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Van de redactie, 
 

Voor u ligt de Najaarssjaloom, 

In “gewone tijden” staat deze vol met 

verslagen en activiteiten. 

In deze maanden van het corona virus is alles 

anders dan anders. Veel activiteiten zijn afgeblazen. 

Laten we hopen dat dit alles niet meer te lang gaat duren 

en dat we elkaar spoedig, ook buiten de kerkdiensten om, 

weer mogen ontmoeten. 

Wij wensen u veel leesplezier. 

Liesbeth en Ciska 

 

 

 

Ontmoeting 

Je moet van twee kanten komen om elkaar te ontmoeten 

Je moet eigenlijk toevallig onderweg zijn. 

Je moet geen doel voor ogen hebben 

en je moet laten gebeuren waarvoor je bang bent. 

Je moet niet alles willen verklaren 

voor je het weet verklaar je elkaar de oorlog. 

Je moet van twee kanten komen om elkaar te ontmoeten. 

Je moet je zelf in de ander durven zien 

zonder in die ander te verdwijnen. 

Het kan opeen, zomaar voor je staan 

het lijkt op iets om uit de weg te gaan. 

Dat is het vreemde van geluk. 

Je maakt het waar of je maakt het stuk 

het kan jou bedreigen 

het kan je behoeden 

maar je moet van twee kanten komen om elkaar te ontmoeten. 

 
( Stef Bos ) 
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Lieve mensen, 

 
We bevinden ons in een tijd die nog steeds beheerst wordt door corona, en 

hoewel de situatie op dit moment redelijk onder controle lijkt, kan zo’n virus zich 
natuurlijk zomaar weer verder vermenigvuldigen. We zien overal om ons heen de 
gevolgen van corona. Kerken en scholen zijn gelukkig weer begonnen, zij het 

met de nodige maatregelen. Ook ouderen en kwetsbaren kunnen vaak weer wat 
bezoek ontvangen. Veel ondernemers daarentegen hebben het moeilijk, zij 

worden financieel gesteund, en dat is goed en nodig. Als blijkt dat een bedrijf als 
KLM het erg moeilijk heeft steunt het kabinet dat bedrijf voor een bedrag van 3,4 
miljard euro. Natuurlijk zijn dat leningen, maar het bedrag is er, en het is 

beschikbaar. Koortsachtig wordt er overal ter wereld naar een vaccin gezocht, 
het is voor de gezondheid van mensen natuurlijk essentieel, maar ook voor onze 

economie, een tweede lockdown kunnen we ons niet veroorloven. Het is dus ook 
voor ons land van levensbelang dat het vaccin er komt. Daarom zijn er deze 
zomer, ook voor ons land, vijf coronavaccins door een Europees 

onderhandelingsteam gereserveerd, een zesde deal is in de maak. Met de deals 
zijn miljarden gemoeid. Wij leven, ondanks alles, in een rijk, welvarend, veilig en 

vredig land in een relatief rijk, welvarend, veilig en vredig werelddeel, maar dat 
is niet overal in de wereld zo. 

 
In het vluchtelingenkamp Moria op het eiland Lesbos zitten rond 20.000 
vluchtelingen, waarvan 40% kinderen. Ongeveer 1200 van deze kinderen 

verblijven hier zonder ouders of voogd. Velen zijn dakloos geworden door de 
recente branden. Griekenland heeft beloofd nieuwe kampen op te zetten, maar 

we horen ook berichten over nieuw aangekomen vluchtelingen, die op vlotten 
teruggezet worden in open zee. De hulpeloosheid en radeloosheid onder de 
mensen op Lesbos is groot. Onder grote politieke druk is het kabinet nu 

uiteindelijk bereid gevonden 50 alleenstaande jongeren van onder de 14 jaar en 
50 kwetsbare mensen van Lesbos naar Nederland te halen, een gering aantal 

van het totaal. Daar staat dan ook nog tegenover dat Nederland 100 asielzoekers 
minder via andere regelingen binnenhaalt. 100 kwetsbare mensen op de vlucht 
voor oorlog en geweld elders op de wereld worden door ons land dan niet 

geholpen.  
 

Mattheus 25: 35 – 40 
Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te 
drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij  op. Ik was naakt, en jullie 

kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij. Ik zat gevangen en jullie 
kwamen naar mij toe. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: “Heer 

wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en u te 
drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en opgenomen, 
u naakt gezien en gekleed? Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in de 

gevangenis zat en zijn we naar u toe gekomen?” 
En de koning zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan 

hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat 
hebben jullie voor mij gedaan”. 
 

We zijn op weg naar het Koninkrijk, we blijven bidden: “Laat Uw Koninkrijk 
komen”. 

 
Jaap Nicolai 
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PERSONALIA 

 
Verhuisd: 

Mevr. H.H. Horlings naar ‘Het Labyrint’ Hoofdweg 94, 9678 PP  te Westerlee 
Fam. M.I. van der Schuur van de Oldenburgerstraat naar Bark 5, 9663JN 
Fam. J. Moed – de Vries van de Borgesiusweg naar de Oerdeweg 58 in Wedde 

Fam. J. de Jonge van de Rondweg naar de Acacialaan 5, 9663EP 
 

 

 

Psaalm 96 op de viefde zundag van de haarfst 
 

Zing veur de HEER n nij laid, 
zing veur de HEER, haile wereld. 

Zing veur de HEER, pries zien noam, 
verkundegt zien haail ale doagen. 

Vertel maank aander volken van zien glorie, 
maank ale volken van zien wonderdoaden. 
Want de HEER is groot en slim te priezen, 

hai is geduchter as ale goden. 
Want ale goden van volken binnen ofgoden, 

mor de HEER, dij het hemel moakt. 

Glaans en glorie goan veur hom oet, 
macht en pracht binnen in zien haailegdom. 
Breng aan de HEER, stammen van volken, 

breng aan de HEER, eer en macht, 
geef aan de HEER, eer dij zien noam toukomt, 

breng n ovver en kom in zien veurhoven. 
Boeg joe deel veur de HEER in t haaileg feestklaid, 

joa, huver veur hom, haile wereld. 
Zeg maank aander volken: "De HEER is keunenk. 

Wereld staait vaast, dij is nait wankel. 
Hai oordailt volgens t recht over volken." 

Loat hemel blied wezen en eerde joechaaien, 
loat t hef roazen mit ales wat doar in is. 

Loat t veld joechaaien mit ales wat doar touholdt, 
den jubeln ale bomen in t bos, 
veur de HEER, want hai komt, 

want hai komt om recht te spreken over haile wereld. 
Hai zel rechtspreken over wereld mit rechtveerdeghaid, 

en over zien volken noar zien traauw. 
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           VERJAARDAGEN IN 2020 
   

oktober: 
05 Mevr. G.A.O. Wichers, R.J. Niewoldstraat 27, Veendam  80 jaar 
12 Marijke Hulzebos, Holtveen 6-8, 9481TL Vries   37 jaar 

19 dhr. P. L.  Feunekes, Onstwedderweg 71    90 jaar 
 

november: 
08 dhr. E. O. Huizing, Prunuslaan 8     82 jaar 

 

            Hartelijk gefeliciteerd! 

  
 

 

 

 

 

Ik geloof in God, die het licht heeft geschapen 
om de aarde bewoonbaar te maken en mensen tot leven te brengen. 
 

Ik geloof in aarde en water, 
in alles wat er groeit en leeft, 

niet om te vervuilen en te sterven 
maar om te blinken in het licht 

zoals het was in den beginne. 
 
Ik geloof in de mensen geschapen naar Gods beeld, 

niet voor onrecht en dood, - niet voor angst en geweld 
maar voor het geluk geboren en om lief te hebben. 

 
Ik geloof in die ene mens Jezus van Nazaret, 
die in opstand is gekomen tegen onrecht en verdrukking, 

tegen macht die mensen klein houdt en hun het licht ontneemt. 
 

Ik geloof in zijn opstand tegen de dood, 
die hem in leven hield tot vandaag. 
Daarom wil ik opstaan uit mijn eigen duisternis 

en weten dat de dood het laatste woord niet is. 
 

Daarom wil ik geloven in de beweging van Jezus, 
wil ik hem volgen in het zoeken naar licht, 
in het dienen van mensen, 

tot alles is voltooid en wij leven in vrede. 
 

 



6 
 

Van de kerkenraad, 

 

Sinds half maart zijn we als samenleving beperkt in ons leven door de 

zogenaamde Corona crisis. Na een aantal maanden geen diensten, hebben we 

inmiddels al een flink aantal weken Corona diensten georganiseerd. Los van alle 

beperkingen verlopen deze diensten goed. We hebben zelfs op startzondag het 

avondmaal met elkaar gevierd. Bijzonder. Op elke zitplaats stond een bekertje 

druivensap en een stukje brood klaar. En ook voor de gemeenteleden die niet 

aanwezig konden zijn maar toch mee wilden doen was er een pakketje 

thuisbezorgd. 

Als kerkenraad kijken we tevreden terug op 

deze viering. We hopen dat in de nabije 

toekomst ook de oecumenische vieringen in 

de Clockstede weer opgestart kunnen worden. 

Soms gaan er geluiden op om ook elders in 

het dorp maaltijdvieringen te organiseren. Als 

kerkenraad gaat onze voorkeur uit naar hoe 

het nu is. Zoveel mogelijk met elkaar vieren in 

de kerk. Het bezorgen van pakketjes aan huis 

voor leden die niet in staat zijn om te komen, 

maar wel verbonden via internet of 

kerktelefoon, willen we wel behouden. Ook na 

de Corona tijd. Het volgende avondmaal 

vieren we in de gedachtenis der namen dienst 

op 1 november. Omdat het aansteken van 

lichtjes praktisch niet haalbaar is in deze tijd 

ontstaat er ruimte in de dienst voor het vieren 

van het avondmaal. 

 

Als kerkenraad hebben we besloten de dankdienst voor gewas en arbeid te 

annuleren. Iedere Corona dienst vergt een hoop organisatie en inzet van 

vrijwilligers. Eigenlijk hebben we onze handen vol aan het eenmaal per week 

organiseren van zo’n dienst. Vandaar dat we tot dit besluit zijn gekomen. Ook de 

aansluitende gemeenteavond komt dit jaar te vervallen. Het is praktisch niet 

eenvoudig om met inachtneming van de regels een vergadering voor 

gemeenteleden te organiseren. Wel willen we u in de gelegenheid stellen om 

kennis te nemen van de begroting voor volgend jaar. Als u daarvoor 

belangstelling heeft dan kunt u contact opnemen met Cees Bosdijk of Eddie 

Jonker. Zij zorgen er dan voor dat er een exemplaar bij u in de bus valt. Of, 

indien mogelijk, via e-mail wordt afgeleverd. De begroting zal begin november 

beschikbaar zijn. 
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Tot op heden is het nog niet voorgekomen maar het zou een keer kunnen 

gebeuren dat alle plaatsen bezet zijn in de eerst volgende Corona dienst. Als 

kerkenraad hebben we besloten dat u in dit geval, hoe spijtig ook, dan geen 

toegang krijgt tot deze dienst. Ter compensatie wordt u dan, indien gewenst, wel 

bovenaan de lijst geplaatst voor de daarop volgende dienst. U heeft dan 

gegarandeerd plek. We betreuren het dat het op deze manier moet. We kiezen er 

echter voor om ons als kerk aan de regels te houden en niet de grenzen op te 

zoeken. We rekenen op uw begrip. In deze helpt het ook dat wanneer u een plek 

gereserveerd heeft maar toch niet komt dat dan even door te geven. Dat geeft 

weer ruimte aan anderen. 

 

Als kerkenraad hadden we begin dit jaar afscheid willen nemen van vier 

ambtsdragers. Anita, Christel, Henk en Eddie. Door de Corona die ons overviel 

hebben we besloten de kerkenraad op volle sterkte te houden om ons door de 

eerste maanden van de Corona heen te loodsen. Nu we het gevoel als 

kerkenraad hebben dat de zaak een beetje onder controle is, hebben we besloten 

afscheid te nemen van de genoemde ambtsdragers. In de november vergadering 

worden Anita, Christel, Henk en Eddie uitgezwaaid. De officiële kerkdienst waarin 

dit gebeurt schuiven we nog even voor ons uit. 

Namens de kerkenraad, Eddie Jonker. 

 

DIENSTEN IN 2020 

 

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

27-09    11.00 u  Ds. v.d. Woude  Feike  Kindernevendienst 

04-10    09.30 u   Werkgr.eredienst  Miep  Luthersen bij ons 

11-10    09.30 u  Dhr. Nicolai  Adriaan  Kindernevendienst 

18-10    09.30 u  Werelddiakonaat Da. van Noord  Dick Dijk  

25-10    11.00 u   Ds. de Jong  Feike  Kindernevendienst 

01-11    09.30 u  Gedachtenisdienst     Dhr. Nicolai  Adriaan  Maaltijd v.d. Heer 

08-11    09.30 u  Ds .v.d. Werff  Adriaan  Kindernevendienst 

15-11    09.30 u   Dhr. Nicolai  Adriaan   

22-11    09.30 u  Grunneger dainst Mevr. Ritzema  A.Wieske  Kindernevendienst 

29-11    09.30 u 

              19.30 u  

  1ste Avent 

  Vesper 

Ds. de Boer 

Werkgr.eredienst 

 Feike  Kindernevendienst 

06-12    11.00 u 

              19.30 u 

 2e Advent 

  Vesper 

Ds. v.d. Woude 

Werkgr.eredienst 

 Miep  Kindernevendienst 

13-12    09.30 u  

              19.30 u  

 3e Advent 

 Vesper 

Ds. Volbeda 

Werkgr.eredienst 

 A.Wieske  Kindernevendienst 

20-12    09.30 u 

              19.30 u 

 4e Advent 

  Vesper 

Ds. de Groot 

Werkgr.eredienst 

 Miep  Maaltijd v.d. Heer 

 Kindernevendienst 

25-12   10.00 u   Kerst Werkgr. eredienst  Adriaan  Kindernevendienst 

27-12   09.30 u   Ds. Rienstra  Feike  

31-12   19.00 u  Oudjaar Dhr. Nicolai  Gerda  
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Ouderen groep en Vrouwenclub 

Het is al een half jaar geleden dat we onze jaarlijkse gezamenlijke bijeenkomst 

met Jaap Nicolai hebben gehad. Het was woensdag 11 maart en we hadden het 
thema:  “Bijna doods ervaringen” We hadden een hele fijne middag samen. 

’s Avonds  hadden we Biddag en erna een gezamenlijke gemeente vergadering.  
De dag erna kwam heel Nederland in een Lock down vanwege Corona. 
We kunnen weer naar de kerk, maar alles is aangepast. 

We denken dat dit voor de ouderen groep en de vrouwenclub niet kan. 
Daarom denken dat we dit jaar geen bijeenkomsten meer te organiseren. 

 
Als we denken dat het wel weer kan, dan bespreken we dit met de koster en 
zullen het u laten weten. 

 
Groetend en blijf gezond, 

 
Ouderengroep: Hillebrand Buist en Wim van Heuvelen 

Vrouwenclub  : Gina van Heuvelen en Heika Sulman 

 

 

 

 

De enige sleutel 

Liefde is de enige sleutel die past op de poorten van het paradijs. 

Er ligt een stukje paradijs in elke glimlach, in elk goed woord, 

in elke genegenheid aan een ander gegeven. 

Er ligt een stukje paradijs in elk hart, dat een haven is, 

in elk huis, dat een thuis wordt met brood en wijn, 

met wat menselijke warmte en een lied in de avond. 

Er ligt een stukje paradijs in elke oase, waar de liefde bloeit 

en mensen voor mensen weer ‘mens’ zijn geworden, 

familie van elkaar, broeders en zusters. 

Liefde is je verantwoordelijkheid. 

Als je in gebreke blijft kun je God  

niet ter verantwoording roepen 

voor de ellende in deze wereld. 

God heeft zijn liefde in jouw handen gelegd, 

als een sleutel voor de poorten van elk stukje paradijs. 

( Phil Bosmans ) 
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Beste mensen, 
 
Ja, we gaan al weer enkele weken naar de kerk. Ikzelf ben er content mee, ondanks de maatregelen 
in verband met Corona. Zelf vind ik het rustig zo, in de stilte zonder het geroezemoes van mensen. 
Ook het niet mee kunnen zingen stoort mij niet. Het is eerder een aparte ervaring die rust brengt in 
mijn woelig hoofd. Zo zal een ieder het op zijn eigen manier beleven. Ik vind het prima zo. 
 
In coronatijd ben ik opa geworden. Ik had niet gedacht dat dit nog zou gebeuren. Het overviel mij wel 
toen mijn dochter belde dat ze zwanger was. Het contact tussen ons was niet zoals het zou kunnen 
zijn. In verband met corona was bezoek nog niet op zijn plaats. Maar afgelopen week ben ik er 
geweest. Mijn dochter had mij al wel verschillende foto’s en filmpjes gestuurd. Ja, het heeft wel wat 
in mij losgemaakt. Zo’n klein wezentje vertedert mij, ik voel ontroering en verwondering, ze is zo 
dichtbij. Nieuw leven, een wonderlijk gebeuren, waarin de kracht van de schepper zich openbaart. 
Het bezoek aan mijn dochter en de kennismaking met haar vriend, de vader van het meisje met de 
naam Kes, hebben mij goed gedaan. Het waren fijne uurtjes om daar te zijn. Ik heb vanwege de 
anderhalve meter Kes niet even kunnen vasthouden. Maar ook dat was goed om te ervaren. Ik ben 
blij en verheugd dat ik een beetje mag bijdragen aan het welzijn van Kes, mijn kleinkind en ik ben blij 
dat mijn dochter en ik beter contact krijgen. Daar bid ik voor. 
Verder zijn de dagen gevuld met allerlei dingen die mij goed doen zoals mantelzorg en tuintjes 
onderhouden. Ook hebben we twee weken vakantie gehad deze zomer. We hebben in de tent 
geslapen op onze eigen ingerichte camping in onze tuin. Dat is ons goed bevallen. En wat is het dan 
fijn om te kunnen leven in een land waar alles voor handen is, ondanks het virus dat ons in de greep 
heeft. We kunnen alleen een tijdje niet alles doen wat we gewend zijn. Ja, er zijn mensen die zeggen 
dat er een complot achter zit. Maar, wij zijn, zoals ik het zie in een fase waarin wij niet weten hoe het 
moet. Het is nieuw voor een ieder van ons en voor de één moeilijker dan de ander. 
Complottheorieën zijn er al zolang de mens op aarde leeft en is dus niets nieuws. En wij weten dat er 
hier genoeg te eten en te drinken is en dat er geen oorlog is. En of je het wel of niet eens bent met 
onze regering, we mogen blij zijn dat wij geen Trump of Poetin of noem maar op als leider hebben. 
Laten we tevreden zijn. Ook onvrede is hier bespreekbaar, wat in vele landen niet zo is. 
 
Ja, ik tel mijn zegeningen en blijf mij inzetten voor een betere wereld. Hoe onbelangrijk het ook lijkt 
in het groter geheel. 
Daar betrek ik ook de dierenwereld bij. Door klimaatveranderingen zijn er veel diersoorten de dupe. 
Kijk maar naar de schade en sterfte onder dieren door de heftige bosbranden en door het kappen 
van oerwouden. Inlandse stammen en dieren zijn op de vlucht naar andere gebieden. En dat allemaal 
om te voldoen aan de menselijke behoeftes. In een wereld waar ook veel verspild wordt, omdat er 
mensen zijn die meer halen en nemen dan ze gebruiken en nodig hebben. Met het ouder worden 
ben ik er bewuster van geworden hoe mooi de natuur in elkaar zit, maar dat het evenwicht verstoord 
wordt omdat de mens de natuur en dieren ondergeschikt maakt aan zichzelf. Het raakt mij als er 
mensen en dieren in de verdrukking komen. Ik hoef geen voorbeelden te geven. Het leed van mens 
en dier komt dagelijks wel aan ons voorbij. 
Toch gebeuren er elke dag ook goede dingen. Elke dag gaan er mensen op pad om er voor anderen te 
zijn, zowel voor mensen als voor dieren. Het is gelukkig niet alleen maar kommer en kwel. Maar de 
macht ligt wel te veel bij ons productieve 
bestaan in het groter geheel. Bewust of 
onbewust. 
 
Veel goeds, 
Kick 
 

  



11 
 

GEDENKEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krachtiger dan de dood 

Het is nog niet te begrijpen: 

je stem niet meer te zullen horen, 

jou niet meer naast me te vinden 

bij het wakker worden, 

je gezicht niet meer te zullen zien. 

 

   Het is nog niet te begrijpen: 

   als anderen al weer doorleven, 

   als bijna niemand nog jouw naam noemt, 

   zal ik jouw stem nog horen in mij, 

   zal ik naar je verlangen 

   bij het wakker worden van mijn verdriet. 

 

Het is nog niet te begrijpen: 

afscheid van jou te moeten nemen. 

Het klinkt zo koud en onherroepelijk –  

je zult altijd bij me blijven. 

 

   Ik zal mijn verdriet niet koesteren, 

   maar jou een warme plek blijven geven 

   diep in mij. 

 

Jij was mijn geborgenheid, 

mijn tegenwicht, 

de intens levende, 

de storm soms, 

maar ook de luwte. 

Geleefd heb je, 

tot het einde toe, 

 

   En je leeft nog…. 

 

       ( Marinus van den Berg ) 
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WOORDEN 
Maanziek 
 

In de Bijbel komen verschillende ziektes voor, die voor ons soms onbegrijpelijk 
zijn of waarvan we zelfs niet (direct) weten wat ze betekenen. 

Dat laatste kan ook het geval zijn bij bovenstaand woord. 
 
We komen het tegen in Matteüs 17 : 15 waar een vader bij Jezus komt en zegt: 

‘Heer,, heb medelijden met mijn zoon, want hij is maanziek en lijdt daar erg 
onder; hij valt dikwijls in het vuur of in het water’.[……] 18: ‘Daarop sprak Jezus 

de demon op strenge toon toe. Deze ging uit de jongen weg, en vanaf dat 
moment was hij genezen’. 
 

Maanziek wordt hier voorgesteld als een demon. Beide geen begrippen die we 
dagelijks gebruiken. 

Een demon is een boze of kwade geest, deze komt in mythische verhalen 
geregeld voor. Dat lijkt ook het geval met het woord ‘maanziek’. 
Eertijds werden onbegrepen of niet te verklaren verschijnselen vaker 

toegeschreven aan het periodiek verschijnen en verdwijnen van de maan, de 
maanstonden. Een verschijnsel als de menstruatie (maandstonde, d.w.z. met 

een zekere regelmaat optredend verschijnsel, ongeveer om de 28 dagen) 
steunde de gedachte van een ‘maanleven’, een periodiek optreden van (deels 

onbegrepen toestanden), zeker voor de mannen die deze verschijnselen gingen 
beschrijven. 
 

De Engelse naam voor maanziekte is lunacy wat staat voor ‘gekte’ of loony - 
‘gek’. In het medisch-Nederlands wordt dit ook wel lunatisme genoemd. Het zijn 

namen vanuit een oud volksgeloof of folkloristisch geloof die symbool staan voor 
onbegrepen natuurverschijnselen. Het volksgeloof dat de maan invloed 
uitoefende op de geest, is ook terug te vinden in het woord luim (stemming, 

bui). Dit woord is waarschijnlijk ook afgeleid van het Latijnse luna. In het 
Middelnederlands sprak men van lune of luyne (wisselende gemoedstoestand), in 

het Duits bestaat nog Laune. De ’n’ in luyne is dan in een ‘m’ veranderd. Dit 
kwam vaker voor, vergelijk pelgrim uit Latijn pelegrinus. Het woord maanziek is 
heel oud, het wordt al in 1332 vermeld, met als synoniemen maensch, manich 

en maensuchtich. Het woord ‘manisch’ zou hier dan verband mee kunnen 
houden. 

 
In sommige bijbelvertalingen, o.a. de Groningse, wordt het woord vertaald met 
‘toevallen’ en dat lijkt beter te passen bij de verschijnselen die de vader noemt: 

in het vuur en in het water vallen. Toevallen, of vallende ziekte zijn woorden 
voor epilepsie en van die ziekte zou hier sprake kunnen zijn. 

Sommige verklaringen noemen overigens ook slaapwandelen wel als een andere 
naam voor ‘maanziekte’. 
In het Bijbelverhaal is de oorzaak dan een bijzondere namelijk een boze geest. 

Vandaar dat de jongen na het uitdrijven van deze boze geest door Jezus 
helemaal vrij van toevallen bleef.        

              Feike Oppewal 
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OVER DE BRUG - Agenda Bezinning & Cultuur   OKTOBER 
 
7 oktober Gespreksgroep ‘de bijbel in het midden’ om 14.30 uur in het Karspel  
In Bellingwolde o.l.v. van ds. Wolf Jöhlinger (Wolf23@ziggo.nl, tel. 0597672502) 
 
13 oktober Gespreksgroep senioren met lunch  
De broodnodige gesprekken over het Onze Vader kwamen in maart abrupt tot een einde. 
Vanaf deze maand doen we een nieuwe poging. Aanvang: 12.30 in Ons Gebouw. We 
beginnen met een lunch (we zitten op anderhalve meter aftand van elkaar). Wie alleen aan 
de gesprekken mee wil doen, kan om 13.45 aanschuiven. Aanmelding bij ds. Bert L. van der 
Woude Kosten (voor de lunch): € 5,- pp.    
 
14 oktober Meditatief dansen om 10.00 uur in de Ontmoeting of de Verbinding.  
Aanmelding bij Ulrike Neumann (Ulrike Neumann 0049-4903-9095700, 
ulrike.neumann3@ewetel3). Kosten: € 10,- pp.   
 
14 oktober Wereldkeuken om 17.30 uur in Ons Gebouw  
Een culinaire wereldreis aan tafel. Dit keer met gerechten uit de Indiase keuken. Vanwege 
de coronamaatregelen in twee bedrijven, met maximaal 20 mensen per avond op anderhalve 
meter afstand. Aanmelding via Ellen Smid ( ellensmid@hotmail.com, tel. 0597-416106) of ds. 
Bert L. van der Woude (blvanderwoude@planet.nl, tel. 0597-422112). 
 
15 oktober  Wereldkeuken om 17.30 uur in Ons Gebouw.  
Tweede avond met gerechten uit de Indiase keuken met maximaal 20 mensen aan tafel. 
Aanmelding: zie hierboven bij 14 oktober  
 
15 oktober Gespreksgroep: Hoe zullen we leven (Christelijke kijk op actuele thema’s)  
o.l.v. van ds. Simon Rienstra in de Evangelisch Lutherse Kerk in Nieuwe Pekela.  
Aanvang: 19.30 uur. Aanmelding bij ds. Rienstra (simonrienstra@outlook.com,  
tel. 596-769055  
 
21 oktober Stiltewandeling in Meeden om 9.30 uur  
Dit seizoen vanuit de dorpskerk in Meeden. Na een korte viering volgt een  
wandeling in drie etappes: verstilling – verdieping – verbinding.  
Zelf brood meenemen. Voor soep wordt gezorgd. Kosten: € 5,- pp.  
Aanmelding via pastor Tineke Huizing (tjhuizing@netvisit.nl, tel. 0598-618674)   
 
23 oktober Meditatief dansen om 19.30 uur in de Ontmoeting of de Verbinding.  
Aanmelding bij Ulrike Neumann (Ulrike Neumann 0049-4903-9095700, 
ulrike.neumann3@ewetel3). Kosten: € 10,- pp.   
 
 
28 oktober Meditatief dansen om 10.00 uur in de Ontmoeting of de Verbinding.  
Aanmelding bij Ulrike Neumann (Ulrike Neumann 0049-4903-9095700, 
ulrike.neumann3@ewetel3). Kosten: € 10,- pp.   
 
28 oktober Muziek beluisterd en toegelicht door Matthieu ter Horst.  
Muziek is vaak op een of andere manier verbonden met tekst. Bij de symfonische 
gedichten van Smetana zijn dat Tsjechische volksverhalen. 
Programma:  Grieg:  Cellosonate en Holberg Suite. 
  Smetana:    3 Symfonische gedichten. 
Aanvang: 19.30 uur in Ons Gebouw.  
 

Flyer van het hele najaarsprogramma kunt u vinden in de hal van de kerk. 

mailto:Wolf23@ziggo.nl
mailto:ulrike.neumann3@ewetel3
mailto:ellensmid@hotmail.com
mailto:blvanderwoude@planet.nl
mailto:imonrienstra@outlook.com
mailto:tjhuizing@netvisit.nl
mailto:ulrike.neumann3@ewetel3
mailto:ulrike.neumann3@ewetel3
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Het alfabet 

Het alfabet… 

zesentwintig letters 

die tot leven kunnen komen. 

 

Er is ons macht gegeven: 

de macht van het schuiven met 

letters. 

combineren van letters, 

maken van woorden, 

de macht van taal. 

 

Er is ons met het alfabet 

oneindig veel gegeven: 

woorden van tederheid en 

ontroering, 

van liefde en medeleven, 

van bemoediging en troost; 

maar ook taal van genadeloze 

veroordeling, 

van wrok en discriminatie, 

van haat en hardheid, 

van laster en kwaadspreken. 

 

Letters scheppen leven en dood. 

 

Ik houd van ons alfabet, ik heb de 

letters lief, maar soms maken ze        

  me bang. 

                      ( Gerard van Holstein ) 

 

 

 

Spreuken 15 

Een vriendelijk antwoord doet de gramschap wijken, 

maar een krenkend woord wekt de toorn op. 

Een milde tong is een levensboom, 

maar een kwade tong verbrijzelt het gemoed. 

De lippen van de wijzen verspreiden kennis, 

maar het hart van de dwazen is onbestendig. 

Een man vindt vreugde in het antwoord dat hij geeft. 

Een woord op zijn tijd: wat is dat mooi! 

De plannen van boosaardige mensen zijn voor God een gruwel, 

maar liefdevolle woorden zijn rein. 

De rechtvaardige overdenkt in zijn hart wat hij zal antwoorden, 

maar de mond van de zondaars druipt van onheil. 
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Voorpublicatie! 
 
In 2020 bestaat het museum Kapiteinshuis 30 jaar. Dit jubileum wordt onder andere gevierd 
met het uitgeven van een boekje: Pekelders Verhalen. 
Daarin komen 14 Pekelders aan het woord van ± 80 jaar die in Pekela geboren, getogen en 
gebleven zijn (met annexatie van Wildervanksterdallen….). Het boek bevat ook een twintigtal 
foto’s over het boerenbedrijf in de jaren ’50 en ’60. 
Eén van de geïnterviewden is ‘onze’ Grietje Stuit - Boer. 
Van haar interview in deze Sjaloom een stukje voorpublicatie. 
 
 
Doorleren 
 
Zelf wilde ik graag doorleren en dominee worden! Het was al heel bijzonder dat vier zonen 
mochten studeren laat staan ook nog de enige dochter. 
Toevallig zat er een wijs mens bij ons aan tafel, oude notaris Wever uit Pekela, die tegen 
mijn vader zei: “Boer, wat je je zonen gunt, moet je je dochter ook gunnen.” Mijn vader wou 
voor zijn kinderen door het vuur. Deze beslissing van mijn ouders heb ik tot op de dag van 
vandaag heel erg gewaardeerd. 
Het leek me zo mooi, verhalen vertellen op de preekstoel! De broers moesten grinniken toen 
ik dit voorstelde. Als tweede keus kwam onderwijzeres voorbij en dat ben ik geworden. 
Daarvoor moest ik eerst naar de MULO in Veendam en daarna naar de kweekschool in 
Groningen. Als zestienjarig meisje op kamers in Stad, een hele onderneming. Vader en ik 
gingen op bezoek bij Jan Haan in Stad, uitgever van de Groninger Kerkbode. Vader op 
klompen door de Nieuwe Ebbingestraat naar de redactie van deze Gereformeerde bode om 
de volgende advertentie aan te kunnen bieden:  

Van vader kreeg ik een mud* aardappelen mee! ‘Daar kun je wel vier jaar mee vooruit’, aldus 
pa. Ik durf het nu wel te bekennen: ik heb er geen aardappel van gehad…. Na vier jaar kwam 
de zak uit de kast: lange uitgelopen loten natuurlijk, verrotte en ingedroogde aardappels. We 
hebben de hele zak maar bij het afval gegooid.….. 
 
Ik kwam in een gezin waar de vader met zijn vingers niet van vrouwen af kon blijven, zijn 
eigen vrouw met kanker in bed lag en de zoon elke avond een andere vrouw meenam die op 
zijn kamer onder de zonnebank moest bijbruinen! 
Je begrijpt dat ik mijn kamer stijf op slot had en dat ik er ook niet lang bleef! 
 
 
*Een mud is ± 70 kg. 
 
 
   —————————————————————— 
 
 
Bent u benieuwd naar het hele interview én de andere interviews? 
Het boek verschijnt op 14 november en is voor € 12,50 te koop. 
Voorintekenen kan via Feike Oppewal. 

  

Boer zoekt kamer voor 16-jarige dochter in 
Geref. gezin, ook enig toezicht gewenst. 
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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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Oktober 2020 
48e jaargang, nummer 2 
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 
    
 
 
 
 

 
 

 

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