven in arme regio’s om de meest kwetsbare 
gezinnen te ondersteunen. Van harte aanbevolen! 
 
Collecteafkondiging 21 maart  
Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die nauwelijk kunnen 
rondkomen. De Javaanse Kerk helpt boeren en boerinnen om coöperaties op te zetten, 
waardoor ze minder afhankelijk zijn van tussenhandelaren en een hogere prijs voor hun 
producten krijgen. Een beter inkomen voor Javaanse boeren De kerk leert boeren ook hoe je 
duurzaam landbouw bedrijft en hoe je met lokale gewassen gevarieerd kunt koken. In het 
dorp waar Soligan woont, konden de boeren samen met de kerk op vier plaatsen een 
irrigatiesysteem aanleggen. “Vroeger was een tweede rijstoogst nooit haalbaar, maar nu 
wel, en misschien zelfs een derde met cassave, maïs en pinda’s”, vertelt Soligan trots. De 
verwachting is dat maar liefst 275 boeren in het dorp van Soligan de komende jaren meer 
opbrengsten hebben dankzij de irrigatiesystemen. Helpt u mee? Geef boerengezinnen via 
Kerk in Actie een beter inkomen! 
 
Collecteafkondiging 28 maart  
Wat betekent Pasen en wat betekent het paasverhaal voor mij? Elk jaar gaan meer dan 
zesduizend jongeren in heel Nederland met deze vraag aan de slag wanneer ze in groepen 
de PaasChallenge doen. De PaasChallenge wordt gespeeld in de week voor Pasen en is een 
spel dat is ontwikkeld door Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse 
Kerk. In dit spel vol puzzels, opdrachten en uitdagingen doorleven jongeren het paasverhaal. 
Ze ontdekken waarom Jezus zijn lijdensweg ging en waarom er voor hen nieuw leven 
mogelijk is. Met uw bijdrage aan de collecte geeft u jongeren die het paasverhaal al vaak 
hebben gehoord de kans om op een nieuwe manier in aanraking te komen met de 
boodschap van Pasen. Van harte aanbevolen! 
 
Collecteafkondiging 4 april, 1e Paasdag 
Stel dat uw kind of uw kleinkind opgroeit in een slechte buurt vol prostitutie, drugs, diefstal, 
geweld, en vuilnis. Wat komt er dan van uw kind of kleinkind terecht als u hem zelf ook niet 
kan ondersteunen? Misschien krijgt hij slechte vrienden en belandt hij in de criminaliteit. De 
moeder van Kgaugelo, die in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria woont, maakte zich terecht 
zorgen om haar 8-jarige zoon. Ze heeft zelf onvoldoende tijd om naar hem om te kijken. Wat 
was ze blij toen kinderwerkster Sue contact legde met haar zoon. Sue werkt voor een Zuid-
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Afrikaanse organisatie, die kansarme kinderen zoals Kgaugelo hulp biedt met huiswerk. Ze 
leren normen en waarden via bijbelonderwijs. Ze krijgen zelfvertrouwen door theater, 
muziek en kunst. En wat het allerbelangrijkste is: ze blijft de kinderen trouw totdat ze 
volwassen zijn en op een goede plek zijn beland. Via deze collecte kunt helpt u mee om 
kinderen zoals Kgaugelo zo’n kans te bieden!  
 

 

 
 
 
 
Gebed 
 
Mijn Hemelse Vader, 
 
Er is niets, geen omstandigheid, geen probleem, geen beproeving dat mij ooit raakt zonder 
dat het allereerst via God en via Jezus Christus gegaan is. 
Pas daarna komt het bij mij terecht. 
Als iets zover gekomen is, dan dient het een belangrijk doel, ook begrijp ik het op het 
moment zelf misschien niet. 
Maar wanneer ik weiger in paniek te raken, mijn ogen ophef naar God en het aanvaard als 
iets dat, met een belangrijk doel en tot zegen van mijn eigen hart, van Gods troon afkomstig 
is, zal geen enkel verdriet mij ooit in de war brengen. 
Geen strijd zal mij ooit de kracht ontnemen en geen omstandigheid zal mij ooit tot tobben 
aanzetten. 
Want ik zal rusten in de vreugde van het besef wie mijn Heer is. 
Dat is de rust van de overwinning. 
Amen 
 
Wim van Heuvelen 
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Project Veertigdagentijd en Pasen 2021 - LEVENSWEG 
 
In de Veertigdagentijd horen de kinderen hoe Jezus op weg gaat naar Pasen. Jezus ging de weg 
van het leven met alle hoogten en diepten die daarbij horen. Maar het was ook een weg naar 
het leven; zijn verhaal loopt uit op het nieuwe begin van Pasen. Daarmee heeft Jezus ook voor 
ons een LEVENSWEG gebaand.  
We gaan er vooralsnog vanuit dat de kinderen niet in de kerk komen voor de kindernevendienst. 
Daarom krijgen ze elke week het verhaal en het werkblad toegemaild, zodat ze dit thuis met hun 
ouders kunnen behandelen.  
In de online dienst wordt kort aandacht besteed aan hetgeen de kinderen thuis lezen en doen. 
Zo blijft de gemeente toch een beetje betrokken bij het project.  
 
De thema’s: 
21 februari – Wat een plek! 
In het verhaal dat de kinderen vandaag horen staat dat Jezus naar een bijzondere plek gaat. Het 
is een plek midden in de woestijn. Er zijn wilde dieren. Maar ook engelen die voor Jezus zorgen.  
28 februari - Tussen hemel en aarde 
Het verhaal dat de kinderen deze week horen gaat over een plek die heel hoog is; nog hoger dan 
de preekstoel in de kerk. Het gaat over een plek tussen hemel en aarde. Daar ontmoet Jezus 
twee bijzondere mensen.  
7 maart - Heilig huis 
In het verhaal van vandaag horen de kinderen dat Jezus de handelaars en geldwisselaars 
wegjaagt bij de tempel. Hij vindt dat het plein bij de tempel net een markt lijkt en vindt dit niet 
passen bij Gods huis 
14 maart - In het gras 
Het verhaal van vandaag speelt zich af in het gras. Er staan veel mensen in het gras te wachten. 
Jezus zorgt voor eten voor iedereen. Hij begint te delen van 5 broden en 2 vissen.  
21 maart - Onder de grond 
Deze week  gaat het verhaal over een graankorrel in de grond. De graankorrel zal sterven om 
vrucht te dragen. Zo zal het ook met Jezus gaan.  
28 maart - Op weg (Palmzondag) 
Het verhaal van vandaag gaat over Jezus die als een koning naar Jeruzalem gaat. Hij rijdt op een 
ezel. De mensen leggen mantels op de weg en zwaaien met palmtakken, terwijl ze roepen: 
Hosanna! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer.  
4 april - Een nieuwe start (Pasen) 
Vandaag vieren we het Paasfeest. Jezus was gestorven en Maria stond voor het lege graf. Maar 
met Pasen maken we een nieuwe start.  
 
Het lied dat hoort bij de veertig-dagen-tijd is geschreven door Erik Idema en kan worden 
gezongen op de melodie van Lied 542. 
 
Wij zetten stapjes op de weg die Jezus is gegaan. 
Wij horen dat God steeds weer zegt: ‘Ik ben er’ is mijn naam. 
 
Woestijn en berg en tempelplein en in het zachte gras; 
waar mensen zijn, zal God ook zijn, zelfs in de diepste nacht. 
 
In duizend huizen klinkt vandaag een lied en een verhaal. 
Hier straalt het licht, er brandt een kaars; God ziet ons allemaal. 
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Beste mensen, 
 
Het is zondagmorgen en ik zit aan de keukentafel te schrijven. Ik vind het deze keer echt 
moeilijk om wat voor de Sjaloom te schrijven. Er gebeuren zoveel dingen om ons heen dat ik 
de bomen door het bos niet meer zie. 
Het knaagt soms aan mij dat mijn leven goed is. Ik voel mij een tevreden mens, heb een fijne 
relatie, een wolk van een kleindochter, genoeg om elke dag te eten en te drinken en het 
belangrijkste, ik ben redelijk gezond, kan lopen en fietsen en tuinieren en ik heb een dak 
boven mijn hoofd. En met mijn dochter gaat het ook goed. Mij hoor je dan ook niet klagen. 
Wat zou ik graag willen dat ieder mens dit zou mogen voelen. Helaas is dat niet mogelijk. Het 
mens zijn is gecompliceerd. Je ziet wat je ziet, maar wat weten we nou van de ander? De 
psyche van de mens is ondoorgrondelijk. Ikzelf heb tijdens mijn opnames, omdat ik stuk liep 
in mijn doen en laten, een beetje geleerd mij te uiten. Ja, en wat is het moeilijk om te 
erkennen dat ik verslaafd was. Pas na de erkenning kon ik de weg gaan naar herstel. 
Waarom schrijf ik dit? Ik weet maar al te goed om te laten zien wie ik ben en was. Maar het 
heeft vijf en twintig jaar geduurd om te kunnen zeggen dat ik drank- en gokverslaafde was, 
uit schaamte. Een drankverslaafde herken je op een bepaald moment, een gokverslaafde is 
moeilijk te herkennen. Toen ik dit vertelde aan mensen dachten ze dat ik ervan af was. Nee, 
toen begon het pas. Loskomen van een verslaving, en het maakt niet uit waar je aan 
verslaafd bent, of het nu gokken, drinken, roken, eten, materie, enzovoorts is, is een heel 
proces dat levenslang duurt. Als verslaafde moet je namelijk voortdurend alert blijven. Maar 
dit jaar ben ik vijftien jaar van de drank af en heb ik het gokken achter me gelaten. Ja, en dat 
geeft mij vreugde en rijkdom nu in dit leven. Mijn oude leven heeft mij echter wel veel 
inzichten gegeven, het heeft mij gevormd tot wie ik nu ben. Het is daarom ook dat ik niet 
kan oordelen over de ander. 
Ook het geloof heeft bijgedragen aan het goede leven nu. Uit dankbaarheid laat ik me leiden 
door Hem, die mij stem en steun geeft. Met een hoofdletter ‘Hij’. Ik ben gered, terwijl er 
zoveel mensen zijn die graag stem zouden willen geven aan hun worsteling in hun leven. En 
openheid over jezelf en je beperkingen wil vervolgens niet zeggen dat de ander je begrijpt, 
nee echt niet, omdat als je je kwetsbaar opstelt je ook prooi kunt zijn voor de ander. Ook dat 
is een ervaring die je aangaat met jezelf wanneer je open bent over jezelf. En dat ben ik in 
mijn leven aangegaan. Sindsdien ben ik bevrijd en geniet ik van mijn vrijheid en de schepping 
om mij heen. Ja, ik ben een gevoelsmens, maar ook gehard om mijzelf te beschermen. Mijn 
beperkingen heb ik geaccepteerd en losgelaten om mijn kwaliteiten tot recht te laten 
komen.  
Dit jaar is het vijftien jaar geleden dat ik belijdenis heb gedaan. Een dag die ik niet gauw 
vergeet, de datum wel, maar de dag niet. En wat heb ik weer veel mogen leren, elke dag 
weer. Ik hoop dat te mogen volhouden, tot aan het einde van mijn dagen. Gelukkig weet ik 
niet hoe het verder gaat, ik zie wel waar het schip de haven binnen vaart. Zo heeft ooit 
iemand tegen mij gezegd: “positief denken en loslaten wat knaagt”. Jezelf en de ander 
vergeven. En dat gaat niet zomaar. Maar gewoon de dingen doen die vreugde geven, zo 
werkt het bij mij ten minste. 
Ik hoop dat wij in vrijheid en vreugde elkaar mogen ontmoeten en we in alles zijn wie we 
zijn. 
 
Groet, 
Kick   
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Lijst van medewerkers voor het schoonhouden van ons Kerkhof  2021 
 

27 Mrt . J. v.d. Laan; H. Buist; J. Kampinga; C. Bosdijk; A. Leutscher. 
  3 Apr. H. Buist; J. Haan; J. Mellius. 
10 Apr. A. Leutscher; J. Smid; R. Panneman. 
17 Apr. J. Kampinga; T.R. Hulzebos; C. Bosdijk 
24 Apr. J. v.d. Laan; T. Zweers; F. Oppewal 
  1 Mei  H. Buist; W. Broekema; J.P. Frericks 
  8 Mei. C. Bosdijk; W. Pathuis; Jan de Jonge 
15 Mei  A. Leutscher; T. Zweers; M. Haan. 
22 Mei  C. Bosdijk; W. Pathuis; Jan de Jonge. 
29 Mei  J. v.d. Laan; P. Pauw; J. Mellius. 
  5 Juni H. Buist; A. de Groot; J. Smid 
12 Juni A. Leutscher; H. Kingma; T.R. Hulzebos. 
19 Juni J. v.d. Laan; Jakob Molema; H. Kruiter 
26 Juni J. Kampinga; W. Pathuis; J. Haan 
  3 Juli  C. Bosdijk; W. Broekema; A. de Groot 
10 Juli  H. Buist; F. Oppewal; H. Kingma 
17 Juli  C. Bosdijk; Jan de Jonge; Maarten Leutscher 
24 Juli  J. v.d. Laan; R. Karsijns; R. Panneman 
31 Juli . J. Kampinga; A. Grijze; J. Mellius 
  7 Aug. H. Buist; J.P. Frericks; J. Smid 
14 Aug. J. v.d. Laan; H. Kingma; C. Bosdijk 
21 Aug. H. Buist; T. Zweers;  
28 Aug. C. Bosdijk; W. Broekema; R. Panneman 
  4 Sept. J. Kampinga; J. Mellius; J. Haan 
11 Sept. H. Buist; J. Smid; J.P. Frericks 
18 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. Soms wordt er besloten om het onderhoud op een vrijdagmiddag te doen, maar 
daarvan wordt u op tijd op de hoogte gesteld. 
 
Mocht u onverhoopt niet kunnen op de aangegeven dag, ruil dan even met een zuster of 
broeder en kom dan een andere keer. (Wel even melden bij de leden van de 
kerkhofcommissie). 
In overleg met de sleutelhouder (eerste in de rij) kan er eventueel ook 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 
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Beste mensen,  
 
De jaarrekening over 2020 is opgesteld en ter goedkeuring voorgelegd 
aan de kerkenraad. Normaal gesproken bespreken we de jaarrekening 
op de gemeenteavond na afloop van de biddag dienst. Dat zit er dit 
jaar helaas niet in. Om u toch een beetje op de hoogte te houden van 
het financiële reilen en zeilen van de kerk hieronder een korte 
toelichting. 
 
We hadden voorafgaand aan dit jaar begroot dat er een tekort zou ontstaan van circa 
€18.500. Helaas zijn we uitgekomen op een tekort van iets meer dan €21.000. De 
belangrijkste oorzaak van dit grotere tekort is gelegen in, u raadt het al, de corona crisis. 
Deze crisis heeft de kerk niet alleen maar toch ook financieel geraakt. In een normaal jaar 
worden allerlei activiteiten in en rond de kerk georganiseerd. Dat gaat doorgaans gepaard 
met een hapje en een drankje. Hierop wordt door de kerk verdiend. We hadden gedacht dat 
daardoor in 2020 circa €6.500 zou binnenkomen maar omdat bijna alles afgelast moest 
worden kwam er maar €1.800 binnen. Ook de verhuur van zalen bleef achter bij de 
verwachting en daarmee is het gehele extra tekort al meer dan verklaard. 
 
De overige inkomsten en uitgaven liepen eigenlijk gewoon door. We zijn heel erg blij dat de 
vrijwillige bijdrage op niveau is gebleven. Daarnaast liepen de uitgaven voor 
preekvoorziening natuurlijk gewoon door vanwege de online diensten. Ook Jaap en Reiny 
zijn gewoon hun werk blijven doen. Vaak telefonisch, altijd op afstand maar toch. Een 
meevaller betreft de gas, water en elektra rekening. Door het geringe gebruik van de 
gebouwen viel de energie rekening bijna tweeduizend euro mee.  
 
Al met al geen leuk bericht van het college maar we hoeven nog niet in paniek te raken. We 
hebben nog een redelijke reserve. Uit deze reserve wordt natuurlijk wel ieder jaar een flinke 
hap genomen. En de reserve raakt natuurlijk een keer op. 
 
We hopen dan ook dat de vrijwillige bijdrage op niveau blijft. Misschien zelfs nog iets kan 
groeien. Hopen mag toch ? Daarnaast hopen we dat we elkaar weer kunnen ontmoeten. 
Want naast de financiële perikelen is dat natuurlijk hetgeen we het meeste missen. En dan 
nog misschien dit. In deze tijd lopen we als kerk de nodige collectes mis. Als u iets kunt 
missen dan hopen we dat u ook aan de kerk denkt. Overmaken kan op het bekende nummer 
onder vermelding van collecte. 
 
Om u toch in de gelegenheid te stellen kennis te nemen van de volledige jaarrekening, kunt 
u op aanvraag een copy ontvangen. Neem daarvoor contact op met Eddie Jonker op 
telefoonnummer (0597) 64 72 55 of via mail eddie.jonker@gmail.com. Geef daarbij aan of 
een digitale copy volstaat of dat u liever een papieren exemplaar in de bus ontvangt.  
 
Tot slot spreekt het college graag haar dank uit aan de boekhouder, Cees Bosdijk, die het ook 
dit jaar weer keurig heeft verwerkt en op papier heeft weten te krijgen. 
 
Namens het College van Kerkrentmeesters, Eddie Jonker.  
 

mailto:eddie.jonker@gmail.com
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Voor de Ouderengroep en de Vrouwenclub 
 
Het is al een jaar geleden dat we voor het laatst bij elkaar zijn geweest. 
En we denken dat er nog wel een tijd bijkomt en het zal denk ik voor de zomer 
vakantie vast niet meer gebeuren. 
 
Maar we kunnen er wel voor elkaar zijn in woord en gebed. 
In de veertig dagen kalender van 2017 las ik “God rekent op ons”. 
Als we dit samen voor elkaar doen, maar vooral voor onze Vader. 
 
Groetend,      Gina van Heuvelen         Hilbrand Buist 
                   Heika Sulman                  Wim van Heuvelen 
 
“God rekent op ons” 
 
God alleen kan geloof geven, 
maar jij kunt van hem getuigen. 
 
God alleen kan hoop geven, 
maar jij kunt vertrouwen stellen in een medemens. 
 
God alleen kan liefde geven, 
maar jij kunt een ander leren lief hebben. 
 
God alleen kan vrede geven, 
maar jij kunt eenheid zaaien. 
 
God alleen kan kracht geven, 
maar jij kunt ondersteunen wie de moed verloren hebben. 
 
God is alleen de weg, 
maar jij kunt hem wijzen aan een ander. 
 
God is alleen het licht, 
maar jij kunt het laten schijnen voor alle mensen. 
 
God alleen is het leven, 
maar jij kunt anderen levenslust geven. 
 
God kan alleen doen wat onmogelijk lijkt, 
maar jij kunt al het mogelijke doen. 
 
God alleen is zich zelf voldoende, 
maar Hij geeft er de voorkeur aan op jou te rekenen. 
 

  



19 
 

Deurcollecte 1e halfjaar 2021 – van  - te aanbevolen!!! 

 

 
 
De Diaconie heeft als bestemming voor de deurcollecte in het 1e halfjaar van 2021, gekozen 
voor de Voedselbank Oldambt. 
  
Voedselbank Oldambt geeft gratis voedselpakketten aan de inwoners van de gemeenten 
Oldambt en Pekela die op of onder de armoedegrens leven. 
Dit particuliere initiatief staat los van wettelijke instanties zoals een gemeentelijke dienst. De 
vereniging Voedselbanken Nederland bepaalt de criteria. We hebben het groene certificaat 
van de Voedsel en Warenautoriteit en hier werken uitsluitend vrijwilligers. 
De zelfstandige stichting staat bij de KvK ingeschreven onder nummer KVK 01145214. 
 
Voedselbank Oldambt ontstond toen een Oldambtster zag hoeveel voedsel overbleef in 
winkels en bij mensen thuis. Tegelijk waren er veel mensen die op of onder de 
armoedegrens leven. “Dat moet anders’, vond ze. “Het is toch raar als bedrijven eten 
weggooien terwijl er mensen zijn die het hard nodig hebben?” 
 
Na de start van de voedselbank is Stichting Azzur in het leven geroepen. Die doet de intake 
en controleert of de cliënt voldoet aan de voorwaarden. Ook biedt Stichting Azzur 
begeleiding en zoekt samen met cliënten hoe ze uit de armoede kunnen komen.  
 
De voedselbank is klein begonnen, met in de eerste jaren een cliëntenbestand van 60 
gezinnen. Door de toegenomen armoede levert de organisatie inmiddels aan ongeveer 400 
gezinnen. 
 
De eerste uitgifte was vanuit een schuurtje achter een woning in Winschoten. Na de sterke 
groei en de steeds hogere eisen aan het bewaren van voedsel, verhuisde de voedselbank 
naar J.A. Koningstraat 28b, ook in Winschoten. 
 
Ook het aantal voedselinzamelingsacties en andere ondersteunende initiatieven groeit. 
Samen met Stichting Azzur hebben we een netwerk van organisaties om de mensen uit de 
armoede te helpen. De voedselbank blijft bestaan zolang dit noodzakelijk is. Er werken 
inmiddels ongeveer 90 vrijwilligers.  
 
Voor donaties en giften kunt u contact opnemen met Voedselbank Oldambt. 
Het is ook mogelijk om donaties en giften te storten. 
Dit kan op rekeningnummer NL06RABO0113309333 t.n.v. Voedselbank Oldambt te 
Winschoten. 
Voedselbank Oldambt heeft een ANBI verklaring. 
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WOORDEN 
 

Oorlof 
 
Weet u direct wat bovenstaand woord betekent? Dan weet u vast ook uit welk 
dichtwerk/lied dit woord komt: uit het Wilhelmus, en wel het 14e vers. De eerste regels van 
dit vers luiden: Oorlof, mijn arme schapen / die zijt in grote nood, / uw herder zal niet 
slapen, / al zijt gij nu verstrooid! 
Onlangs kreeg ik een verzamelbundel van de Nederlandse dichter Leo      Vroman en daarin 
kwam ik het volgende tegen: (ik citeer een paar strofen) 
 
Een psalm voor de schapen van David 
 
Oorlof mijn arme schapen….. 
ik heb oorlof op moeten zoeken 
in twee Hollandse woordenboeken. 
Excuseer mij even  
bedoelde Wilhelmus, 
maar ik moet ook leven. 
[…..] 
Oorlof mijn lieve schapen 
van David, laat mij slapen         (Uit: Tweede verschiet, 2003) 
 
Vroman moest de betekenis van ‘oorlof’ dus opzoeken en zo zal het veel mensen gaan. Je 
bent misschien geneigd om hier het woord ‘oorlog’ in te vullen, zo komt het woordbeeld wel 
een beetje over. 
Dat betekent het zeker niet!  De betekenis is vanouds: toestemming, vergunning en ook: 
afscheid. Het komt voor het eerst voor in een tekst rond 1201 in de volgende zin: mit des 
coningis orlof ‘met instemming van de koning’ . 
 
In de loop der tijd is de betekenis vooral geworden: afscheid, vaarwel en zo moeten we het 
gebruik in het Wilhelmus ook verstaan: 
Vaarwel, mijn arme schapen; schapen dan in de betekenis van ‘onderdanen’. 
In 1201 stond onze taal nog dicht bij het Duits en daar kennen we het woord ‘Urlaub’, dat is 
ook een soort van tijdelijk afscheid (van het werk / de school). ‘Urlaub’ wil nu immers 
zeggen: vakantie, vrij zijn. 
 
Het woord ‘oorlof’ mag dan verouderd zijn, we herkennen het nog wel in de woorden 
‘geoorloofd’ en ‘veroorloven’, wat immers ‘toestaan’ betekent. 
Met het oog op de komende Koningsdag en 5 mei, heb ik mezelf veroorloofd om dit woord 
nog eens onder uw aandacht te brengen. 
Het hele Wilhelmus, en dus ook het 14e vers, kunt u in het Liedboek vinden onder nummer 
708. 

  Feike Oppewal 
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We kunnen wat leren van Maria 
 
Maria spelen in ‘The Passion’ , dat is niet zomaar een rol. Zangeres Trijntje Oosterhuis 
herkent zich in de liefde en de zorgen die een moeder nu eenmaal heeft. Maar het verhaal 
van Maria betekent volgens haar nog meer: “Verdriet incasseren en dan niet verbitterd 
raken. Kunnen we dat nog? “ 

 
 
Sommige lezers kennen haar vader misschien eerder dan ze haar kennen, realiseert Trijntje 
zich. Als theoloog en dichter heeft Huub Oosterhuis nu eenmaal talloze kerkelijke liederen 
op zijn naam staan. 
Via hem heeft Trijntje vroeger ook volop Bijbel verhalen meegekregen. “Het is het 
levenswerk van mijn vader om de Bijbel te interpreteren.” Haar ouders hebben haar echter 
altijd vrijgelaten, onderstreept ze. “Ik ging mee naar kerkdiensten en luisterde dan naar de 
preek, maar het geloof heeft me nooit intensief beziggehouden. Althans, niet op een 
spirituele manier.” 
“Wat ik er wel heel duidelijk aan overgehouden heb, zijn de kernwaarden uit de Bijbel. Die 
komen voor mij samen in: het goede doen. Klaarstaan voor je medemens, anderen 
accepteren, je naaste behandelen zoals je zelf behandeld wilt worden. Naar die normen en 
waarden wil ik leven.” 
 
Goed en kwaad 
Het mooie aan verhalen uit de Bijbel vindt Trijntje dat ze ieder mens iets te vertellen 
hebben. “Veel verhalen neem ik niet letterlijk. Ik kijk vooral: wat wordt ermee bedoeld?  
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Zo vind ik het verhaal over de kruisiging en de opstanding vooral gaan over de kans op een 
nieuw begin. Ik zie The Passion daarom als aanmoediging: er kunnen vreselijke dingen 
gebeuren in het leven van een mens, maar er is altijd een verse start mogelijk.” 
“In Bijbel verhalen zie je veel terug van waar we in het dagelijks leven mee te maken 
hebben: de dynamiek tussen mensen, consequenties van keuzes die we maken, goed en 
kwaad, mensen die voor elkaar openstaan of zich voor elkaar afsluiten. Al die menselijke 
verhoudingen veranderen uiteindelijk niet door de eeuwen heen.” 
 
Indrukwekkend 
Het verhaal van Maria vindt ze herkenbaar én leerzaam. “Ik kan me goed vinden in die 
moederrol. Ik heb zelf vier kinderen en het moederschap is prachtig. Maar dat je kinderen op 
de wereld zet, maakt je nog niet meteen een goede moeder. Dat is in mijn ogen iemand die 
het kind opvoedt, het laat groeien tot wie het wenst te worden, iemand aan wie het kind 
zich kan ijken. Daar staat Maria wat mij betreft symbool voor.” 
Wat ze extra indrukwekkend vindt, is dat Maria haar zoon verliest. “Daarvan kun je als mens 
makkelijk verbitterd raken. Maar bij Maria gebeurt dat niet. Zij incasseert het verdriet. Dat is 
groots: het onverdraaglijke verdragen, het dulden en verduren.”  
'Ik denk dat we een voorbeeld kunnen nemen aan Maria' 
Een kind verliezen is “natuurlijk het heftigste wat je als moeder kunt meemaken”, zegt ze. 
Maar ook bij kleiner of ander verdriet kunnen we volgens Trijntje leren van Maria. “In het 
dagelijks leven maken we allemaal verlies mee, in het groot en in het klein. Kunnen wij dat 
eigenlijk nog, verdriet incasseren en dan niet verbitterd raken? Ik denk dat we een voorbeeld 
kunnen nemen aan Maria.” 
 
Kijken 
Op Witte Donderdag kun je kijken naar de elfde editie van The Passion, door KRO-NCRV live 
uitgezonden vanuit Roermond. Vorig jaar werd de uitvoering afgelast vanwege Corona, dit 
jaar vindt ze plaats zonder massaal publiek. 
Het thema: #ikbenervoorjou. 
» 1 april, 20.30 uur, NPO1 en npostart.nl 
 
( overgenomen uit het blad PETRUS van de PKN in Nederland ) 
 
 

Geloven met Maria 
 

In Maria hebt Gij ons getoond 
wat geloven betekent: 

steeds weer op weg gaan 
naar een onbekende toekomst. 

Moge haar geloof ons blijvend inspireren. 
Laat in ons groeien 

een sterke hoop 
en een grote toekomstverwachting. 

En leer ons zien 
van dag tot dag 

wat het leven van ons vraagt. 

https://www.npostart.nl/
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De zeven werken van barmhartigheid 
De hongerige voeden, de dorstige laven, de naakte kleden, de vreemdeling herbergen, 
de zieke verzorgen, de gevangene bezoeken, de dode begraven…. 
 
Hij hing op straat rond, ik had geen idee 
wat hij daar deed. Beleefd vroeg ik hem mee 
en bij het eten kwam hij langzaam los 
en nam hij ook het woord. Dat hebben we geweten. 
 
Vooral bij een paar glazen mooie wijn: 
toen hij een aantal dingen zei 
vielen alle gesprekken op hun plaats 
en zagen wij de dwarsverbanden. Eindelijk. 
 
Ik wilde iets terugdoen en ik had een jas 
die ik niet nodig had en die hem iets te groot was, 
maar ik heb aangedrongen en hij was zo vriendelijk 
om net te doen alsof het ding hem paste. 
 
En het werd laat. Ik zei, blijf hier logeren, 
en neem de tijd met ons. Wij kijken morgen weer 
met nieuwe ogen naar alle verhalen: 
er valt nog zoveel van elkaar te leren. 
 
Hij had het zwaar. Wat stuk was, greep hem aan 
hij is er vrijwel helemaal aan onderdoor gegaan, 
geen ziekte is hem onbekend gebleven 
maar wat wij voor hem konden doen, dat is gedaan. 
 
Zij hart was vast te groot, want de regering, 
het geld, de macht en andere groeperingen 
hebben hem opgepakt en ergens opgesloten 
waar wij dan weer geschrokken op bezoek gingen. 
 
En toen wij later weer iets van hem hoorden 
toen bleek hij afgevoerd, gemarteld en vermoord; 
wat konden wij nog doen? We zijn het lijk gaan halen 
en hebben hem begraven. Daar zijn vrienden voor. 
 
En later kwam er een bericht, via de tuinman, dacht ik: 
dat iemand zei, doe dit voor iedereen – doe dit voor mij. 
 
( Menno van der Beek uit: de veertig-dagen – kalender – PKN ) 
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Veertigdagentijd is een tijd van vasten en bezinning. Om samen de weg te gaan van donker 
naar licht, naar Pasen. In deze weken een kleine handreiking. Om stil te staan bij het leven 
van Jezus en de zeven werken van barmhartigheid. 
 
De zieken bezoeken 
 
Wanneer wij moeten gaan 
langs de grenzen van het leven, 
waar ziekte ons klein maakt, 
onzeker en afhankelijk, 
laat ons leven dan niet 
verlopen in de angst. 
 
Als leven pijnlijk wordt, 
het broze lichaam vervalt: 
laat er een omarming blijven 
die ons draagt. 
 
Laten er mensen zijn 
die ons vasthouden: 
doe zelf uw naam eer aan 
en laat U vinden 
als wij U zoeken. 
 
( Sytze de Vries Liedboek pag. 1372 ) 
 
 
 
Heimwee in coronatijd – melodie Psalm 42  
   
God, hoe graag zou ik weer komen 
waar uw kerk een lofzang is 
- nu nog ver, om van te dromen 
harten boordevol gemis 
Ooit was alles zo gewoon: 
fluitspel paaskaars, orgeltoon, 
Stemmen, stilte of die mensen 
kan men zich iets mooiers wensen 
 
God, hoe graag zou ik weer zingen 
Juist nu ik niet zingen mag! 
Waar, waar zijn nu al die dingen 
die ik liefhad, zo graag zag: 
bidden, danken in uw huis, 
aan uw tafel, rond uw kruis 
zwijgen, spreken, lachen, huilen, 
bij U rusten, bij U schuilen... 

God, hoe graag ..... Laat ons weer komen 
dit of anders volgend jaar 
Laat ons bloeien  als de bomen 
onze dromen maak ze waar. 
Laat ons weer vol vreugde zien 
wie weet binnenkort misschien  
wat wij nu zo vurig hopen 
wagenwijd uw deuren open. 
 
Tekst Ds. A. F. Troost ( mel. Psalm 42 ) 
 
Dit lied is te luisteren via YouTube: 
https://youtu.be/MIWdb2dGcp4 
 
 
 

https://youtu.be/MIWdb2dGcp4
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Nabij op afstand 
Met het uitbreken van de covid-19-pandemie belanden we in een tijd van ongekende 
maatregelen. Er wordt een lockdown ingesteld, waardoor een economische crisis niet kan 
uitblijven. Zeker net zo belangrijk blijkt de crisis van de eenzaamheid, we raken los van 
elkaar, juist om de zwakkeren in onze samenleving te beschermen. Aan de ene kant 
oprechte zorg voor elkaar, een waarachtige samen-leving, die het met elkaar moet zien te 
redden om de pandemie het hoofd te bieden. Aan de andere kant het gevolg, dat velen 
alleen komen te staan en belanden in eenzaamheid. Op zo’n moment blijkt dat hele groepen 
mensen niet alleen maar op zichzelf gericht zijn. Er ontstaan allerlei creatieve oplossingen 
om mensen toch nabij te zijn. De maatregelen blijken niet zozeer een sociaal afstand 
houden, maar alleen fysiek afstand houden. Sommigen hebben zelfs het gevoel dat we meer 
dan ooit verbonden zijn met elkaar. 
De lockdown heeft ook nog andere gevolgen. Omdat we zo min mogelijk de deur uitgaan is 
er veel minder verkeer op de weg en in de lucht. De natuur knapt er van op. De lucht is 
schoner en in de zomer groeide en bloeide er van alles, allerlei dieren lieten zich zien en 
nestelden zich. Velen hebben de groene handen uit de mouwen gestoken en in tuin en 
moestuin gewerkt. 
Het doet denken aan het jubeljaar in het boek Leviticus, waarin grond, mens, dier en 
economie gereset werden. 
Er wordt nog steeds nagedacht over wat we hebben kunnen leren, en nog leren, van de 
lockdown. Moeten we niet veel meer aandacht hebben voor het groen. Meer 
zelfvoorzienend zijn, door meer ( als je de mogelijkheid hebt ) eigen voedsel te verbouwen? 
Vaker de lokale ondernemer ondersteunen? Gaan we wellicht definitief ons werk anders 
inrichten? Blijven we bijvoorbeeld meer vanuit huis werken? Een mogelijke oplossing voor 
het fileprobleem en het ontstaan van schonere lucht. 
Tegelijkertijd mogen we onze ogen niet sluiten voor alle negatieve gevolgen. 
De kinderen en jongeren die, evenals de volwassenen, hun vrienden missen. 
De omgang met elkaar in kerk en samenleving, de vieringen, het zingen etc. 
De economie, de bedrijven die het hoofd niet meer boven water kunnen houden.  
We zijn tenslotte een economische samenleving, er zal geld verdiend moeten worden. 
In de tijd dat de Psalmen werden geschreven bleek dit al een probleem. Ook toen kon niet 
iedereen genoeg verdienen om voor voldoende brood op de plank te zorgen. In Psalm 22 
bejubelt de psalmdichter God, terwijl hij het zelf niet gemakkelijk heeft. Hij wil anderen 
daarin betrekken. Hij richt zich tot degenen die het materieel moeilijk hebben, en bezingt 
dat ook zij voldoende te eten zullen hebben. Het zou mooi zijn als zijn droom werkelijkheid 
mag worden. 
Vele lessen leerde Jezus ons. Wat Hij ons wilde leren maakte Hij duidelijk met voorbeelden 
uit de natuur of met de toen bekende beroepen zoals vissers, boeren en wijnbouwers. De 
wijnboer snoeit en helpt daarmee de wijnrank goede vrucht te dragen. Als wij ons gedragen 
weten naar de lessen van Jezus en van de wijnboer, dan zullen we ( ook in corona tijd ) met 
elkaar en met God verbonden zijn en blijven. Wie weet kan zo een crisisjaar uitgroeien tot 
een jubeljaar. 
 
( uit de bezinningsbrochure van de raad van kerken in Nederland ) 
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Vreugde 
 
ik zou van blijdschap 
een klarinet willen zijn 
een diepe fagot 
van ontzag  
 

ik zou 
tomeloos willen draven  
een hinde 
tokkelend over de aarde 

 
een carillon 
zou ik willen zijn 
een octaaf duiven 
wirwar over de stad 

 
mijn handen mijn occarino 
mijn voeten hindelopen 
mijn hart mijn naftali 

 
en al de klanken van mijn vreugde 
uitstrooien in het licht 
een luisterrijke fontein 
een welluidende waterval 

 
o overvloed van leven 
bron van geluk 
geloofd zij God 
met diepe teugen 

 
Jaap Zijlstra (1933-2015)           In: Tijdschrift Ontmoeting, 
1961 

 
Ingezonden door Feike Oppewal 
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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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