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Van de redactie, 

 
Voor u ligt de Voorjaarssjaloom. 
Wij zijn onderweg naar Pasen en naar het 

75 jarig jubileum van onze vrijheid. 
In deze Sjaloom vindt u de bekende items, columns,  

gedichten, gedachten en verslagen, maar ook herinneringen aan de oorlog  
1940-1945 van gemeenteleden of van ouders van gemeenteleden, of zo maar 
oorlogsherinneringen die indruk maken, gevonden op internet.  

Pasen vieren en bevrijding vieren, twee heel verschillende dingen, maar als je 
er goed over nadenkt, komt het toch ook heel dicht bij elkaar. 

Wij wensen u/jou veel leesplezier. 
Liesbeth en Ciska 
 

 
 

 
 

Ga dan op weg ( Jacqueline Roelofs-van der Linden, te zingen op melodie lied 868 ) 

 

Ga dan op weg naar een toekomst van vreugde en vrede. 

Zoek reisgenoten om samen die weg te betreden. 
Valt het je zwaar, steun en bemoedig elkaar. 
Liefde verlicht dan je schreden. 

 
Ga dan op weg om je eigen geluk uit te delen. 

Zo kunnen wij wat gebroken was, liefdevol helen. 
Geen hongersnood: wij delen samen ons brood. 
Er zal genoeg zijn voor velen. 

 

Ga dan op weg met je dromen en al je verhalen. 

Laat zo je route door hoop en verwachting bepalen. 
Houd op het licht samen je ogen gericht, 
dan zal 

nieuw 
vergezicht 

stralen. 
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Waakzaam 

 

In het Dagblad van het Noorden van maandag 24 februari j.l. lees ik het volgende bericht: “In 

de carnavalsoptocht in het Vlaamse Aalst voerden diverse praalwagens karikaturen van 

orthodoxe Joden mee, poppen met grote neuzen en zwarte pijpenkrullen. Burgemeester 

Christoph d’Haese noemde het carnaval in Aalst “een feest van de vrijheid van 

meningsuiting”. Vlak daaronder, in dezelfde krant, het volgende nieuws: “De NS biedt 

excuses aan voor een voetballiedje over Joden dat te horen was over de intercom van een 

nachttrein. De tekst luidde: “Waar komen de Joden toch vandaan? Israël, hier ver vandaan. 

Wonen daar ook Super-joden? Ja, daar wonen Super-joden. Vinden Joden voetbal fijn? Als ze 

maar voor Ajax zijn”. 

Dit jaar gedenken wij het feit dat het 75 jaar geleden is, dat er een einde kwam aan de Tweede 

Wereldoorlog. Op televisie kunnen we regelmatig programma’s over de oorlog zien en ook in 

de kranten lezen we veel artikelen over de oorlog. De beelden van de treinen  vol 

weggevoerde Joden en de vernietigingskampen blijven altijd indrukwekkend, en we vragen 

ons eens te meer af, hoe heeft dat allemaal kunnen gebeuren, hoe kan het dat de mens tot 

zulke gruweldaden in staat is. Tijdens de overheersing door Nazi-Duitsland werden er tussen 

de 5 en 6 miljoen Europese Joden op gruwelijke wijze in de gaskamers vermoord. 

75 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog, na het einde van de Holocaust, is het 

antisemitisme weer onder ons, Joden voelen zich bedreigd en in een hoek gezet en Joodse 

synagogen worden besmeurd met haatteksten. Jan Terlouw, oud-politicus en schrijver van het 

boek “Hongerwinter”, reageerde furieus bij het zien van de beelden van de carnavalsoptocht 

in Aalst, “zo begon het ook in de dertiger jaren van de vorige eeuw, en uiteindelijk leidde dat 

tot de Kristallnacht en alle ellende die de Joden vervolgens tijdens de Tweede Wereldoorlog 

ten deel viel, dit kan niet en dit mag niet”. 

Jan Terlouw reageerde vanuit zijn hart, fel en bezorgd, heel anders dan de autoriteiten in 

Vlaanderen en België, die de carnavalsoptocht met Joodse poppen toelaten en zelfs 

verdedigen omwille van de vrijheid om te bekritiseren, te blasfemeren en te karikaturiseren. 

Jan Terlouw riep op tot waakzaamheid, mensen kijk om je heen, wat zie je gebeuren? Wees 

toch alsjeblieft waakzaam. 

Waakzaam, zijn we dat vandaag de dag wel voldoende? Lezen we de tekenen van de tijd? 

Zien we de gevaren? Vandaag de dag zijn er volgens mij veel redenen om waakzaam te zijn, 

kijk maar eens naar het oprukkende antisemitisme, het rechts extremisme, de bedreiging van 

ons klimaat, oprukkende virussen en andere ziekteverwekkers, de aanhoudende ongelijkheid 

in welvaart tussen de landen. 

Waakzaam zijn is best moeilijk, we leven van dag tot dag en elke dag heeft zo zijn eigen last, 

bedreigingen zijn er volop, maar ach, het zal toch wel meevallen? Voor we het weten laten we 

ons in slaap sussen… 

“Vervolgens ging Jezus met zijn leerlingen naar een Olijfgaard die Getsemane genoemd werd. 

Hij zei: “blijven jullie hier zitten, ik ga daar bidden”. Hij nam Petrus en twee zonen van 

Zebedeüs met zich mee. Toen hij zich bedroefd en angstig voelde worden, zei hij tegen hen:” 

Ik voel me dodelijk bedroefd, blijf hier met mij waken”. Hij liep nog een stukje verder, 

knielde toen en bad diep voorovergebogen: Vader als het mogelijk is laat deze beker dan aan 

mij voorbijgaan! Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals U het wilt”. Hij liep 

terug naar de leerlingen en zag dat ze lagen te slapen. Hij zei tegen Petrus: “Konden jullie niet 

eens één uur met mij waken?”. 

                                                                                                                                                               

Jaap Nicolai. 
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In Memoriam Anneke Kingma 
 
Op zondag 9 februari 2020 overleed Anneke Kingma – Haarlemmer op 60-jarige leeftijd, in het 
Martiniziekenhuis in Groningen. Anneke werd geboren op 1 juli 1959  in Veendam. Na de lagere 
school ging ze naar de christelijke Mavo te Veendam, waarna ze de Havo afrondde op het Ubbo 
Emmius in Stadskanaal. Anneke had Henk Kingma al leren kennen tijdens haar Mavo periode, maar 
pas enkele jaren later, in 1980, sloeg de vonk echt over. Op 27 september 1985, een warme vrijdag, 
trouwde Anneke met haar Henk en in 1987 verhuisden ze naar de Havenstraat in Veendam.  Op 8 
mei 1988 werd Floor geboren, 28 juni 1990 kwam Rachel ter wereld en met de geboorte van Tom op 
6 mei 1992 was het gezin compleet. Haar gezin was voor Anneke haar alles. Anneke kon genieten van 
kleine dingen, zoals een eindje rijden, uit eten gaan en met een puzzelboek in het zonnetje zitten, als 
ze haar gezin maar om zich heen had! Ze hield erg van koken en vond het prachtig als de hele familie 
dan vrolijk rond de tafel zat. Anneke zorgde dan altijd voor een heerlijke maaltijd waarbij een 
zelfgemaakt dessert nooit ontbrak. Vooral haar uitgebreide rijsttafel viel altijd erg in de smaak bij 
haar gezin.  
In september 2017 werd haar kleindochter en oogappel Seren geboren. Anneke  was een ontzettend 
trotse oma; waar ze ook kwam werden  verhalen en foto’s van “oma’s grote schat” enthousiast 
gedeeld. Ze kon geen winkel voorbij lopen zonder iets leuks voor de kleine Seren te kopen.  
Anneke mocht graag toneelspelen, ze is jarenlang lid geweest van de christelijke toneelgroep 
“Internos”. Het neerzetten van de meest uiteenlopende typetjes ging haar altijd gemakkelijk af.  
Een grote wens van Anneke ging in vervulling toen ze voor haar 40e verjaardag een parachutesprong 
cadeau kreeg. Ze was zo enthousiast dat ze zelfs haar brevet heeft gehaald. Dat Anneke avontuurlijk 
was, bleek ook uit de vele reizen die ze heeft gemaakt, Anneke was enthousiast over Terschelling en 
Bonaire, maar ze vond de reis met haar vader naar Israël het meest indrukwekkend.  
Anneke heeft diverse werkgevers gehad maar bij Avebé en waterschap Hunze en Aa’s voelde ze zich 
het meeste thuis en vooral erg gewaardeerd. Ze ging altijd met plezier naar haar werk. 
Op het moment dat Anneke te horen kreeg dat ze ernstig ziek was, stortte haar wereld compleet in. 
Maar vrij snel na dit bericht zei ze: “ik ga vechten, ik ben hier nog lang niet klaar”. Anneke wilde zo 
graag leven, genieten van Henk, de kinderen en kleindochter Seren, ze legde zich niet neer bij een 
vroegtijdig einde, ze vocht, ze deed oefeningen en therapie, aan haar wilskracht en 
doorzettingsvermogen heeft het zeker niet gelegen, en bij elke tegenslag gedurende haar ziekte, 
krabbelde ze steeds weer op. Toch moest ze steeds meer inleveren en heeft ze gevoeld dat haar 
krachten geleidelijk verder afnamen, totdat ze toch nog vrij plotseling niet meer verder kon en op 
 9 februari j.l. haar leven los moest laten. 
Op zaterdag 15 februari hebben we de dankdag voor haar leven gehouden in een geheel gevulde 
kerk te midden van al haar geliefden. In de dienst kwamen alle drie haar kinderen aan het woord. 
Floor las een gedicht dat haar moeder Anneke voor haar in haar poëziealbum had geschreven toen ze 
nog heel klein was “…dan hoop ik dat je met een warm gevoel zult denken aan de jaren toen ‘k je 
mocht dragen op mijn arm…”. Mooie woorden waren er ook van Rachel: “…..Als ik aan jou denk, dan 
denk ik aan je humor en je stralende lach, een attente vrouw, altijd tot in de puntjes verzorgd, maar 
vooral aan je warmte en dat jij jezelf altijd opzij zette voor anderen….” En ook Tom had lieve 
woorden voor zijn moeder: “…Ik kan het niet bevatten. Wat was je een geweldige moeder. Een mooi 
mens met een groot hart. Je stond altijd voor mij klaar, zelfs wanneer jij het heel zwaar had..”. 

En zo hebben we Anneke moeten loslaten, in de wetenschap dat zij erop vertrouwde dat ze 

door haar Hemelse Vader zou worden opgevangen, in de woorden van Tom: “Je bent nu op 

een plek waar je geen pijn, angst en zorgen meer hebt”. 
We eindigen dit In Memoriam met de woorden van Henk, Floor en Gökhan, Rachel, Tom en Seren:   
“we zullen de herinneringen aan jou levend houden. Voor altijd in ons hart!”. 
 
                                                                                                                                                     Jaap Nicolai 
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PERSONALIA 

 
Ingeschreven: 

Mevr. P. J. Osumba en Dhr. J.H. Hazelhof, Troelstralaan 19,  
9665BX te Oude Pekela 
 

Fam. D. Buiter, Dr. Harm Brouwerstraat D17,  9663RK 
 

Overleden: 
9 februari, Mevr. Anneke Kingma-Haarlemmer in de leeftijd van 60 jaar 
 

Verhuisd: 
Mevr. Marja Niebuur van Schoener 7 naar Prunuslaan 52, 9663CW 

 
Kort Credo 

 

Het is niet gemakkelijk om te zeggen: 
Ik geloof in God. Wat zeg je dan? 

Je zegt zo veel. Een mens te veel. 
Een God die mij draagt en die van mij vraagt 

te doen wat mogelijk is en nog iets meer. 
Een God die naar mij reikt en die toekomst biedt: 

wees mens van hoop, ga in mijn spoor. 

Een God die mens wordt, warm en uitdagend, 
die niet loslaat, die zichzelf niet wil ontzien. 

Een God die trouw is en barmhartig 
die onmacht kent en die je omarmt. 

Ja, daar wil ik in geloven. 

Een God die uitdaagt, stuwt, bemoedigt, 
en zegt: probeer het maar, 

in Gods naam....... samen. 
 

PSAALM 1 

 
1Ie maggen n man gelokkeg priezen, 

dij nait mitlopt mit kwoadwilleg volk, 
dij mit zundoars nait op pad gaait, 
nait mit spotters om ain toavel zit. 

2Hai het zien wil aan de wet van de HEER 
en denkt doar hailtied over noa, 

bie dag en bie naacht. 
3Hai is as n boom, dij poot is stoef bie t daip, 
dij, as tied ter heer is, zien vruchten dragt 

en dij zien blad nait valen let. 
Aal wat hai dut, geft goie opbrengst. 

4Hail aans as lu mit kwoad in t zin: 
dij binnen as kaf, 
dat votwaait in de wind. 

5Zok volk holdt veur t gericht gain stand, 
zok zundoars nait bie rechtschoapen volk. 

6De HEER kent de weg ja van rechtschoapen lu,  
t pad van kwoad volk lopt naargens op oet. 
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 VERJAARDAGEN IN 2020 

   
 
maart: 

23 Mevr. J. Meijer, Lindenlaan 60      87 jaar 
29 Mevr. H. Sulman, Acacialaan 10      81 jaar 
 

april: 
15 Dhr. J. Huiting, Prunuslaan 6      90 jaar 

 
mei: 
02 Mevr. H. Boels, Prunuslaan 78      81 jaar 

17 Mevr. W.J. Huiting, Prunuslaan 6     83 jaar 
27 Mevr. M.J. Ottjes-Mulder, Rondweg 56    81 jaar 

 
juni: 
01 Mevr. J. Drok-Joosten, Paulus Potterlaan 15    99 jaar 

03 Dhr. A.J. Wichers, R.J. Niewoldstraat 27, Veendam   80 jaar 
 

juli: 
23 Mevr. D. Siks-Buist, Albatrosstraat B47    94 jaar 
29 Mevr. H.F.H. Buikema, Prunuslaan 14     90 jaar 

 
augustus: 

13 Dhr. H.A. Meijer, Lindenlaan 60      87 jaar 
17 Dhr. W. Boels, Prunuslaan 78      82 jaar 
22 Dhr. M.A. Heikens, Joh. Vermeerlaan 6    80 jaar 

 
september: 

01 Mevr. M. de Groot-Greven, Veenhofsweg 51, Alteveer  89 jaar 
01 Mevr. A.G. Mollema, Merellaan 19     80 jaar 

 
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! 
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Bericht van de kerkenraad. 

Gemeenteleden,  
Reeds geruime tijd zijn wel als kerkenraad bezig met het opnieuw invullen van 

de kerkenraad. Op de gemeenteavond in het najaar hebben we onze ideeën 
nader toegelicht. We werken toe naar een kleinere kerkenraad, dit omdat steeds 
minder mensen bereid zijn fulltime kerkenraadslid te zijn.   

De bedoeling is dan ook dat we vanaf april verder gaan met een kerkenraad 
bestaande uit twee ouderlingen en twee diakenen. Uiteraard schuift de pastoraal 

werker, Jaap, bij de vergaderingen van de nieuwe kerkenraad aan. De 
moderamen vergadering wordt afgeschaft.   
De huidige kerkenraad, voor een deel ook de nieuwe kerkenraad, heeft veel 

vertrouwen in deze nieuwe samenstelling. Wel leeft er enige zorg over het 
bemensen van de kerkdiensten. Als de nieuwe kerkenraad deze kerkdiensten 

moet bemensen, dan zou elke ambtsdrager om de week moeten "voorzitten".   
Vanuit de kerkenraad is daarom een oproep gedaan binnen de diaconaat- en 
pastoraatgroep met als vraag of mensen bereid zijn af en toe voor te zitten. Dit 

heeft een behoorlijk lijstje aan namen opgeleverd, maar het kan altijd meer.   
Het kan natuurlijk zo zijn dat mensen buiten de genoemde groepen ook  best 

bereid zijn af en toe voor te zitten. Vandaar deze oproep in de Sjaloom voor een 
ieder die dat wil zich te melden bij de kerkenraad. Het betreft uitsluitend 

"normale" diensten. De rouw-, trouw- en avondmaal diensten worden door de 
vaste kerkenraadsleden begeleid. 
  

Namens de kerkenraad, Eddie Jonker.  
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Bijzonderheden in de Veertig-dagen-tijd en met Pasen. 

We gaan samen op weg naar Pasen. Zoals elk jaar doen we dat met bijzondere 
vieringen, een symbolische schikking, de Vespers en het project van de 

kindernevendienst. 
 
Het project van de  kindernevendienst heeft als thema: ‘Een teken van leven’. 

God geeft het volk Israël een teken van leven in de woestijn. Mensen kunnen ook 
elkaar een teken van leven geven. Met de materialen van de veertigdagentijd 

gaan de kinderen hiermee aan de slag. Wekelijks kunnen we kijken. 
 
Ook dit jaar is er een spaardoosjesactie in de veertigdagentijd. Wekelijks kunnen 

we een ‘beetje’ opzij leggen voor onze medemens, waar ook ter wereld. 
 

Elke zondag in de 40-d-t is er ’s avonds om 19.30 een Vesper. 
Het thema is: ‘Door het duister naar het Licht’.   
Een moment van bezinning  in stilte, gebed en muziek. 

 
De seniorengroep organiseert samen met de vrouwenclub een Paasviering met 

als thema: ‘Voor Passie en Pasen’.  
Dit vindt plaats op dinsdag 7 april om 15.00 uur. 

Na de viering is er een gezamenlijke maaltijd en de kosten hiervoor zijn €8,50. 
Iedereen is van harte welkom. Als u deel wilt nemen aan de maaltijd dan kunt u 
dit doorgeven aan Gina van Heuvelen, tel: 646539. 

 
In de Stille Week zijn er de volgende vieringen: 

Witte Donderdag  in de Lutherse Kerk, voorganger: Ds. Hoving. 
Goede Vrijdag in onze kerk, voorganger: Dhr.  Nicolai. 
Stille Zaterdag in de Rooms Katholieke Kerk, voorganger: Pastor Buit 

Alle drie deze diensten beginnen om 19.30 uur. 
 

Op Eerste Paasdag begint de dienst om 9.30 u, waarin Da. Pranger uit Nietap 
zal voorgaan, waarin we de Maaltijd van de Heer mogen vieren en waar de 
cantorij o.l.v. Victor Verhoef haar medewerking zal verlenen. 
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Computer 

 
Ook binnen de kerk worden op meerdere plekken computers gebruikt. Zo wordt 

een computer gebruikt voor het voeren van de boekhouding. Maar ook voor het 
maken van onder andere de Sjaloom, liturgieën, het jaarboekje, de 
mededelingen voor de kerkbode et cetera wordt een computer gebruikt. En net 

als bij u thuis zijn dit soort apparaten soms aan vervanging toe. Met één van 
deze computers viel niet meer te werken. Hopeloos verouderd en traag. Gelukkig 

hebben we middels een bijdrage van het verjaardagsfonds deze computer 
kunnen vervangen door een nieuwe. We willen langs deze weg het 
verjaardagsfonds hartelijk bedanken voor deze bijdrage. 

 
Namens de kerkenraad, Eddie Jonker. 

 
Collecteopbrengsten  
 

Kerk:    nov:    €.    94,55 dec:    €.  416,79  
Diaconie:   nov:    €.  163,95 dec:    €.  216,40 

Deurcoll:   nov:    €.  106,85 dec:    €.  268,35 
Doorzendcoll: nov:    €.  396,77 dec:    €.  243,60 

Werelddiac envell nov:    €.  107,10 
 
 

Kerk   jan:     €.  203,40 febr.:    €.  163,10  
Diaconie:   jan:     €.  215,01 febr.:    €.    51,10 

Deurcoll:   jan:     €.  183,35 febr.:    €.  114,70 
Doorzendcoll: Jan:     €.  159,75 febr.:    €.  140,90 
Werelddiac envell febr.:     €. 418,40 

 
Een goed mens 

Als slechte mensen samenzweren, 
moeten goede mensen plannen maken. 

 

Als slechte mensen brandstichten 
en met bommen gooien, 

moeten goede mensen bouwen 
en bundelen. 

 

Als slechte mensen vuile taal 
vol haat uitslaan, 

moeten goede mensen zich inzetten 
voor de glorie van de liefde. 

 

Waar slechte mensen een toestand van 
onrechtvaardigheid willen laten voortduren, 

moeten goede mensen proberen 
een rechtsorde in het leven te roepen. 

 

( Uit de veertigdagenkalender 2020 – Martin Luther King ) 
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G E M E E N T E R E I S 

 
Onze jaarlijkse gemeentereis is gepland op Donderdag 28 mei 2020. 

 
Vertrek: 08.15 uur bij de Geref.kerk, Kerkstraat 1, Nieuwe Pekela. 
 

Vanuit Nieuwe Pekela rijden we met een bus van Arriva naar 
Frederiksoord, waar we een bezoek brengen aan  het museum  

”de Proefkolonie” Hier worden we ontvangen met koffie/thee en cake en volgt 
een inleiding door de gids. Na de koffie bezoeken we het museum en maken we 
een rondrit met de kolonietram. 

Van hieruit gaan we naar Doldersum waar we rond 12.45 uur een 
heerlijk 3 gangendiner gaan gebruiken bij het Restaurant “Grenzenloos”. 

Na ons diner rijden we naar de Schaapskooi in Doldersum, waar we om 15.00 
uur een demonstratie “ schapen drijven “ meemaken. 
Rond 16.00 uur rijden we langs een toeristische route naar Eelde, waar we om 

17.00 uur in het Luchthavenrestaurant Eelde nog een consumptie met een 
saucijzenbroodje zullen nuttigen. 

Hierna gaan we huiswaarts en hopen rond 18.30 uur terug te zijn in Nieuwe 
Pekela. 

 
Noteer alvast deze datum!! Het belooft een 
mooie reis te worden! 

De kosten van deze reis bedragen € 65,50 p.p. 
 

Opgave en betaling voor 15 mei bij Christel Lohr,  
Mezenlaan 65 Tel. 646829 
 

Christel, Jan Dirk en Gea, Gerda 
VRIJHEID 

De vrijheid vliegt met lichte vleugelslagen 

voorbij aan keurig aangeharkte paden 

en waar zij komt, gaan mensen vrolijk zwaaien. 

Zij voelen hoe een frisse wind gaat waaien 

en worden met haar mee omhoog gedragen. 

 

Helaas kent zij ook slechte dagen, 

dan zijn haar vleugels moe en zwaar. 

Een wind van dwang en angstig zwijgen 

belet haar hoog genoeg te stijgen, 

  doet haar in ademnood vertragen. 

 

Toch zijn er mensen die het durven wagen 

om onderdrukking rustig uit te dagen, 

zelfs als zij daarmee in gevaar geraken. 

Zo weten zij hun droom weer waar te maken 

dat vrijheid vliegt met lichte vleugelslagen. 

( Jacqueline Roelofs - van der Linden ) 
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WOORDEN 

 
Schibbolet / Sjibbolet 

 
Herkent u het bovenstaande woord direct, waarde lezer(es)? Dan bent u vast goed ingevoerd 

in de taal van de Bijbel, of u hebt een bepaalde geschiedkundige interesse. 

Een onderzoek onder Nederlandse en Vlaamse lezers leerde dat 19% van hen dit woord direct 

herkende en wist wat het betekende. 

 

In de Bijbel komt het woord één keer voor en wel in Richteren 12, de versen 4 - 6. 

De Efraïmieten waren in oorlog met de inwoners van Gilead, deze plaats lag in het 

Overjordaanse. Er was een treffen ontstaan omdat de inwoners van Gilead Efraïm niet 

geholpen zouden hebben in een gevecht met de Ammonieten. Gilead won dit treffen en toen 

wilden de Efraïmieten weer terug naar hun land. Dan staat er: ‘Wanneer een Efraïmiet die 

wilde vluchten vroeg of hij de rivier [de Jordaan] mocht oversteken, vroegen ze hem: “Kom 

jij uit Efraïm?”. Dat ontkende hij natuurlijk, maar dan vroegen ze: ‘Zeg eens: ”sjibbolet”.’ Als 

hij dan ‘sibbolet’ zei, en het woord dus niet goed uitsprak, grepen ze hem en doden ze hem ter 

plekke. Op die dag sneuvelden al met al tweeënveertigduizend Efraïmieten.’ 

 

Sjibbolet dus, een woord dat tot een begrip is geworden. De betekenis is duidelijk en wordt zo 

omschreven: Een sjibbolet (ook wel gespeld als schibbolet) is een uitspraak die eenduidig 

aangeeft of de spreker al dan niet tot een bepaalde groep behoort. 

Het woord is dus van bijbels-Hebreeuwse oorsprong en heeft meerdere betekenissen. Het 

heeft vooral de functie van wachtwoord gekregen, meer nog een herkennings-woord. 

Onderscheidend maar daarmee ook: uitzonderen. De ene groep mensen wordt afgezonderd 

van de andere, zoals we in de Bijbelwoorden zagen, met de dood tot gevolg. De betekenis 

wordt letterlijk wel vertaald als: ‘korenaar’ of ‘stroom’, maar dat heeft voor het begrip verder 

geen betekenis. 

 

Een bekend voorbeeld van een sjibbolet is het woord ‘Scheveningen’. Dit zou in de tweede 

wereldoorlog, in Den Haag, wel gebruikt zijn om Duitsers van Nederlanders te onderscheiden. 

Die /sch/ is voor een niet-Nederlander immers erg moeilijk uit te spreken en wordt dan: 

sjeveningen. Een ander bekend sjibbolet wordt in het Friese gevonden, bij Grutte Pier, de 

bekende Friese held en zeerover die leefde rond 1500. Hij wordt gezien als de bedenker van 

het sjibbolet: "Bûter, brea en griene tsiis, wa't dat net sizze kin, is gjin oprjochte Fries”, wat 

zoveel betekent als: "Boter, roggebrood en groene kaas, wie dat niet zeggen kan is geen 

oprechte (ware) Fries”. 

Diegene op de Zuiderzee die dit niet na kon zeggen (vooral Hollanders) werd door Pier met 

zijn grote zwaard onthoofd. 

Nog een soms gebruikt voorbeeld voor het Nederlands: Langs de koele kali liep een kale koeli 

met een kilo kali op zijn kale koeli-kop. 

 

Het woord wordt ook geregeld in overdrachtelijke c.q. figuurlijke zin gebruikt bijv. om een 

bepaalde denkwijze of overtuiging aan te geven. De uitgeverij Sjibbolet heeft hier haar naam 

aan te danken door vooral boeken over filosofie uit te geven. 

                    Feike Oppewal 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Sjibbolet
https://nl.wikipedia.org/wiki/Friese_nagelkaas
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Hoop is dat ding met veertjes ( Emily Dickinson 1830 – 1886 ) 
vertaling: Ans Bouter; liedtekst- & poëzievertalingen 

 

Hoop is dat ding met veertjes 

dat neerstrijkt in de ziel 
en wijsjes zonder woorden zingt 

en nooit valt het stil 
 

Hoe hard de wind ook waaien zal 
hoe hevig ook de storm 

hij die zovelen warmte biedt 
dat vogeltje houdt vol 

 
Het klonk zelfs in het koudste land 

en in het verste oord 
toch vroeg het mij in grote nood 

nog nooit om kruimels brood. 

 
 

 
CULTURELE EN MUZIKALE AVOND 

 
Beste gemeenteleden, 

We hebben het plan opgevat om op 2 
oktober een culturele avond te 

organiseren. U/je kunt dan kijken en 
luisteren naar mensen die muziek maken, 

een verhaal voorlezen, een gedicht 
voordragen of iets heel anders. 

We zijn niet alleen op zoek naar publiek, 
maar natuurlijk ook naar deelnemers. 

In het verleden hebben we meerdere keren een dergelijke avond gehad en 

het was altijd weer mooi om te zien hoeveel talent er onder ons is. 
Schroom dus niet om je op te geven om ons iets te laten zien of horen en 

of dat nu individueel is of met een groep, dat maakt allemaal niet uit, het 
gaat uiteindelijk om een avond van plezier en ontspanning. We zullen u 

ter zijner tijd verder informeren via het prikbord, de kerkbode en de 
website. 

De entree voor deze avond is 5 euro inclusief een kopje 
koffie.  

De opbrengst is voor Bogota, het project van de 
werkgroep ontwikkelingswerk. 

Deze avond begint om half acht. Noteer de datum alvast 
in de agenda ! Het belooft een mooie avond te worden 

en het is voor een goed doel ! 
Als je één van de artiesten wilt zijn, geef dat dan even 

aan mij door. 

Groet,  Miep van der Laan 



 

13 

 

DIENSTEN IN 2020 

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

08-03   11.00 u 

             19.30 u  

2e 40-d-t 

 Vesper 

Ds. de Jong 

Werkgr. eredienst 

 Feike  

11-03    19.00 u     Biddag Dhr.Nicolai  Gerda  

15-03    09.30 u             

             19.30 u   

 3 de 40-d-t 

 Vesper 

Ds. Leffers 

Werkgr.eredienst 

 A.Wieske 

 

Luthersen bij ons te 

gast 

22-03    09.30 u 

             19.30 u 

 4 de 40-d-t 

 Vesper 

Dhr Nicolai 

Werkgr. eredienst 

 Miep  

29-03   09.30 u 

             19.30 u 

 5 de 40-d-t 

 Vesper 

Da. Middeljans 

Werkgr. eredienst 

 Adriaan    

05-04   11.00 u 

             19.30 u    

 6 de 40-d-t 

 Vesper 

Ds.v.d Woude 

Werkgr. eredienst 

 Feike   

09-04   19.30 u  Witte Donderdag Ds. G. Hoving  xxxxxxxx  Luth.kerk 

10-04   19.30 u  Goede Vrijdag Dhr. Nicolai  Miep  
11-04   19.30 u  Stille Zaterdag Pastor Buit   xxxxxxx  R.K. kerk 

12-04   09.30 u  Pasen Da. Pranger  Adriaan  Maaltijd v.d Heer 

Cantorij 

19-04   09.30 u  Bevestiging/afsch.     

 Ambtsdragers 

Dhr. Nicolai  A.Wieske   

26-04    09.30 u    Ds. Offringa  Feike  
03-05    09.30 u  Dhr. v.d. Spoel  Adriaan  
04-05    19.00 u  Herdenkingsdienst Beraad v. kerken xxxxxxx  Herv. kerk 

10-05    11.00 u  Ds.v.d Woude  Gerda  
17-05    10.00 u  Pastor Vroom xxxxxxxx  Luth.kerk 

24-05    09.30 u  Dhr Nicolai  Adriaan  Cantorij 

31-05    09.30 u  Pinksteren Ds. Rienstra  Miep  
07-06    11.30 u  Openluchtdienst Pastor Buter  xxxxxxxx  Heeresmeer 

14-06    09.30 u  Ds. v.d. Werff  A.Wieske  Maaltijd v.d. Heer 

21-06    11.00 u  Ds. Praamsma  Miep Luthersen bij ons  

28-06    11.00 u Afscheid KND Ds. Grashoff Adriaan  
05-07    10.00 u  Ds. Boon  xxxxxxxx Luth.kerk M.v.d. H. 

12-07    09.30 u  Dhr. Nicolai  Adriaan  
19-07    09.30 u  Ds. v.d Sterre  Gerda Luthersen bij ons  

26-07    09.30 u  Ds. Offringa  A.Wieske  
02-08    09.30 u  Dhr.Nicolai  Miep  
09-08    10.00 u  Pastor Vroom xxxxxxxx Luth. Kerk 

16-08    09.30 u  Da.v.d. Vrie  A.Wieske  
23-08    11.00 u  1 ste KND Ds. Wams  Adriaan Luthersen bij ons  

30-08    11.15 u    Ds. Slaar  Miep  
06-09    09.30 u   Startzondag Dhr. Nicolai   Adriaan  Maaltijd v.d. Heer 

13-09    09.30 u  Da. de Vries  Gerda  
20-09    09.30 u  Oec.dienst Pastor Buter xxxxxxx R.K.kerk O.  Pekela 

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

04-10    09.30 u   Werkgr.eredienst xxxxxxxx m.m.v.Excelsior 

Luthersen bij ons  

11-10    09.30 u  Dhr. Nicolai  Adriaan  
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18-10    09.30 u  Werelddiakonaat Da. van Noord  Dick Dijk  

25-10    11.00 u   Ds. de Jong  Feike  
01-11    09.30 u Gedachtenisdienst     Dhr. Nicolai  Adriaan  Cantorij 

04-11    19.00 u  Dankdag Dhr. Nicolai  Gerda   

08-11    09.30 u  Ds .v.d. Werff  Adriaan   Maaltijd v.d. Heer 

15-11    09.30 u  Oec.dienst  Dhr. Nicolai  Adriaan   

22-11    09.30 u  Grunneger dainst Mevr. Ritzema  A.Wieske  
29-11    09.30 u 

             19.30 u  

 1ste Avent 

Vesper 

Ds. de Boer 

Werkgr.eredienst 

 Feike  

06-12    11.00 u 

             19.30 u 

 2e Advent 

  Vesper 

Ds.v.d. Woude 

Werkgr.eredienst 

 Miep  

13-12   11.00 u  

             19.30 u  

 3e Advent 

 Vesper 

Ds. Slaar 

Werkgr.eredienst 

 A.Wieske  

20-12   09.30 u 

             19.30 u 

 4e Advent 

  Vesper 

Ds. de Groot 

Werkgr.eredienst 

 Miep  Maaltijd v.d. Heer 

  

25-12   10.00 u  Kerst Werkgr. eredienst  Adriaan  Cantorij 

27-12   09.30 u   Ds. Rienstra  Feike  
31-12   19.00 u  Oudjaar Dhr. Nicolai  Gerda  
 

 

Janneke Plantinga is blogger voor MijnKerk.nl. Ze ‘vast’ elke 

veertigdagentijd met haar gezin. Ze doet dit telkens op een andere 
manier. 

Het vasten brengt ons dichter bij elkaar. 

Toen Jezus hem riep, liet Petrus zijn netten 
meteen liggen. Welke keuzes maken gelovigen 

van nu als ze Jezus in hun dagelijks leven willen 
volgen? 

Op de vraag waarom Janneke kiest voor het 
vasten zegt ze dat zij en haar gezin dan weten 

wat het is om iets te missen. “Het brengt het 
gezin dichter bij elkaar. We kiezen altijd samen 

hoe we gaan vasten, bijvoorbeeld geen vlees of 
snoep. Vorig jaar hebben we de keuze gemaakt om iets wél te doen. Elke 

dag stuurden we iemand een kaartje met een mooie boodschap.” 
“Je vindt verdieping in het dagelijks vasten – en in zoiets als het samen 

bedenken wie je een kaartje wilt sturen. En we staan hierdoor ook heel 
bewust stil bij wat Jezus voor ons heeft gedaan. En ja, het is soms 

moeilijk om vol te houden. Vorig jaar werd het steeds moeilijker om te 

bepalen wie een kaartje zou krijgen. Op een avond zei een van onze 
kinderen: ‘Dan geven we het toch gewoon aan onze 

boodschappenbezorger?” Die vond het wel heel bijzonder en we raakten in 
gesprek over Pasen en de Veertigdagentijd. Toen hij wegging, zei hij: ‘Ik 

ga ook voor jullie bidden.’ Zoiets gebeurt juist als je denkt: Waar doe ik 
het voor?” Als ik vraag of Janneke misschien tips heeft voor het vasten 

zegt ze: 
“Maak het niet te groot, want het duurt wel veertig dagen.” 

( Overgenomen uit het blad Petrus van de PKN ) 
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Beste mensen, 

De mensen die bewust de bevrijding hebben meegemaakt zijn ons langzaam aan 
het verlaten. Ik ben een kind van ouders die de bezetting nog wel bewust 

hebben meegemaakt. De afschuwelijkheden zijn mij en jullie wel bekend. Maar 
de vraag: “Hoe heeft zoiets kunnen gebeuren?” houdt mij in deze tijd veel bezig. 
Hoe kon het mogelijk zijn dat miljoenen mensen systematisch werden 

afgeslacht? De oorsprong lag deels in een grote economische crisis, maar is dit 
een afdoend antwoord op mijn vraag? Ik weet het niet. 

Er werd toen een zondebok aangewezen, de Joden. Het antisemitisme kreeg 
vorm. Er kwamen leiders die beloofden dat het beter zou gaan als zij het voor 
het zeggen zouden krijgen. Een mens is te manipuleren! De zondebok was 

gevonden en beloftes werden omgezet in daden. De wapenindustrie draaide op 
volle toeren, wegen werden aangelegd en de hetze tegen Joden en anderen nam 

grote vormen aan. De wereld moest gezuiverd worden. De ‘verlosser’ was 
geboren, hij zou de wereld laten zien wat zuiver was. En de groep werd groter, 
steeds meer mensen gingen hem zien als de ‘verlosser’ van hun volk. En 

degenen die zich tegen hen keerden werden monddood gemaakt of vermoord. 
Onze ouders zagen het gebeuren. Meer dan één procent van onze bevolking 

werd vermoord. En door de economische crisis gingen er ook mensen vrijwillig in 
de wapenindustrie werken, om wat te verdienen. Ook waren er mensen die de 

bezetter gingen zien als hun vriend die ook hier voor verlossing zou gaan zorgen. 
Onze redding kwam toen de bezetter net als Napoleon Rusland binnen wilde 
vallen. Daar werden ze afgezwakt. Jonge jongens, kindsoldaten nog, werden in 

de strijd mee gesleurd. Gelukkig waren er ook mensen die met gevaar voor 
eigen leven het onrecht bleven bestrijden en het vaak met de dood moesten 

bekopen. 
En toen, na die verwoestende tijd moesten wij ook nog even onze belangen 
verdedigen in Nederlands Indië. We hadden dus nog niets geleerd. 

Nu leven we 75 jaar in vrede in Europa en vieren we dit jaar weer onze vrijheid. 
En het is zo belangrijk dat we een leerschool trekken uit onze geschiedenis. Dat 

we ons bewust zijn dat zoiets nooit meer mag gebeuren. En dat we ons bewust 
zijn van wat voor verschrikkelijke dingen er kunnen gebeuren als wij anderen als 
de zondebok aanwijzen! 

 
En als er toch een nieuw koninkrijk komt, dan krijgt het gestalte in de mens zelf. 

En daar begint het voor iedereen, in onszelf, ondanks alles waarin je op dit 
moment verkeert. Ik zoek elke dag de vrede in mijzelf en hou me vast aan het 
gedachtegoed dat Jezus op deze wereld heeft gebracht. Ik wil gewoon mens zijn 

onder de mensen. Het is absurd om bevolkingsgroepen uit te sluiten en tegen 
elkaar op te zetten, zoals nu ook al weer langere tijd gaande is in Nederland. Het 

is nu 75 jaar vrede. Voor mij is het blijvend. Maar wat weten wij van de 
toekomst. Dat weten wij alleen in onze dagdromen. 
Leef in het heden en leer van het verleden. Zodat wij het anders mogen doen en 

elkaar de weg mogen wijzen in vrede. 
 

Veel goeds, 
Kick 

 
Vrede op aarde heeft pas waarde 
als ik werkelijk wil dat er geen verschil  

wordt aangeleerd die haat en nijd creëert. 
( herkomst onbekend ) 
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Bericht van de Werkgroep Ontwikkelingshulp  
  

  

  

 
 



 

17 
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Lijst van medewerkers voor het schoonhouden van ons kerkhof 
 

28 Mrt . J. v.d. Laan; H. Buist; J. Kampinga; C. Bosdijk; A. Leutscher. 

  4 Apr. H. Buist; J. Haan; J. Mellius. 

11 Apr. A. Leutscher; J. Smid; R. Panneman. 

18 Apr. J. Kampinga; T.R. Hulzebos; C. Bosdijk 

25 Apr. J. v.d. Laan; C. Bosdijk; F. Oppewal 

  2 Mei  H. Buist; W. Broekema; J.P. Frericks 

  9 Mei. C. Bosdijk; W. Pathuis; Jan de Jonge 

16 Mei  A. Leutscher; T. Zweers; M. Haan. 

23 Mei  J. v.d. Laan; P. Pauw; J. Mellius. 

30 Mei  C. Bosdijk; W. Pathuis; Jan de Jonge 

  6 Juni  H. Buist; A. de Groot; J. Smid 

13 Juni  Schutsemarkt  

20 Juni  J. v.d. Laan; Jakob Molema; H. Kruiter 

27 Juni  J. Kampinga; W. Pathuis; J. Haan 

  4 Juli  C. Bosdijk; W. Broekema; A. de Groot 

11 Juli  H. Buist; F. Oppewal; H. Kingma 

18 Juli  C. Bosdijk; Jan de Jonge; Maarten Leutscher 

25 Juli  J. v.d. Laan; R. Karsijns; R. Panneman 

  1 Aug. J. Kampinga; A. Grijze; J. Mellius 

  8 Aug. H. Buist; J.P. Frericks; J. Smid 

15 Aug. J. v.d. Laan; H. Kingma; C. Bosdijk 

22 Aug. H. Buist; T. Zweers;  

29 Aug. C. Bosdijk; W. Broekema; R. Panneman 

  5 Sept. J. Kampinga; J. Mellius; J. Haan 

12 Sept. H. Buist; J. Smid; J.P. Frericks 

19 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 kom dan 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 
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Stilte, of storm? 
 over stilte voor de dienst 
 
Beste lezer, 
 Als u serieus ingesteld bent nodigen we u uit om verder te lezen. Bent u niet (zo) 
serieus ? Dan heeft het weinig zin om dit stukje uit te lezen. 
De organisten van onze kerk nodigen u uit om mee te denken. Mee te denken over het 
lawaai in de kerk vóór, tijdens en na de dienst, en de uitwerking daarvan. 
Het thema is al vaker aan de orde geweest: wat doen we vóór de dienst in het kerkgebouw? 
Bereiden we ons voor op de komende dienst, echte voorbereiding op de dienst aan Christus 
en de omgang met God? Want die laatste komt wel bij ons op bezoek! Of doet u wat anders? 
Eén van ons heeft dat vroeger zo geleerd: het orgelspel voor de dienst moet de kerkganger 
voorbereiden op de dienst en tegelijk met het consistoriegebed (de voorganger en de 
ambtsdragers bidden vóór de dienst begint in de kerkenraadskamer), was er ook in de kerk 
stilte om je voor te bereiden op de ontmoeting met de heilige. Dan was het ook de bedoeling 
dat het orgel zweeg. 
Die gewoonte is er in de gereformeerde kerkdienst nooit geweest, maar ongewoon zou deze 
situatie niet zijn. 
Wat is echter de gewoonte in onze eredienst? De organist heeft zich (thuis) voorbereid en 
speelt (meestal) een stuk dat past bij de dienst, een voorspel op de psalm of een lied dat 
tijdens de dienst gezongen zal worden. Daar doorheen horen we echter veel lawaai van 
andere stemmen.  
Die stemmen hebben het over de nieuwe keuken, of de vakantie die geweest is of er aan 
komt, over van alles dus, maar niet over de tekst of het lied dat op het mededelingenbord 
staat. 
Die stemmen hebben zo’n volume dat ze het orgelspel óverstemmen. Luister maar es een 
keer bij kerkomroep! Wij denken vaak dat het koffiedrinken niet ná de dienst, maar al vóór de 
dienst plaatsvindt, zoveel lawaai is er. Niet alleen vóór de dienst maar ook o.a. tijdens de 
collecte ‘moeten’ er allerlei zaken gezegd worden die niks met de collecte te maken hebben. 
Voor de organist, voor de luisteraar thuis, is dit erg hinderlijk. U weet misschien dat geluid 
vooral naar boven draagt en op de orgelbank extra luid binnenkomt. Een van ons kon 
onlangs met moeite de neiging onderdrukken om met het spelen te stoppen en nog vóór de 
dienst aandacht voor deze kwestie te vragen. De microfoons vangen dit geluid/lawaai ook op 
en dat is bijvoorbeeld bij de opnames van Radio Westerwolde duidelijk te horen. 
 
Kunnen we met u, kerkbezoeker, tot een afspraak komen? 
Wilt u (nee, we noemen geen namen….!) in ieder geval uw volume beperken? Zo kunt u 
beter de voorbetrachting, de toenadering tot God in de dienst voor uw rekening nemen en 
denken we dat onze voorbereiding beter tot zijn recht komt. U zou dus gewoon in stilte 
kunnen luisteren…… 
 
Hebt u dit stukje uitgelezen? Gefeliciteerd, u behoort dan tot de serieuze kerkganger op wie 
wij kunnen rekenen! 
 
met groet, 
 
Gerda Goelema - Miep van der Laan - Adriaan Mollema - Feike Oppewal - Abel J. Wieske 
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AGENDA OVER DE BRUG maart en 1e week april 2020 

 

Sacrale dans (blz.34)  

11 en 25 maart: 10.00 uur in de Ontmoeting Scheemda 

20 maart: 19:30 uur in Ons Gebouw Winschoten 

 

Vespers 40-dagentijd 

1 maart 19 uur Evangelisch-Lutherse kerk Winschoten 

8 maart 19 uur Stefanuskerk Finsterwolde 

15 maart 19 uur Dorpskerk Meeden 

22 maart19 uur  Kerk Goldhoorn Oostwold 

29 maart 19 uur Ontmoeting Scheemda 

5 april 19 uur Dorpskerk Midwolda  

 

1 maart en 5 april 

Inspiratiecafé ‘Zin in Oldambt’, (blz. 8), 15:00 uur Hotel Victoria Marktplein Winschoten  

Gast op 1 maart is dhr. Wiebe Claus, senior-rechter bij Rechtbank Noord-Nederland. 

 

6 maart en 3 april 

Gevlekte pracht en bontigheid (blz 15), 9.30 uur Ons Gebouw Oostwold, info & 

aanmelding: Yvonne Drewel 

 

7 maart en 4 april 

Wandelen met Zin in Westerwolde (blz.15); start:9.30 uur, opgave Rienk Janssen  

 

12 maart 

Filmhuis Bellingwolde (blz. 32), 20.00 uur kerkelijk centrum Bellingwolde, info Astrid 

Lüürssen, kosten €5.- p.p.  

 

13 maart 

Bijbels koken Meeden (blz.5) 17.00 uur, info & aanmelding Lucie Bontjer 

 

15 maart 

Preek van de Leek (blz. 18) 09.30 uur Vennekerk Winschoten; drs. Cora-Yfke Sikkema, 

burgemeester van Oldambt houdt de preek van de leek. 

 

17 maart 

Slow food, gespreksgroep senioren (met lunch) (blz.20), 12.30 uur Ons Gebouw 

Winschoten. Info & aanmelding ds. Bert van der Woude. 

 

18 maart 

Stiltewandeling (blz.37) 9:30 uur Stefanuskerk Finsterwolde, info & aanmelding pastor 

Tineke Huizing, maar ook welkom zonder aanmelding vooraf. 

 

18 maart 

Rebible, de bijbel herontdekken (blz.27), 14.30 uur Het Karspel Bellingwolde, info & 

aanmelding ds. Wolf Jöhlinger T. 0597-672502, e-mail: wolf23@ziggo.nl 

 

18 maart 

Leerhuis Filosofie (blz. 19) 18.00 uur  in Ons Gebouw Winschoten. Info & aanmelding  

ds. Bert van der Woude. 

 

26 maart 

Slow Food, gespreksgroep (blz.26) 10:00 uur Ons Gebouw  Winschoten, opgave: ds. Bert 

van der Woude 

 

 

mailto:wolf23@ziggo.nl
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26 maart 

Wereldkeuken (blz.7) 17:30- 19:30uur Ons Gebouw  Winschoten, opgave: Ellen Smid of 

ds. Bert van der Woude, kosten € 10.- p.p. 

 

26 maart 

Workshop paaskaarsen maken (blz. 14) 19:30uur Ons Gebouw  Winschoten, opgave 

Hennie Nijmeijer of Ellen Smid. Kosten € 12.50 incl. koffie / thee 

 

26 maart 

Ongemakkelijke teksten in de bijbel (blz. 28), 19:30 uur, kerkelijk centrum Bellingwolde,   

info & aanmelding ds. Wolf Jöhlinger T. 0597-672502, e-mail: wolf23@ziggo.nl 

 

27-29 maart 

Kloosterbezoek Oosterhout (blz.36) 17.00 uur, info & aanmelding Ineke Dusseljee of Ida 

ten Have 

 

4 april 

Lunchlezing over Dietrich Bonhoeffer in de Lutherse kerk (blz. 30) 11.00 – 14.00 uur, 

opgave: Ellen Smid of ds. Bert van der Woude, kosten € 10.- p.p. 

 

Concerten: 

1 maart 15.00 uur concert in de kerk van Oostwold, Goldhoorn 8 door de sopraan 

Valeria Mignaco en de harpiste Constance Alanic.  

29 maart 15.00 uur concert Vennekerk Winschoten door Avventura Musicale 

29 maart 16.00 uur concert Magnuskerk Bellingwolde door Roden Girl Choristors 

4 april concert Vennekerk, Light for  the world 

 

 
 
Pasen 
 

Sta op 
jij ontmoedigde, jij teleurgestelde, jij verdrietige 

verstik niet in je wanhoop 
in je teleurstelling, je verdriet. 
 

Sta op 
jij krachtige, jij betrouwbare, jij met je warmte 

richt je kracht, je vertrouwen, je warmte 
op allen die krachteloos, zonder vertrouwen 
en koud van binnen zijn. 

 
Sta op 

jij kind, jij jongere, jij jongvolwassene 
jij midden in het leven, jij oudere 
durf te geloven in het nieuwe leven 

in de toekomst van elk mens 
in een nieuwe wereld waar we van elkaar houden 

als zusters en broeders 
 

Sta op! Láát Pasen gebeuren! 

 
( Uit de veertigdagenkalender 2020 Marinus van den Berg ) 

 

mailto:wolf23@ziggo.nl
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Stille week… 
Eén stille week, 

waarin de Mensenzoon 

zoveel heeft geleden. 
Hij kreeg een kruis als loon. 

 
Eén stille week, 

hoe tijdloos is het lijden. 
En God? Hij is dezelfde steeds, 

staat boven alle tijden. 
 

Eén stille week, 
de dagen zo gedragen 

in liefde en leed 
en duizend mensenvragen… 

 
Die stille week 

is ons cadeau gegeven! 

Wij mogen Gods geheim gaan zien: 
zaad voor het eeuwig leven! 
 

( Uit de veertigdagenkalender 2020 Frits van der Made ) 

 

 

 

 

 
Lied van de vrijheid 
Gebaseerd op de twee pijlers van vrijheid 

in de ogen van Dietrich Bonhoeffer. 

 
Een godsgeschenk, ons in de hand gelegd, 

is vrijheid, kostbaar zaaigoed, maar geen recht. 
Bewaard, gekoesterd en weer doorgegeven, 
zo vindt het zaad de ruimte van het leven. 

Want vrijheid is geen wildernis 
geen vrijplaats voor geweld, 

maar zaad en woord, gezaaid, gehoord, 
een vruchtbaar open veld. 

 

Die vrijheid vraagt van ons gehoorzaamheid, 
niet aan een leider, macht of majesteit, 

maar aan de bron, het hart van ons geweten, 
de stem van God, de moeder van het leven. 
In vrijheid klinkt een lied dat zingt 

  van wederzijds respect 
  voor wie je bent, gezien, gekend 

  als vrouw, als man, als mens. 
( René van Loenen ) 
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De volgende pagina’s van deze Sjaloom bevatten verhalen over de tijd vóór de 

tweede wereldoorlog en de jaren van de oorlog. Het gaat vooral over wat dit 
heeft gedaan met de mensen die het hebben meegemaakt. De angst en de 

onzekerheid, het verdriet, het ontbreken van vrijheid en zo veel meer. Ook is er 
hier en daar wat humor te bespeuren in de ingezonden verhalen. 
De redactie wil alle inzenders hartelijk bedanken omdat ze hun belevenissen of 

de  verhalen van ouders en familie met ons willen delen. 
Laat ons de herinneringen bewaren en met elkaar werken aan een betere wereld. 

Een wereld zonder geweld, haat, liefdeloosheid en honger. 
Redactie 
 

 
Onderstaand gedicht werd geschreven en voorgelezen door 

Maureen de Witte tijdens de herdenking op de Dam in Amsterdam 
op 4 mei 2019. 

 
 

Eén keer vaker 
Eén keer vaker kijken 
naar de foto aan de muur, 
van mijn opa in uniform, 
strijdend voor mijn vrijheid, 

ging hij door het vuur. 
 
Eén keer vaker strijden, 
dan dat je werkelijk kon, 
strijdend tot aan het einde, 
omdat je met opgeven 
de oorlog niet won. 
 
Eén keer vaker liefhebben, 
hen die ons zijn ontgaan, 

opdat de herinnering blijft leven, 
opdat wij niet vergeten 
wat zij voor ons hebben gedaan. 
 
Eén keer vaker denken, 
aan die verleden tijd, 
die zelfs in het heden, 
in de wereld om ons heen 
voor altijd zichtbaar blijft. 

 
Eén keer vaker….. 
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De jaren vóór de oorlog. - Over de vader van Martha Ottjes -  

Uit: Een tragisch ongeluk in het Hebrecht, opgetekend door Jan Battjes. 
 

Voor de meeste Nederlanders begon de oorlog op 10 mei 1940, de dag waarop 
de Duitsers ons land binnenvielen. Dat er ook ver daarvoor slachtoffers waren te 
betreuren vertelt het volgende gebeuren. 

In 1939 stond het gebied van de provincies Groningen, Friesland en Drenthe 
onder commando van de kolonel Veenbaas. Onder zijn leiding werd er gewerkt 

aan de realisering van een aantal verdedigingslinies. 
De O-linie was een observatie- en waarschuwingslinie. Deze linie lag dicht bij de 
Duitse grens. Er waren troepen langs de grens gestationeerd. Dat gebeurde 

omdat het een gebrek aan neutraliteit zou zijn als er géén bewaking was. Want 
het moest volstrekt duidelijk zijn dat iedere grensoverschrijding, door welk land 

ook, betekende dat men in staat van oorlog zou zijn met Nederland. 
De tweede lijn was de Q-linie. Op bepaalde plekken in de O-linie waren betonnen 
kazematten gebouwd, die van mitrailleurs waren voorzien. De belangrijkste taak 

voor de soldaten van de O-linie was alarm te slaan bij een Duitse inval. 
Vervolgens moesten ze bruggen opblazen en eventueel andere vernielingen 

aanrichten of versperringen aanbrengen. Daarna moesten ze zich zo snel 
mogelijk terugtrekken op de tweede lijn de Q-linie. Al deze maatregelen waren er 

op gericht om een Duitse opmars enigszins te vertragen, zodat er voor de 
manschappen in de Q-linie voldoende tijd zou zijn om zich gereed te maken voor 
een verdediging. 

Ter plaatse van Vlagtwedde vormde het Ruiten-Aa kanaal de O-linie. Bij de 
Vlagtweddersluis waren er twee kazematten. Maar ook tussen deze linie en de 

Duitse grens waren maatregelen getroffen. Zo was een brug bij het Herbrecht 
van dynamiet voorzien en ervoor lagen landmijnen. Bij deze brug vielen in 1939 
twee slachtoffers. 

Töbina Anna Tuin uit de Weite, een gehuchtje tussen Vlagtwedde en Bourtange, 
hield van zingen. Zo kon het gebeuren dat Bine, zoals ze werd genoemd, met 

haar koor deelnam aan het zangfestival in Siddeburen en daar ontmoette ze de 
bakkersknecht Klaas Mulder, zoon van een smid uit Siddeburen. Ze kregen 
verkering en verloofden zich in 1936. Klaas vond een baan als bakkersknecht in 

Veelerveen, zodat hij dichter bij Bine kwam te wonen. Ze trouwden in 1938. 
Klaas was 24 jaar en Bine twee jaar jonger. Ruim een jaar later kregen ze een 

dochter, dat ze Martha Jantje noemden, bij ons beter bekend als Martha Ottjes. 
Na het huwelijk namen Klaas en Bine een kruidenierswinkel over in de Weite. De 
winkel liep goed want Klaas was een vriendelijke man die goed met zijn klanten 

kon omgaan. 
Op vrijdag 10 november 1939 ging Klaas met zijn bakfiets naar het Herbrecht 

om daar boodschappen af te leveren. Onder de kar liep een hond om extra 
trekkracht te geven. Rond de middag kwam hij aan bij de ophaalbrug over het 
verbindingskanaal. Hij was die dag zeker niet de eerste die deze brug wilde 

passeren. Kinderen uit Hebrecht, die naar hun school wilden lopen zagen die dag 
dat bij de brug een soldaat naar voren sprong, die hen vroeg wat ze wilden. Toen 

hij hoorde dat ze naar school moesten mochten ze doorlopen. De kinderen zagen 
een gat in de brug waarin iets lag. Het was grijsgroen en rond. “Trap daar niet 
op, stap er over heen” kregen ze te horen. 

Ten westen van de brug waren landmijnen ingegraven. Voertuigen mochten niet 
meer passeren en daarom was er een versperring van prikkeldraad. Deze lagen 

over de mijnen heen. Alleen voetgangers mochten passeren, voor hen was er 
een smalle doorgang. 
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Toen Klaas de brug naderde kreeg hij van de soldaat, de 20 jarige Ekke van der 

Net, geen toestemming om verder te gaan. Dat betekende dat hij een heel grote 
omweg zou moeten maken om bij zijn klanten te komen. Maar Klaas had haast. 

Drie dagen later zou hij zijn 26ste verjaardag vieren. Zijn moeder uit Siddeburen 
zou op bezoek komen en Klaas wilde nog een lekkere taart en cake voor haar 
bakken. Een omweg was bovendien geen kleinigheid, het betekende dat hij wel 

15 km extra moest afleggen met zijn bakfiets. Hoe dan ook, hij heeft nogal 
aangedrongen en kreeg tenslotte toestemming om toch over de brug te gaan. 

Ekke hielp hem daarbij. 
Met zijn linkerhand tilde Klaas het prikkeldraad iets op, zodat er ruimte vrijkwam 
voor de bakfiets. Met zijn rechterhand trok hij aan de voorkant van de bakfiets, 

die nu iets naar voren kon gaan. Vervolgens liep Ekke voorzichtig over de houten 
balk en kwam op de brug te staan. Om verder te kunnen moesten ze samen de 

bakfiets optillen, over de mijnen heen. Heeft daarbij een van de wielen per 
ongeluk tocht een mijn geraakt? 
Er volgde in ieder geval een ontploffing, waarbij zowel Klaas als Ekke om het 

leven kwamen. Een bizar detail is dat de trekhond het ongeluk wel heeft 
overleefd. 

Klaas Mulder werd op 15 november begraven in Vlagtwedde, twee dagen nadat 
hij 26 jaar zou zijn geworden. 

Het andere slachtoffer, Ekke van der Net, werd begraven in Den Ham. 
Na het ongeluk bleef Bine achter met haar dochtertje Martha van 6 maanden. 
Bovendien was ze in verwachting, zodat het voortzetten van de winkel niet in 

aanmerking kwam. Gelukkig kon ze al heel snel de winkel verkopen. Bine trok 
met Martha in bij haar ouders, die schuin tegenover haar in een boerderij 

woonden. In mei 1940 werd haar zoon Klaas geboren. Hij is naar zijn overleden 
vader vernoemd. Na de oorlog heeft Bine het ouderlijk huis verlaten en is zij 
opnieuw getrouwd. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

   
 
 

    Brug bij het Hebrecht in aanbouw, circa 1915 
 

Huwelijk op 10 mei 1940, door Janny Heikens 
10 mei 1940 is de trouwdag van de zussen Riekie en Hillie Schmaal. 
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Op de vroege morgen van 10 mei hebben een groep soldaten hun tentenkamp 

opgeslagen in het stukje bos achter de woning van de fam. Schmaal. 
De buurt werd gewaarschuwd dat de brug van huize Bareveld zou worden 

opgeblazen. Dit om te voorkomen dat de Duitsers verder konden. 
Er werd de mensen aangeraden hun huizen te verlaten, maar dat heeft de fam. 
Schmaal niet gedaan, mede door de trouwerij die gepland stond voor die dag. 

Gelukkig waren de familieleden van over ver reeds een dag van tevoren 
aangekomen. Daarom hadden Riekie en Hillie hun trouwjurken naar de buren, 

twee huizen verderop gebracht, maar helaas hadden die mensen hun huis ook 
verlaten, zo konden ze dus niet bij hun jurken. 
Er was een bus besproken, om met de hele familie naar het gemeentehuis en 

naar de kerk te gaan. Geen trouwjurken, dus er zat niets anders op dan in hun 
gewone kleren te trouwen. De bus kwam wel, maar het was op hun eigen 

verantwoording om richting Gieten te gaan, want daar stond namelijk het 
gemeentehuis. Ze konden dus geen gebruik maken van de brug, toen werd er 
besloten via omwegen, over boerenwegen richting gemeentehuis te gaan. 

Daar zijn ze goed aangekomen en werd het burgerlijk huwelijk voltrokken. Terug 
op Bareveld moesten ze uitstappen want het was niet meer vertrouwd om 

richting Wildervank naar de kerk te gaan en zo kon het gebeuren dat ze niet in 
de kerk zijn getrouwd. Wel was er van alles in huis gehaald voor het feest. 

“s Avonds gingen Riekie en haar man Karel op de fiets naar Zuidlaren. Hillie en 
haar man Jacob gingen op de fiets naar Oude Pekela, helemaal achterin 
Bronsveen. De reis ging niet zonder slag of stoot. Ze konden niet over de 

normale weg, maar moesten ook over allerlei binnenwegen – paden. 
Tot tweemaal toe zijn ze onderin een sloot gedoken vanwege overkomende 

vliegtuigen. 
Daar ze niet in de kerk konden trouwen hebben ze ook nooit een trouwbijbel 
gekregen. Die hebben ze later zelf gekocht en het voorblad ook zelf ingevuld. 

Later hebben ze de trouwjurken opgehaald en alsnog een trouwfoto laten maken. 
Zo werd hun trouwdag eigenlijk een hachelijk avontuur. Het heeft gelukkig geen 

gevolgen gehad voor hun liefde. Mijn ouders, Jacob en Hillie zijn 57 jaar 
getrouwd geweest. 
 

Herinnering van Miep van der Laan 
Mijn moeder was een schipperskind en kwam op 7-jarige leeftijd aan wal 

bij haar grootmoeder en grootmoeders zuster. 
De gezusters Meyer, toen een bekend begrip in Nieuwe Pekela. De dames  
hadden een wasserij voor de luxe man. Het huis waar mijn moeder 20 jaar 

heeft gewoond staat er nog. Het huis staat aan de rechterkant van de 
Onstwedderweg en daarin woont nu Tido Haan en zijn vrouw. 

In de oorlog werd de brug bij de Onstwedderweg opgeblazen en moesten de 
gezusters Meyer en Hadewieg, de naam van mijn moeder, het huis zo spoedig 
mogelijk verlaten. 

De nodige spullen mochten mee. Onderweg schoot het Hadewieg in de zin dat ze 
haar vogeltje in de haast was vergeten. Snel ging ze terug om het diertje plus 

kooi op te halen.  Toen ze weer in hun huis kwamen waren alle ramen 
gesprongen. Mijn moeder vertelde ook dat je alle ramen om 8 uur moest 
verduisteren en dat je dan niet meer naar buiten mocht. En dat legde een druk 

op je.  Inmiddels was Hadewieg getrouwd en was in verwachting. Toen de weeën 
zich aankondigden moest er een dokter komen, maar je mocht na 8 uur je huis 

niet uit. Toch ging haar man op pad en werd natuurlijk aangehouden, 
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maar hij zei in keurig Duits dat hij dokter is en onderweg was naar een ernstig 

zieke patiënt. Mijn vader Arend werd geloofd en zo kwam er een dokter bij mijn 
moeder.  Jaren later vroeg ik aan mijn moeder waarom ze zo’n hekel had aan 

vuurwerk. Ze zei daarop dat het haar altijd deed denken aan de oorlog.   
In de tijd toen mijn moeder verkering had met mijn vader, moest pa Arend 
opkomen voor de mobilisatie en dat was niet zonder gevaar.  Hadewieg zat flink 

in de rats om haar vriend.  Op de dag dat ze een jaar verkering had kreeg ze van 
haar vriend een bos roze rozen toegestuurd !  Dat bracht zoveel bij Hadewieg te 

weeg dat ze een dichterlijk couplet schreef: 
 

Die rozen, m’n jongen 

ze spreken tot mij een taal, 
we verstaan immers allebei 

‘t was als kwam je zelf  
in die rozen bij mij. 

 

 
 

Herinneringen van Hillebrand Buist geboren in 1933 
Toen de oorlog uitbrak was ik zeven jaar. We woonden in Vledderhuizen. Elke 

dag liep ik op klompen naar school in Onstwedde, een flinke tocht van vijf 
kilometer. Omdat we op de ruimte woonden en wat 
achteraf werden er in de loop van de oorlog in de 

buurtschap regelmatig onderduikers opgenomen. Wijzelf 
hadden ook een onderduiker in huis en als kinderen 

wisten we niet anders dan dat hij Jan Kroon heette, een 
jongen van ca. 20 jaar en zoon van een weduwe uit 
Stadskanaal. Later hoorden we dat zijn naam Harm Jan 

Bunker was. Hij was opgeroepen om te werken voor de 
Duitsers en dat wilde hij niet. Heel veel jonge mannen 

werden opgeroepen om in Duitsland te werken in de 
wapenfabrieken etc. En even zoveel mannen wilden niet 
werken voor de vijand. 

De moeder van Jan was dus weduwe en had het niet 
breed. Regelmatig werd er bij ons thuis een konijn of kip 

geslacht en naar de moeder van Jan in Stadskanaal gebracht. Jan moest 
natuurlijk wel werken en hij werkte bij een boer in Veenhuizen een stuk 
verderop. Op een keer kwam ik uit school en kreeg opdracht van mijn moeder 

om naar de boerderij te gaan waar Jan werkte omdat er een nsb-er stond te 
gluren. Ik mocht niet via de kortste weg want dan moest ik langs de nsb-er en 

dan viel het misschien op. Dus ik via een grote omweg naar Jan, op mijn 
klompen, terwijl ik net de vijf kilometer vanaf school had gelopen. 
Ik hoefde Jan alleen maar te waarschuwen dat hij niet naar huis mocht komen. 

Enige tijd later was de nsb-er weer weg en was het voor Jan weer ‘veilig’. Jan is 
ongeveer een jaar bij ons geweest en toen naar een ander adres gegaan. 

In die tijd waren er ook veel onderduikers die als aardappelkrabbers werkten Ze 
moesten natuurlijk allemaal onderdak hebben. Toen dachten we er niet zo bij na, 
ze hoorden er gewoon bij, maar voor die mensen was het natuurlijk best wel 

gevaarlijk, want de verrader lag altijd op de loer. 
Ook heb ik een auto ongeluk gehad in de oorlog. Er waren weinig auto’s, maar 

de melkbussen werden dagelijks door een vrachtwagen opgehaald. De baas 
bestuurde de auto en zijn zoon stond achterop de platte bak om, terwijl de 
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wagen zachtjes door reed, de volle bussen op te laden en de lege bussen terug 

te zetten. Dat was best een stukje stuntwerk. Op een dag was het flink warm en 
ik had geen zin om het hele stuk naar huis te lopen en bedacht toen dat ik wel 

bij mijn zus achterop de fiets terug kon, want zij werkte bij een boer waar ik 
langs kwam. Maar mijn zus was nog lang niet klaar met haar werk en zei dat ik 
maar vast richting huis moest lopen. Het was nog steeds warm, ik had nog 

steeds geen zin in lopen en opeens zag ik daar de melkbussenauto. Ik sprong er 
achterop en kon zo mooi een stuk meerijden. Toen ik er weer af wilde springen 

bleef ik haken met mijn jas en viel op mijn rug op de straat vlak voor de wielen. 
Toen ging het mis, de auto reed over mijn buik, vlak onder mijn ribben. Zelf 
weet ik dat allemaal niet zo goed meer, maar dat is mij later verteld. Ik werd van 

de straat geraapt en in de bedstee gelegd bij de mensen waar het gebeurde. 
Mijn moeder werd gehaald en de dokter moest maar komen. Die vond dat ik naar 

het ziekenhuis moest. Toen kwam er zo’n Groene Kruis auto die me naar het 
ziekenhuis in Groningen vervoerde. Mijn moeder moest een bewijs van de dokter 
hebben om na acht uur ’s avonds nog buiten te mogen zijn. Daar aangekomen 

moest ik eerst in bad. De verpleger hielp mij uitkleden en legde mij in bad en ik 
kreeg de opdracht om mij te wassen. Hij ging eerst maar even weer weg. Ik heb 

zeker een kwartier alleen in dat bad gezeten en was eigenlijk niet eens in staat 
om mij te wassen. Toen hij terug kwam maakte hij het karweitje af. Na 

onderzoek bleek dat ik een gescheurde nier en gekneusde benen had opgelopen. 
Ik heb vier weken doorgebracht in het ziekenhuis, want ik kon alleen door rust 
genezen. Het was zeker een jaar later toen bleek dat ik ook nog een liesbreuk 

had. Weer naar het ziekenhuis en na de operatie nog dertien dagen in het 
ziekenhuis. Ik had geluk gehad zei men, maar ik vind dat ik gespaard ben 

gebleven. 
Er gebeurden in oorlogstijd vaak heel spannende dingen. Mijn vader werd eens 
midden in de nacht van bed gelicht. Het huis was omringt met nsb-ers. Ze 

dachten dat ze bij de fam. Hensens waren, maar die woonden verderop. Daar 
verbleven vaak een aantal onderduikers, maar op het moment van de overval 

gelukkig niet. Misschien uit frustratie werd Hensens tòch opgepakt en naar het 
Scholtenshuis gebracht. Daar is hij niet zo heel lang geweest, maar hij is er wel 
flink mishandeld. 

Je kon geen mens vertrouwen. Er kwam een zogenaamde veehandelaar langs 
om vee te kopen, maar dat was geen veehandelaar maar een verrader. De 

onderduikers waren constant op hun hoede.  Meestal sliepen ze op verborgen 
plekjes. Onze onderduiker sliep op zolder boven de koegang. Omdat je na acht 
uur niet meer op straat mocht sliep ook het vriendje van mijn zus boven de 

koegang als hij op bezoek kwam. 
We hadden wat vee. Twee schapen, een aantal varkens en natuurlijk wat klein 

spul zoals kippen en eenden. En dan had je nog ons zogenaamde ‘stille’ schaap. 
Het was namelijk zo dat alles wat je had aan vee op papier moest staan. Het 
stille schaap was dus niet geregistreerd. ’s Nachts was ook dit schaap binnen en 

’s ochtends werd het in alle vroegte achter de dijk verstopt. Mijn vader zette dit 
schaap dan alvast buiten aan de stick en als mijn broer wakker was moest hij het 

achter het dijkje zetten. Maar de controleur was vroeg en zei dat hij in plaats van 
twee, drie schapen had gezien. Moeder had haar smoesje wel klaar en zei dat het 
wel vaker gebeurde dat één van de twee schapen wel eens even buiten aan de 

stick werd gezet en dat de controleur die dus gezien moest hebben.  
In oorlogstijd werd je vindingrijk en een leugentje om bestwil moest kunnen. 

Aan het eind van de oorlog trokken de Duitsers zich terug en liepen in colonnes 
langs. Ze moesten natuurlijk ook slapen en pa zei dat ze maar in de schuur 
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moesten overnachten. Hij trok een baal stro uit elkaar en daar was hun 

slaapplek. De bepakking en de geweren bleven gewoon in onze kamer staan. 
We hadden ze dus gemakkelijk neer kunnen schieten. 

Soms denk ik wel eens, nu zijn we driekwart eeuw verder en hebben we wel zo 
veel geleerd? Ik lees net in de krant dat kinderen van 12, 13 , 14 jaar met 
messen in hun zak lopen. De tolerantie is ver te zoeken. 

Ja, dat baart me toch wel zorgen. 
 

Herinneringen van Piet Feunekes geboren in 1930 
Ik was 10 jaar toen de oorlog uitbrak, woonde in Wedderveer en ging in Blijham 
naar school. 

De eerste zondag kwam er een hele rij vriendelijk ogende Duitse soldaten voorbij 
en ze wuifden naar ons, dat was een vreemd begin van de oorlog. Als kind van 

10 jaar heb je dan ook niet in de gaten wat er allemaal staat te gebeuren. 
Heel bijzonder was dat in 1941 de vrijzinnige dominee Onnekes uit Wedde 
predikte over de droom van Nebucadnezar. Hij legde uit dat het rijk van Hitler 

het ijzeren rijk was. Hij ging bij zijn gemeenteleden langs en droeg hen op om lid 
te worden van de nsb, want Hitler was een geweldige voorman. Een half jaar 

later kwam hij tot de ontdekking dat dit toch niet zo was en hij ging weer alle 
gemeenteleden bezoeken en droeg hen op hun lidmaatschap bij de nsb te 

beëindigen. De dominee kon er toen zeker van zijn dat hij veel vijanden had 
gemaakt. 
In datzelfde jaar werkten wij een beetje bij een fietsenmaker, want voetballen 

vonden we niet leuk en huiswerk maken ook niet. Op een dag kwam er een hoge 
ome bij de fietsenmaker om een fietsband te kopen. Dat was niet mogelijk 

volgens de fietsenmaker want de banden waren op de bon. De hoge ome had 
geen bon en bleef doorzeuren en aandringen en geld bieden. Uiteindelijk kreeg 
hij het voor elkaar dat hij voor 10 gulden een band meekreeg. Een dag later 

kreeg de fietsenmaker een flinke boete. Dat vond ik toch zo’n gemene streek! 
Ik herinner me nog goed dat in 1942 alle ex soldaten werden opgeroepen om 

voor Hitler te gaan vechten. Dat wilden ze natuurlijk niet en de burgers werden 
hierover zo kwaad dat ze de tramwagon met vereende krachten omver gooiden. 
De sicherheitsdienst kwam met de opdracht om de wagon weer overeind te 

zetten. Mijn oom, die ook mee moest helpen, zei dat hij niet op zondag mocht 
werken en hieraan dus niet mee kon doen. En, toen hoefde hij dat ook niet. 

Mijn oom was een echte held. Hij had een andere keer een meningsverschil met 
het opperhoofd van de nsb, dat was wel gevaarlijk want oom had ook twee 
Joodse onderduikers. Na genoemd meningsverschil zijn de Joden dus maar snel 

verplaatst naar een adres even verderop. 
Bij ons in de buurt werd nog veel turf gestoken. Op zekere dag werd er een 

vliegtuig van de Tommy’s neergehaald en de brokstukken kwamen terecht in het 
veengebied. Een nsb-er had gezegd dat de parachutist vastgehouden moest 
worden. Een Duitser van de sicherheitsdienst kwam dat ter ore en hij gaf de nsb-

er een klap in het gezicht en noemde hem een schwein. 
Ik herinner me ook nog dat er een vliegtuig van de geallieerden tegen de toren 

van de kerk in Blijham is gevlogen. De slachtoffers liggen bij de kerk begraven. 
Ik weet nog van een luchtgevecht in de buurt en wij stonden gewoon buiten te 
kijken totdat een kogel rakelings langs ons heen vloog. Dat was schrikken. 

Bij Veele stortte een vliegtuig neer. 3 man overleefden dit. Mijn oom die veel 
voor de ondergrondse heeft gedaan heeft de drie in het koren verstopt en later 

meegenomen naar de pastorie in Wedde. Er werd natuurlijk naar deze drie 
piloten gezocht en op een regenachtige zaterdagavond kwam er een piloot om 
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vragen te stellen. Deze bleek een spion te zijn. Daar kwamen de drie andere 

piloten achter door hem allerlei vragen te stellen. In de pastorie zaten ook nog 
twee Joden verstopt en het werd nu wel heel link. Uiteindelijk is de spion dood 

geschoten door de ondergrondse. Het was één slachtoffer of de vijf die anders 
ongetwijfeld verraden zouden zijn. 
Meester Wubs was een man die als meester erg streng was. De kinderen 

mochten hem dan ook niet, maar hij was een heel actief lid van de ondergrondse 
en heeft veel goeds gedaan. Hij werd opgepakt en we hebben nooit meer van 

hem gehoord en dat verdiende hij zeker niet. 
Ik weet nog dat er in 1943 een Jood bij oom Jan kwam en zijn aandacht vroeg 
door steentjes tegen het raam te gooien. Hij vroeg of hij een slaapplaats kon 

krijgen. Oom Jan verwees hem naar de schuur waar een hoop zakken lagen en 
waar de man wel kon slapen. De nsb kwam er achter en pakte oom de volgende 

dag op. Hij werd naar het Scholtenshuis gebracht. Oom was 35 jaar en is daar 
slecht behandeld en zowat verhongerd. Gelukkig is hij later wel weer vrij 
gekomen. Als kind kreeg je veel mee van alle vreselijke dingen die er gebeurden 

en dat maakte natuurlijk veel indruk en maakte je ook angstig. Je wist niet meer 
wie je kon vertrouwen en wie niet. In de oorlog zijn vijandschappen tussen buren 

ontstaan wat ook nooit meer goed is gekomen. 
Tegen het einde van de oorlog waren de Duitse soldaten eigenlijk nog kinderen. 

Soms waren ze niet ouder dan een jaar of 17/18. 
Mijn oom wist een nsb-er er van te overtuigen dat Hitler toch niet zou winnen en 
de man kreeg dat ook in de gaten. Hij liet vanaf toen de ondergrondse met rust. 

De Duitse jongens werden ook anders. Wij hadden kippen en altijd genoeg 
eieren. De eieren werden door de Duitsers rauw naar binnen geslurpt. Op papier 

hadden wij 10 kippen, maar daarnaast ook nog 20 ‘stille’ kippen, dus er waren 
altijd genoeg eieren. Mijn moeder heeft een heleboel eieren voor de jongens 
gekookt en daar waren ze zo blij mee dat ze ’s avonds met vlees kwamen, 

waarbij ze zeiden dat het ‘ein Fest’ was. Een feestmaaltijd? Raar maar waar. 
Er werd flink geschoten tegen het einde van de oorlog. Op een zondag, vlak voor 

de bevrijding, kwam er vlak bij ons een Duitse auto stil te staan. Dat was link 
want deze zou zeker beschoten worden door de Tommy’s. Met vereende 
krachten werd de auto verborgen in de schuur. Even verderop stond ook een 

Duitse auto waar o.a. drank in zat. Deze auto werd dus inderdaad beschoten en 
vloog in brand. Met harken haalden we het bier eruit. 

Onze buren waren ‘hele schiere lui’. Ze gaven een jonge Duitse soldaat een 
slaapplaats en de jongen was hun erg dankbaar. In wezen waren het kinderen 
hè, de Duitse jongens die in de laatste oorlogsdagen nog moesten vechten voor 

Hiltler’s ideaal.  
Toen de bevrijding heel dicht bij was en de Duitsers zich terugtrokken was het 

verstandig om alle ramen dicht te doen, want er werd hier en daar nog wel 
geschoten. Onze ramen waren dicht, toen er een kanon werd afgeschoten en 
toen hadden we dus geen ruit die nog 

heel was. 
 

 
 
 

Hou mooi is dat as joen moeke net 92 
joar worden is, goud kras en gezond is en 

nog hail goud bie heur verstand – dat 
is aibels mooi! Ciska haar dat heurd en 
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vruig mie doarom of ik ais aan mien moe vroagen wol of zai zok nog veul van 

oorlog herinnerde. Nou dat wol ik wel doun. 
Hier kommen de oorlogsherinneringen van Zwaantje Palsma-Flikkema,  

geb 14-01-1923 te Spijk: 
 
Der waren in Spiek gain Duutse soldoaten legerd. Wel zaten der in openboare 

schoul van dei zwaartrokken – nsb’ers. Vanoet  koamer konden wie ze wel zain 
oefenen in t marcheren. ’t Waren van dij jonge kerels haildaal in t zwaart. Joa 

wie wozzen precies wel of t waren.  
Jeuden hadden wie nait in Spiek, mor der woonde wel n jeud in Roodschoul – n 
sloager, mor doar kochten wie nait – wie kochten alles in Spiek, want mien pa 

har n aigen bedrief en din kocht je joen spullen in aigen dörp. Dat heurde dou zo. 
In oorlog ging ik gewoon noar MULO in n Daam (Appingedam). Onderwegens 

noar schoul kwamen wie din wel langs het grode hoes woar of Duutsers in zaten. 
Och doar vernamen wie niks van – wie fietsten doar gewoon veurbie. Ze deden 
ons niks. Ik heb ook gewoon mien diploma hoald.  

Pas op t lest van oorlog mozzen wie schoelen in ons kelder, want dou wer der 
hail slim schoten vanoet Emden. Hail veul Spiekster trokken dou te Spiek oet en 

gingen hogerop noar Roodschoul, Oethoezen en Mij (Uithuizermeeden). Wie 
schoelden mitnkander in ons kelder.  

Moar wie kregen dou ook nog n oom en tante mit vief kinder bie ons in, want 
mien oom werd dou zöcht. Toes konden zai nait blieven, dus kwamen ze bie ons 
schoelen. Wie sluipen dou mit zien vieftienen in kelder. Ik heb mie der loater wel 

ais over verboasd hou moeke veur aal dij luu eten kloar muik. As groot wicht 
stoa je doar nait bie stil hè.  

Wat ik mie ook nog goud herinner waren de loezen;  mien oom zat onder dij 
baisten dou hai oet Duutsland votvlucht was en bie ons onderdook. Hai kerel, ik 
roakte dij leutje kriebelbaisten mor nait kwiet en ik haar van dat lange hoar…hai 

vreeslek, as ik doar nog aan denk. 
Der is wel n hoes in Spiek bie t Moar roakt deur n bom, mor of doar minsen bie 

dood kommen binnen wait ik nait. Wel is vlak noa oorlog de menutie-opslag vlak 
bie woar ik dou net waarkte ontploft, dat was hail slim. Doar binnen dou zeuven 
doden bie vaalen, allemoal van dij jonge jonges, woarvan ain trouwd was. Dat 

bin ik nooit vergeten! 
Pa (Harmen Palsma) was vief joar older as ik en dij het wel n tied onderdoken 

zeten. Hai huifde nait op te kommen veur zien nummer, want hai haar genog 
bruiers boven hom dij in dainst mozzen. Mor noadat oorlog oetbroken was 
mozzen de jonges van zien leeftied zörgen dat ze oet handen van Duutsers 

bleven. Pa woonde op Garreweer op n boerderij tussen Eemskenoal en 
Damsterdaip. Doar hadden ze t laand onder loaten lopen om Duutsers nait zo 

makkelk tougang te verschaffen in dat gebied. ’s Nachts slaip hai nooit toes mor 
zöcht n aander sloapstee. Elke keer weer aargens anders. Bie pa hadden ze op 
boerderij ook onderdoekers dij gelukkeg nooit pakt binnen. Verroaders zaten 

sums vlak bie en je wozzen nait aaltied wel of t waren hè. 
Ik bin blied dat oorlog veurbie is en ik hoop dat der nooit weer oorlog komt – 

doar wordt gain mins beter van – en binnen der allinneg mor slachtoffers te 
betreuren. 
’t Verhoal van mien moeke heb ik, Martje Ritzema-Palsma, opschreven 

op 08-02-2020. 
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Terreur op de Vossenberg 

Het verhaal van de moord op Harmannus Haan, ingezonden door Jan Haan 
Over een oom die hij nooit heeft gekend. 

 
‘Aufmachen!! Sofort!! Aufmachen, hab ich gesagt!!” 
Elke reactie van de bewoners zou te laat geweest zijn, want al tijdens het 

schreeuwen van hun bevelen trappen zware soldatenlaarzen de deur open. 
Als de Sicherheitsdienst in de baan is, is alles geoorloofd. 

 
In de nacht van 21e op de 22e juli 
1944 is het boerderijtje van de familie 

Haan op de Vosseberg 21 omsingeld 
door de Duitse Sicherheitsdienst. De 

SD zoekt Hendrik Haan, een 
verzetsstrijder waarvan men het 
vermoeden heeft dat hij de drijvende 

kracht is achter de overval op het 
distributiekantoor in Slochteren, eerder 

op de avond.  
 

 
De familie Haan bestond in de oorlog uit moeder en negen kinderen, vader Haan 
was vlak voor de oorlog overleden. Na het familieberaad wordt besloten dat de 

3e zoon in leeftijdsvolgorde, Harmannus (Mans) in het vervolg het bedrijf gaat 
runnen. Mans is weliswaar flink astmatisch maar als het gaat om initiatieven en 

beslissingen nemen staat hij zijn mannetje.  
Als de maatregelen tegen de Joden een acute bedreiging voor deze 
bevolkingsgroep gaan vormen, wordt zonder problemen aan enkele Joden een 

onderduikadres geboden. 
 

De 6e zoon in het Haan-gezin is Hendrik (*17-2-1920), het boerenleven heeft 
hem nooit echt gelegen en hij is politieman geworden. De machtsovername door 
de nazi’s brengt hem in gewetensconflict als hij joden moet gaan arresteren, hij 

duikt onder en gaat in het verzet. Aanvankelijk zit hij ondergedoken bij de fam. 
Brands in Rotterdam. Een opmerkelijk adres, omdat een zoontje des huizes, 

Barend Brands, als onderduiker op de Haan-boerderij woont. In een later 
stadium is Henk toch weer naar het noorden getrokken. 
Hij is buitengewoon actief als verzetsman en is betrokken bij meerdere 

overvallen op gemeentehuizen. Bij de overval op het gemeentehuis van 
Leeuwarden komt een hooggeplaatste nazi om het leven. De nazi’s beginnen 

meteen met een fanatieke zoekactie en door verraad komt de naam Henk Brands 
(de schuilnaam van Hendrik Haan) tevoorschijn. Henk duikt opnieuw onder. 
 

Om Henk Haan onder druk te zetten worden zijn vier nog thuiswonende broers 
en zijn zus op 11 augustus 1943 gearresteerd, een gelegenheidsdichter 

verwoordt het als volgt; 
 
Krijgen we hen die wij zoeken niet mee, 

dan stellen wij ons eerst met jullie tevree. 
Geen gesmeek en geween hielp hier, 

Neerlands verdriet, hun plezier. 
Een Nazihart kent geen genade, 
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voor hem is alleen het judasloon van waarde. 

Ze werden met hun vijven in een wagen gebracht, 
twee moffen hielden bij hun de wacht. 

Zo hebben wij hen weg zien gaan, 
bij elk huis werd het gordijn opzij gedaan, 
en kwam de vuist omhoog: een hart vol nijd. 

De wens: “Ach, waren we de moffen maar kwijt.” 
Dan zullen wij die thans weerloos staan, 

met de Nazi’s afrekenen gaan. 
 
Eerst worden de vijf opgesloten in het huis van bewaring in Groningen. Mans kan 

niet tegen de gevangenislucht, hij krijgt hevige astma aanvallen en wordt na vijf 
dagen naar huis gestuurd. De rest wordt op transport gezet naar kamp Vught. 

Met kerst 1943 komt plotsklaps Harmina thuis en op oudejaarsavond kloppen 
ook Stoffer, Martinus en Heiko weer aan op de Vosseberg. Een ontroerend 
weerzien en heel Onstwedde leeft enthousiast mee. 

 
Op 21 juli 1944 wordt dus het distributiekantoor van Slochteren overvallen. 

Hebben de Duitsers Henk Brands?Haan herkend? Schatten ze gewoon in, dat hij 
er wel ( weer ) bij betrokken zal zijn? De nazi’s weten het nu zeker: het 

ondergrondse verzet moet nu worden gebroken, nu!! Een S.D. auto raast naar de 
Vossenberg. 
 

Zo zijn we dus weer terug in de nacht van 21 op 22 juli 1944 in de woonkamer 
van het boerderijtje waar de familie Haan op een kluitje bijeen staat gedreven, 

de geweren zijn op hun gericht. Er is geen spoor van “bruder Heinrich” te vinden 
en dus moeten Mans, Stoffer en Heiko mee. De laatste twee worden alvast naar 
de overvalwagen gebracht, Mans krijgt nog toestemming om zijn jas van boven 

te halen. Als hij de trap opgaat wordt hij zonder aanleiding door één van de SD-
ers door het hoofd geschoten. Tegen moeder Martje Haan-Blok wordt gezegd; 

“Der kriegt nimmer wieder astma!” Mans ligt onderaan de trap. Hij leeft nog wel, 
maar is stervende. Moeder is zo overstuur, dat ze in een mix van schrik, woede 
en vertwijfeling naar buiten rent, waar de S.D. auto op het punt staat te 

vertrekken. “Jongens, ze hebb’n ons’ Mans doodschoot’n!!” schreeuwt ze naar de 
twee broers in de auto. Eén van de s.d.-ers vuurt zijn pistool op Martje leeg. Ze 

valt, staat weer op en valt opnieuw. Stoffer en Heiko in de auto trekken wit weg. 
Ze hebben moeders noodkreet gehoord. Zou ze nu zelf ook nog? 
Gelukkig, het blijkt dat de s.d.-er zijn pistool als waarschuwing in de lucht heeft 

leeggeschoten en dat moeder niet geraakt is. De auto verdwijnt in het nachtelijk 
duister. Mans is nog niet dood maar sterft dezelfde nacht. 

 
Begin september 1945 verschijnt er een rouwadvertentie in de krant waarin 
belangstellenden worden uitgenodigd om de begrafenis van Harmannus Haan bij 

te wonen die “op den 21 juli 1944 viel door moordenaarshand”. Namens de 
familie ondertekend door “HENK BRANDS”. 

 
*Met dank aan Klaas Meyer, een vroegere geschiedenisleraar, die met leerlingen 
van de PC/RK Scholengemeenschap Ubbo Emmius van de locatie Onstwedde de 

achtergronden opzocht van de 24 Onstwedder oorlogsslachtoffers en deze 
verhalen heeft vastgelegd in het boek “Schoenen met lusjes”. 

 
Slotnoot; Henk Haan heeft het zijn leven lang niet kunnen verwerken dat zijn 
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broer slachtoffer werd van zijn verzetsactiviteiten, hij durfde zich niet meer in 

Onstwedde te laten zien. In de tijd dat Martinus Haan (broer van Henk en Mans) 
nog op het ouderlijke “stee” woonde heeft Henk er een marmeren 

herinneringsplaat laten plaatsen, later is deze plaat naar Herman Haan in 
Winschoten gegaan omdat deze naar Harmannus was genoemd. Eind 80-er jaren 
had Klaas Meyer telefonisch contact met Henk Haan, allerlei vragen die Klaas 

Meyer had willen stellen zijn nooit gesteld, de moed ontbrak. Aan het eind van 
het gesprek vroeg Henk Haan aan Klaas Meyer of het goed was dat hij samen 

met zijn neef Henk Haan een coniferenhaag zou planten achter het 4-mei-
gedenkteken op de Brink in Onstwedde. 
“Ter herinnering…..?” 

“Opdat we niet vergeten”, zei hij. 
 

Het verhaal over opa Zwinderman 
 
Kom vanavond met verhalen 

hoe de oorlog is verdwenen, 
en herhaal ze honderd malen: 

alle malen zal ik wenen. 
(Leo Vroman) 

 

Dit is het verhaal van mijn opa Thie Zwinderman, die tijdens de Tweede 
Wereldoorlog in Boven Pekela woonde. 

Opa Thie had in die periode een eigen huisschildersbedrijf, was getrouwd met 
mijn oma Jakoba en had samen met haar 3 jonge kinderen, Rika, Jan(mijn 
vader) en Henk. 

In de Meidagen van 1940 trokken de Duitse troepen Nederland binnen en zo ook 
Boven Pekela. Iedereen had zich daar uit angst voor het Duitse leger verscholen 

in huis, behalve opa Thie, die nieuwsgierig van aard, op straat stond toe te 
kijken. 
Hij werd aangesproken door een Duitse soldaat op een motor, die hem de weg 

vroeg naar Stadskanaal. Opa Thie wees de weg, wetende dat ze daar 
Stadskanaal nooit binnen zouden kunnen komen, aangezien het Nederlandse 

leger overal de bruggen had laten opblazen. Het duurde daarom niet lang of het 
Duitse leger kwam onverrichter zake terug gemarcheerd. Opa Thie stond 
ondertussen voor het raam in hun slaapkamer vrolijk naar ze te zwaaien en zei : 

"Moi jongens, doar konn n  je toch nait laangs ,hè?" 
Geschrokken heeft oma hem toen bij het raam weggetrokken, terecht bang dat 

hij door de Duitsers hiervoor gepakt zou worden. Uit deze gebeurtenis blijkt wel 
dat opa Thie geen enkel ontzag had voor uniformen en autoriteiten, hetgeen hem 

tijdens de oorlog bijna fataal werd. 
Want dit is wat er gebeurde : op een verjaardagsvisite in de buurt, waarbij ook 
een aantal NSB-ers aanwezig waren, luchtte opa zijn hart over de oorlog. 

Hij zei dat de Duitsers zeker verslagen zouden worden door de Russen. Ook 
wenste hij woedend de voortijdige dood van een beruchte, hooggeplaatste SS-er, 

die getrouwd was met de dochter van één van de daar aanwezige NSB-ers. Dat 
leidde toen tot verraad van één van hen aan de Duitsers, die opa de volgende 
dag met een overvalwagen opgepakt hebben en hem daarna opsloten in de cel 

van het oude gemeentehuis, dat destijds nog gevestigd was in de kelder. 
Vandaar werd hij naar de gevangenis in Winschoten gebracht en vervolgens naar 

de gevangenis in Groningen. 
Daar werd hij veroordeeld tot een gevangenisstraf in concentratiekamp Vught. 
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Alhoewel dit kamp werd gezien als "goed" in vergelijking met andere 

concentratiekampen, zoals bijv. Dachau of Mauthausen ,vonden ook daar 
excessen plaats: zware mishandelingen en openbare executies. 

Opa was getuige van de vernederingen en mishandelingen van de Joden en de 
executie van een aantal gevangenen, die geprobeerd hadden te ontsnappen. 
Gedwongen moesten ze namelijk allemaal toekijken hoe deze arme mensen eerst 

hun eigen graf moesten graven om daarna te worden doodgeschoten. In hun 
bizar gevoel voor humor hadden de Duitsers deze veroordeelden kruiwagens 

gegeven met zeer smalle banden. Hierdoor kregen ze deze ,eenmaal volgeladen, 
nauwelijks van hun plek, waarop ze werden uitgelachen door de bewakers en de 
SS-ers. 

Één van de veroordeelden liet zich toen totaal uitgeput in het half gedolven graf 
vallen, roepende: "Schiet mij maar dood, ik kan niet meer!" Hetgeen gebeurde... 

Nadat alle veroordeelden waren geëxecuteerd, nam de leidinggevende SS-er zijn 
pistool uit zijn holster en schoot ter plekke ook één van de bewakers dood. 
Opa kon vervolgens zijn nieuwsgierigheid opnieuw niet weer bedwingen en vroeg 

even later aan deze persoon waarom hij dat had gedaan. De SS-er antwoordde 
met een harde vuistslag in opa's gezicht en beet hem daarna toe: "Hij had zijn 

plicht verzaakt en ik moest een voorbeeld stellen om dit niet weer te laten 
gebeuren." 

Dankzij de moedige bemiddeling van P.A. van der Vlugt, destijds dominee van de 
Nederlands Hervormde kerk in Boven Pekela, waar opa belijdend lid van was, 
kwam opa gelukkig vroegtijdig vrij. Deze dominee had namelijk een advocaat 

ingeschakeld, die het wist te bewerkstelligen dat bij de rechtbank opa's 
veroordeling nietig werd verklaard. 

Nadat opa weer met zijn gezin herenigd was, leek hun geluk weer terug te keren. 
Maar de NSB-ers bleven hem echter lastig vallen en bedreigen, omdat ze ook 
vermoedden dat opa iets met het verzet te maken had( waarover hij zich later 

nooit uitgelaten heeft). 
Opa is op die manier een aantal keren 's nachts gevlucht en verschool zich dan 

bij een loods van aardappelmeelfabriek P&O op Doorsnee. 
Na de oorlog heeft opa nog een tijdje als bewaker gefungeerd bij de kartonnage 
fabriek Pekela op Doorsnee, waar in een loods de opgepakte NSB-ers zaten te 

wachten op hun veroordeling. Ook de NSB-er die opa verraden had, werd 
veroordeeld en belandde in hetzelfde concentratiekamp in Vught... 

Nadat deze man teruggekeerd was na zijn straf, is opa bij hem langs geweest en 
heeft hem toen zijn uitgestoken hand aangeboden. Hij heeft daarbij gezegd: "De 
oorlog is voorbij, wat gebeurd is, is gebeurd. We moeten nu weer allemaal 

samen verder, zand erover." Ook heeft opa na de oorlog een voormalige NSB-er 
geholpen om weer aan de slag te kunnen komen als accountant. Deze man kreeg 

,nadat hij zijn straf had uitgezeten, geen enkele klant meer vanwege zijn 
oorlogsverleden. Totdat opa naar hem toe ging en zei: "De oorlog is voorbij, zeg 
tegen iedereen dat jij mij als klant hebt gekregen. Dat zal helpen, omdat ik zelf 

ook een oorlogsslachtoffer ben geweest." 
Ja, opa Thie was vergevingsgezind, waarbij uiteraard zijn geloof een rol speelde. 

Ik denk nog steeds met de grootst mogelijk bewondering aan hem. 
 
Theo Zwinderman, februari 2020 
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Hilbrand Berends is op internet op zoek gegaan naar oorlogsverhalen en heeft een aantal 

doorgegeven, waaruit de redactie twee met u wil delen. 

 

Met de koeienschuit naar Groningen. 

In maart 1945 ben ik met een koeienschuit vanaf Rijswijk naar Groningen gevaren. Ik 

was 13 jaar oud. Het transport werd georganiseerd door het IKB  

( Inter Kerkelijk Bureau ). Na een dag kwamen wij aan in Amsterdam. Daar heeft het 

schip vier dagen gelegen, want er was geen sleepboot. Alle kinderen lagen ziek op de 

strobalen. Het was vies in de boot omdat er geen toilet was. Er waren alleen tonnetjes 

om je behoefte op te doen. Veel kinderen moesten overgeven of hadden diarree. Tegen 

de Duitsers werd door de arts verteld dat er een besmettelijke ziekte aan boord heerste 

en toen werd er snel een sleepboot geregeld en zijn we via het IJsselmeer naar 

Grfoningen vertrokken. In Friesland mochten we op het dek. Er waren op dat moment 

vliegtuigen in de lucht en we werden beschoten. Direct moesten we weer benedendeks 

en werd de Rode Kruisvlag gehesen. In Grouw ( Friesland ) kregen wij voor het eerst 

weer melk. Dit kon ik niet verdragen en werd dan ook behoorlijk ziek. We werden naar 

pleeggezinnen gebracht. Het gezin waar ik terecht kwam was een vader, moeder en twee 

kinderen. Ze schrokken behoorlijk toen ze zagen hoe ondervoed ik was. 

Voor het eerst van mijn leven sliep ik in een bedstee. 

( Riet van Leuken – Fraters ) 

 

Toen ik uit school kwam was mijn hondje weg. 

Armoede, kou, honger en angst. Ik kom uit een gezin met acht kinderen. Wij woonden in 

een te kleine arbeiderswoning in een achterstandsbuurt in Amersfoort.  Mijn vader zat in 

het verzet, ondergedoken in een andere stad. Mijn moeder stond er alleen voor. In de  

Hongerwinter ging mijn moeder met mijn tweelingzus de boer op. Ik bleef thuis om op 

mijn jongere broertjes en zusjes te letten. Heel soms troffen mijn moeder en zus een 

‘aardige’ boer. Ze moesten wel zelf de achtergebleven winterpeen en suikerbieten uit de 

bevroren grond halen. Ik kreeg de opdracht dat de kinderen in bed moesten blijven, 

tegen de kou. Een ‘bed’ betekende in die tijd matrassen op de grond en gewatteerde 

dekens. De matrassen lagen tegen elkaar aangeschoven bij gebrek aan ruimte. Lakens 

hadden we niet. Kolen waren er niet meer, waterleidingen waren bevroren. Van aardige 

buren kregen we een emmer of een teiltje water. Geen eten. Dat moest van de 

thuiskomende mama en zus komen. Winterwortelen werden rauw gegeten en 

suikerbieten in kleine stukjes gehakt. Soms kreeg mijn moeder een zakje witte bonen 

met zwarte vlekjes mee. Die waren niet meer te verkopen en nauwelijks eetbaar, maar 

wij waren blij met alles. Mijn moeder ging met mijn zus in de nacht naar het park om 

hout te sprokkelen of een laaghangende boomtak af te zagen. Dit mocht niet en als er 

controle was kwamen ze met lege handen thuis. Naast de zoektocht naar voedsel en 

hout, er werden zelfs tuinhekjes en raamkozijnen gesloopt, waren er ook kattenjagers. Je 

kat buiten laten lopen was gevaarlijk. De katten werden gevangen en opgegeten. In ons 

gezin kwam groot verdriet om een ‘verloren’ dier. Wij hadden een hondje, een bastaard, 

het was een huisgenootje en speelkameraad. Op een dag kwamen de zus en zwager van 

mijn vader op visite. Ze zeiden dat ons hondje het bij hun beter zou hebben. Mijn 

moeder geloofde dat en gaf Loekie mee. Toen wij uit school kwamen was Loekie dus 

weg. Weken later, toen ze weer op visite kwamen en wij naar het hondje vroegen, 

vertelden ze doodleuk de hond in de pot gedaan te hebben. Loekie leefde niet meer. Nóg 

voel ik het verdriet van toen. Mijn moeder neem ik niks kwalijk. Voor haar heb ik alleen 

maar respect voor de wijze waarop zij ons door de oorlog en hongerwinter heeft 

gesleept. In de kamer was een inloopkast, onze moeder ging soms ´s avonds met ons in 

de kast op de grond zitten. We pasten er precies met z´n allen in. Tegen elkaar aan om 

warm te worden. Dan noemden we om beurten een liedje dat we samen zongen en 

vergaten zo even de kou en de honger. 

( Riet Bessels ) 
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Van je af schrijven - Het verhaal van mijn vader door Ciska Kampinga

     
In mei 1939 moest mijn vader zich melden voor militaire dienst. Hij was toen  

19 jaar. De tijden waren somber. Hiltler stond te brallen voor de radio en er 
kwamen vreemde berichten over Joden die Duitsland ontvluchtten. In dat zelfde 
jaar, in augustus, werd de mobilisatie afgekondigd en werd vader overgeplaatst 

naar Bergen in Noord-Holland.  
In de eerste oorlogsdagen heeft hij meegedaan met de gevechten bij Ypenburg. 

Vader heeft nooit kunnen praten over zijn ervaringen, maar bleef de rest van zijn 
leven doodsbang voor Duitsers. Een trauma dat bijna zijn hele leven duurde. 
Toen hij ruim 85 jaar oud was heeft hij zijn levensverhaal opgeschreven en dit 

opgedragen aan zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen.  Hij schreef in het 
boekje: “Na 65 jaar heb ik het trauma verwerkt door het van me af te schrijven”. 

Dit – van zich af schrijven – deed hij o.a. met het volgende verhaal: 
 
Bevrijden. 

Hai zat allain in huus. Het luip tegen d’ oavond en hai dommelde wat. Guster 
wast vaar mai wèst en in de kraande en veur televisie en radio ging t vanzulf 

over de bezetten deur de Duutsers en over de bevrijden doarvan. 
Hai was al n joar of wat allain en hai haar nait veul muite mit het allainwezen, 

moar op zokke doagen kwam der maistied weer hail wat noar boven borrelen. 
Vandoage was het bevrijdensdag en hai haar vanmörgen vlage uutstoken en 
hom tegen d’ oavond ook weer binnenhoald natuurlek. 

Men mos dankboar en bliede wezen dat we weer in vrijhaid leven konden en din 
was de vlage uutsteken toch t minste wat n mens doan kon. t Was al weer 

joaren leden dat we bevrijd waren, as hai t goud uutrekend haar sikkom zestig 
joar. Woar blift de tied. Hai wos nog bèst toun d’oorlog begon. Hai was toun zulf 
veur zien nummer in dainst, amper twintig joar old. Mor doar pruit hai nooit over 

en hai mos nou ook nait soezen, t was al zo laank leden. Hai kon beter televisie 
aanzetten, ais kieken wat doar op was. t Zol wel nait veul soeps wezen, want aan 

de bevrijden wui nait veul meer doan tegenwoordeg. 
Hai zette televisie aan en scharrelde intussen radiobode op. Oh, dat was hom 
sikkom misotjert, Prins Bernard kwam der op mit n defilee van de 

oaldgedainden. t Was net begonnen, dus gauw goan kieken. Hai schoof zien 
stoule wat noar veuren en schontjede wat dichter noar televisie. Radiobode op 

schoot. Dij prins Bernhard toch, dat was toch nog een krasse knare mit zien 92 
joar. En wat luipen dij oldgedainden nog stram in de holden. Kiek ais aan, der 
lopt zulfs aine mit van 100 joar. Hai zwaaide mit d’aarms, dat mout prins 

Bernhard natuurlek opvalen. En prins Bernhard moar wuiven en mit de voesten 
schudden. De prins is zien stoultje nait neudig dij ze achter hom neer zet 

hebben. Hai zulm het ook n moal ain defilee mitlopen, dat was in april 1940,  
t was een defilee veur de militaire Willemsorde. Keunegin Wilhelmina nam dat 
defilee toun oaf. Ze was nait zo jong meer en de soldoaten nuimden heur din ook  

n oal trampeerd. Dat mos ze natuurlek nait heuren. Prins Bernhard was der 
destieds ook bie as heur adjudant. Hai was toun n jongkerel van zo’n 30 joar en 

wat leek hai knap in zien uniform van grootmajoor. 
 
Moar zien gedachten dwoalden oaf. Hai zag zukzulf weer as soldoat 

op rogge liggen te schaiten noar de Duutse parachutisten dij bie 
doezenden uut de locht kwamen valen. Hai wol der nait aan 

denken en nog minder over proaten. Pas haar hai nog in een 
Engels oorlogsbouk lezen dat der bie dij Hoagse luchtgevechten, 
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bie Ypenburg, 315 vlaigmechienen noar beneden schoten waren. Hitler mainde 

dat hai Nederland in 5 doage wel innemen kon, mor dat was hom smereg 
tegenvalen en toun is hai uut grammietighaid Rotterdam mor begonnen plat te 

gooien. Nou, toun mossen ze zok wel overgeven. Noatied mossen ze de lieken 
weer opgroaven dij ze zolaank in ain voetbalveldje begroaven haren. Hai kreeg 
toun as toak om de familie tegen te hoalen dei wollen kieken.  

Wat een elllende! 
Loater dou e thuuskwam, kon hai zien verhoal nait kwiet. Ze begrepen hom 

haildaal nait, want in t noorden was nait zo veul gebeurd. Hai haar aldeur moar 
laacht, alhouwel hai wel gieren kon van verdrait. 
Weer keek hai noar televisie en zag in dij oale soldoaten allemoal jonge jonges 

van 25 tot 30 joar dij aalmoal uut n ver laand hier hin kommen waren om ons te 
bevrijden en woarvan doezenden nooit heur wichie of heur vraauw en kinder 

weer zain haren. En inains rolden der geluudloos dikke troanen over zien wangen 
en drupten op de radiobode. Wat was dat nou? Hai schraide toch nooit? Hai haar 
sinds zien kinderjoaren nooit weer schrait. Hai heurde zien moeke nog zeggen: 

“Baarg joen troanen mor op veur loater kinder, din zel je ze nog wel ais neudig 
wezen”!   -  Of zol t nou loater wezen?   -  

 
 

Maart 1945 - Uit het leven van een meisje van tien.  
Vannacht hebben we weer in de kleren geslapen maar we hoefden tenminste ons 
bed niet uit. We lagen wel in spanning te wachten of vader ons ook zou roepen. 

In de verte hoorden we wel de nachtjager zo als de laatste tijd elke nacht, maar 
hij kwam gelukkig niet dichterbij. Altijd als vader de laatste weken in de nacht 

riep: ”ze komen”,  dan moesten we vlug opstaan  en vlak tegen de buiten muur 
aan gaan liggen, want als het huis dan zou instorten, kregen we tenminste niet 
de hele muur op ons. Het is heel koud en akelig, maar het moet. Ik heb het 

gevoel dat de oorlog al mijn hele leven duurt en dat ik al heel lang niet meer 
naar school ben geweest. De laatste keer dat ik naar school was, was eigenlijk 

wel leuk. Het was bij iemand van het schoolbestuur op de boerderij. We mochten 
in de pronkkamer, en daar kwam de Juf ook, We zijn er maar een paar keer 
geweest want het werd daar ook te gevaarlijk.  Bij ons thuis is het ook elke dag 

hetzelfde. Vriendinnetjes heb ik niet meer want je kunt nergens naar toe en de 
buurkinderen zijn allemaal vertrokken. Wij zijn ook al een paar keer een poosje 

bij familie ingetrokken. Telkens als het weer wat rustiger werd gingen we maar 
weer terug want het vee moest toch verzorgd worden. We hebben ook een 
Russiche krijgsgevangene bij ons in huis. Hij moet voor de paarden zorgen  die 

de Duitsers gepikt hebben. Hij is gevangen genomen omdat hij zijn paard niet 
wilde afgeven.  Hij  heet Jennok Schalkvariok en is heel aardig en ook wel een 

beetje deftig. Hij eet met mes en vork en ziet er altijd heel schoon uit. Hij ruikt 
soms heel lekker. Volgens mij wast hij zich wel drie keer per dag. Mijn broer zegt 
dat zijn vel dan wel heel snel zal slijten, van al dat wassen. Ik geloof dat hij mijn 

zus Janna ook heel aardig vindt. Als mijn zus bij hem in de buurt is word ik vaak 
weg gestuurd. Hij eet ook bij ons aan tafel en het eten dat hij krijgt van de 

kazerne, geeft hij aan de varkens. De huizen van de buren zijn allemaal in beslag 
genomen. Daar zitten allemaal krijgsgevangenen in. Er is ook een zielig oud 
mannetje bij. Mijn moeder vraagt hem ook een keer bij ons aan tafel ,maar hij 

zegt niets en kan ook geen woord van ons verstaan. Mijn twee oudste broers zijn 
bij de ondergrondse. Wat dat precies betekent weet ik niet, wel wet ik dat het 

heel gevaarlijk is  want als ze thuis zijn fluisteren ze. Op een keer staan ze met 
vader en moeder s’ avonds voor het huis, mijn zus en ik liggen dan al in bed, we 
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horen ze zeggen:” daar komt hij”. De trein is net ons huis voorbij en dan horen 

we een harde knal. Hij vliegt uit de bocht. Ze hebben hem laten ontsporen. Wij 
de kinderen  mogen niets vragen en ook niets weten maar nadat de trein de 

lucht in is gevlogen, zie ik mijn broers een hele tijd niet. Ze zijn op een 
onderduikadres volgens mijn moeder. Wij wonen dicht bij een spoorweg die zich 
kruist met een verkeersweg. Telkens proberen de Tommies die kruising te 

bombarderen en nog steeds is dat niet gelukt.   
26 maart 1945  Vanmorgen is het heel mooi weer maar niemand is er blij mee. 

Met mooi weer is er heel veel kans dat de vliegtuigen komen om de boel te 
bombarderen. Om beurten moeten de oudste kinderen buiten op de uitkijk gaan 
staan. Ze moeten dan direct waarschuwen als de vliegtuigen komen. Mijn broer 

geeft een schreeuw: “ze komen!” We gaan vliegensvlug naar de schuilkelder. 
Achter de boerderij staat een grote hooiberg. Daarachter heeft vader een 

schuilkelder in de grond uitgegraven.  Als na een poos alles weer rustig is, 
kunnen we weer naar buiten. Er is een bom gevallen in het weiland voor ons 
huis. Alle ramen zijn stuk en moeder zegt tegen vader: “we moeten hier weg! 

“Het is veel te gevaarlijk. Het is ook zo’n eng gezicht, al dat kapotte glas. Vader 
probeert de boel dicht te timmeren,  iedereen is heel stil. We zijn allemaal bang 

en willen dat niet laten merken. Dan s’ middags om vier uur komen de 
vliegtuigen opnieuw heel laag overvliegen. mijn broer schreeuwt: “ze komen!” 

Allemaal gaan we weer, zo vlug mogelijk, naar de schuilkelder. Moeder wil nog 
gauw de pan met pap van het vuur halen, je weet immers maar nooit hoe lang 
als het duurt . Ik laat mijn moeder geen moment los en ben heel bang. Ik voel 

dat er iets ergs staat te gebeuren. Als moeder de pan van het fornuis heeft 
gehaald, lopen we samen over de deel, achter de paarden langs richting de grote 

deeldeuren.  Ik vind dit heel vreemd want we mochten nooit achter de paarden 
langslopen en nu doet moeder het wel. Als we bij de grote achterdeuren zijn 
horen we vader roepen: ”ga liggen! ze gooien bommen!”  

……………………………… Dan is er niets meer! Twee grote meisjes, die ik niet ken, 
praten heel vriendelijk tegen mij “kom maar we helpen je wel”. Alles is heel 

donker en de grote deeldeuren hangen vlak boven mijn hoofd. Als ik er onderuit 
ben gekropen  kan ik maar één klomp vinden. Hij zit helemaal vol met gaatjes. 
Wat is dit allemaal? Iedereen vraagt of ik ook naar de dokter moet. Er komt 

bloed  tussen mijn haar weg en mijn arm bloedt ook. Toch voel ik niets. Waar 
komen al die mensen toch vandaan? Het lijkt wel of het hele dorp hier naartoe 

gekomen is en het lijkt wel avond. Zo donker is het. Alles is zwart van stof. 
Opeens zie ik een groep mensen  ergens om heen staan. Mijn broers en zussen 
zijn er ook bij. Daar zie ik moeder liggen in een plas bloed.  Vader ligt er op zijn 

knieën bij. Ze bloedt heel erg uit een wond aan haar hals. Haar been ligt er ook 
al zo raar bij. Het lijkt alsof ze slaapt. Dan voel ik een arm om mijn schouder. 

Het is de hoofdmeester van onze school en hij doet heel aardig. Zo ken ik hem 
helemaal niet. De grote hooiberg, die voor de schuilkelder staat, begint steeds 
harder te branden. De mensen gaan steeds verder weg staan. Het wordt heel 

warm. Ik draai me om en dan zie ik de buren met onze koeien lopen. Het is heel 
akelig. Sommige koeien hebben een heel groot gat in de rug en anderen bloeden 

uit open wonden. Ze zijn allemaal grijs van het stof en wat ik heel erg vind is  
dat ze zelf naar het slachthuis moeten lopen. Het kan ook niet anders want er is 
geen vervoer. Eindelijk komt er een ambulance aan maar onze huisarts stuurt ze 

weer weg. Het zijn Duitsers en die hebben we niet nodig, zegt hij. Zolang het 
licht is kan ze toch niet vervoerd worden. Dat is veel te gevaarlijk. Opeens 

vliegen alle mensen het bos in. De vliegtuigen komen terug om te controleren of 
ze hun doel geraakt hebben. Ook ik wordt meegetrokken door een  
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bakkersjongen die ik wel ken. Ik wil helemaal niet en ben ook helemaal niet 

bang, al kwamen er ook duizend vliegtuigen, ik wil niet weg. Ik wil bij moeder in 
de buurt blijven. Moeder wordt op een brancard gelegd en naar de buren, voor 

aan de weg, gebracht. Daar moet ze wachten tot het donker is. Ze ligt maar met 
gesloten ogen en zegt niets tegen ons. Vader gaat met haar mee. Wij worden 
meegenomen naar de buren die verderop in het bos wonen. Ik ben daar nog 

nooit geweest. We worden gewassen en krijgen nog wat te eten. Dan worden 
Rieky, mijn zus, en ik in een bed gestopt. Het voelt lekker schoon. Slapen kan ik 

niet. Het is zo raar in mijn hoofd, alsof ik het niet zelf  ben die hier in dat 
vreemde bed ligt.   De volgende dag worden we naar een zus van mijn moeder 
gebracht. Daar wachten we op vader. Eindelijk daar komt hij aan fietsen. Hij 

vertelt dat de dokter heeft gezegd dat het been van moeder eraf moet. We 
worden er allemaal heel stil van. Volgens de dokters in het ziekenhuis is er een 

heel stuk bot verbrijzeld. Later bleek toch dat het been eraan kon blijven zitten. 
Alleen vader kan maar naar haar toe, helemaal binnendoor op de fiets naar 
Deventer. We weten nooit hoe laat hij weer thuiskomt en staan soms uren op de 

uit kijk, wachten  of ze zijn fiets ook afgepakt hebben. Dat doen ze bij alle 
mensen. Gelukkig dat gaat goed. Wij wonen nu bij een zus van mijn moeder in 

het kippenhok. Een klein hok om te wonen  en een ander hok om in te slapen. Ze 
hebben de bedden tegen elkaar aan gezet anders passen ze niet in de ruimte. 

We moeten over het éne bed in het andere bed klimmen. Nu komt de bevrijding 
heel dichtbij. Vader zegt dat het nooit lang meer kan duren. In sommige streken 
zijn ze al op de terugtocht. Bij mijn tante komen ze ook zomaar met een hele kar 

vol eten op de deel. Het is voor de soldaten. Ze kunnen alleen niet verder. Twee 
Duitse soldaten moeten ervoor zorgen dat het verder gebracht wordt maar die 

zien het niet meer zitten, zeggen ze tegen ons. Ze zeggen: ”eten jullie het maar 
op. Wij kunnen niet verder en geven ons over”.  Ze zien er ook zo zielig uit  dat 
we allemaal medelijden met ze hebben. Ze laten nog foto’s zien van hun 

kinderen, die ze al heel lang niet meer gezien hadden. De ene begint bijna te 
huilen en zegt: “die verrukte krieg maakt alles kapoet”.  We dachten dat we het 

ergste nu wel gehad hadden,  maar dat is een vergissing. We moeten weer de 
schuilkelder in. Dat is een smalle gang  die mijn oom in de tuin heeft uitgegraven  
wat takkenbossen erop. Je kunt er niet in staan. Je kunt er alleen met 

opgetrokken knieën zitten. Ik hoor Vader tegen mijn oom zeggen: ”als er wat 
gebeurt,  dan komt er niemand meer levend uit”. Toch gaan we er in. Niemand 

durft hardop te praten. Een broer van mijn oom die bij hun inwoont, is de hele 
tijd hardop aan het bidden. Je kunt er niet veel van verstaan. Het is ook een heel 
vreemd mannetje. Opeens komt er een harde knal. We schrikken en sommigen 

beginnen te huilen. Vader kruipt naar buiten en roept dat iedereen binnen moet 
blijven. Hij zegt dat hij eerst moet weten wat er gebeurd is. We zitten allemaal in 

spanning te wachten. Als hij terug komt vertelt hij dat de kap van de hooiberg 
geraakt is door een granaat en dat hij naar beneden is geploft. Als het licht 
begint te worden gaat Vader weer naar buiten en dan zegt hij: ” kom er maar 

uit, het is behoorlijk rustig, Gelukkig! We kruipen één voor één naar buiten en 
dan zijn we heel stijf van het lange zitten. We moeten eerst een poosje heen en 

weer lopen en zo komen we ook bij de weg die 
achter hun huis langs loopt. Dan zien we ze, de 
Duitsers die terugtrekken, ze lopen allemaal met 

gebogen hoofden en sjokken erover. Na een poos 
komt er een kennis van mijn oom aan en roept al 

van verre we zijn bevrijd. Het dringt helemaal niet 
tot mij door. Alleen dat ik nu  misschien wel een keer 
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naar mijn moeder kan. Iedereen is blij en wil zo gauw mogelijk de Canadezen 

zien. Je moet dan wel naar de grote straatweg. Ik mag ook mee en dan zie ik 
allemaal blije mensen en de soldaten delen wat lekkers uit. Het is zo vreemd dat 

ik maar het liefs weg zou willen kruipen. Dan opeens hoor ik ze weer, de 
vliegtuigen. Ik ren zo hard ik kan naar huis en ga weer in de schuilkelder zitten. 
Iedereen probeert mij eruit te praten  maar ik durf niet. Ook de eerste nacht, 

nadat dat wij al bevrijd zijn, durf ik niet in bed te slapen. Mijn oudste zus blijft bij 
mij in de schuilkelder,   

En dan is het eindelijk zover dat ik mee naar moeder mag. Achterop de fiets  bij 
mijn oudste zus. We moeten ook over de Schipbeek maar de brug is er niet 
meer. Er ligt een grote plank. Daar moeten we over lopen en ik moet mij aan de 

bagagedrager vasthouden. Zo lopen we achter elkaar aan over de brug. Na een 
hele poos komen we in Deventer aan. We moeten een trap op en dan komen we 

in een zaal met allemaal  bedden. In één  van die bedden zie ik moeder liggen. 
Ik zou zo wel naar haar toe willen rennen maar ik durf niet. Het is allemaal zo 
vreemd en ze ziet er zo anders uit.  Ik kan niets zeggen want ik moet aldoor 

huilen. Er is een hoog raam achter moeders bed en daardoor kun je zo in de tuin 
kijken. Ik doe maar net of ik daar heel wat moois zie, dan kunnen ze tenminste 

niet zien dat ik de hele tijd moet huilen. Mijn zus zegt dat we weer naar huis 
moeten, dus ik moet bij het raam weg. Nog steeds weet ik niet wat ik moet 

zeggen en ik had haar zoveel willen vertellen. Als ik weer bij mijn zus achter op 
de fiets zit, voel ik me heel verdrietig. Alles wat ik haar had willen vragen, heb ik 
niet gekund, alleen omdat ik zo’n huilebalk ben. Dan bedenk ik dat, als ik later 

kinderen krijg, dat ik er niet meer als twee wil. Als er dan weer oorlog komt, kan 
ik aan iedere hand een kind mee nemen als we naar de schuilkelder moeten.    ( 

( Diny Stam - Holten ) 
( de inzender is bij de redactie bekend ) 

 

 
 
 

Een kleine anekdote van de bevrijding van Nieuwe Pekela. 
De Polen waren in aantocht. Mijn moeder (Kunny Woltjer) stond erbij 

en droeg zo’n oranje band om haar bovenarm. 
Waarop een Poolse soldaat vroeg of hij die mocht ruilen! 
Mijn moeder vond dat best en zij kreeg een Jeepje (speldje) 

die hij zelf gemaakt had. 
Dat speldje is een ,,leuke” herinnering van de oorlog! 

Oftewel; een bevrijdingsspeldje! 
Elly Woltjer 
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Gedachtenis aan de oorlogsjaren, in een dagboekje geschreven 
door Janna Drok geboren in 1921 
 
(Omdat mevr. Drok zo’n mooi handschrift heeft en omdat de pagina’s uit dit 
dagboekje zo uniek zijn, heeft de redactie ervoor gekozen om de originele versie op 
te nemen.) 
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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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Maart 2020 
48e 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, Sjaloom, 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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