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Van de redactie, 

 
Voor u ligt de december Sjaloom. 
Met elkaar zijn wij op weg naar Kerst.   

Er zijn allerlei activiteiten in deze periode 
waarover u in deze Sjaloom kunt lezen. 

Maar ook de columns en andere vaste rubrieken vragen uw aandacht.  
2019 nadert het einde en 2020 is een bijzonder jaar, een jaar waarin wij mogen 
vieren dat we al 75 jaar in vrijheid mogen leven. Wij, als redactie, willen daar 

graag aandacht aan schenken. Elders in dit blad leest u er meer over. 
 

Wij wensen u/jou veel leesplezier, gezegende Kerstdagen en een goed 2020. 
Liesbeth en Ciska 

 

     

 
 

 
Het Engelenkoor 

 
Wij zijn het licht dat roepend in de nacht 
de komst van een nog groter licht uitzingen, 

met heldere toon aan mensenzielen dringen.   
Nu slaat het uur dat zolang werd verwacht. 

 
     
 

Wij zijn het licht dat zweeft boven het veld, 
     de hemel komt voor even naar beneden, 

     een lichte golf vol zuiverheid en vrede 
     die aan wie horen wil, Gods boodschap meldt. 
 

 
 

     Wij zijn het licht, wij zingen van het Kind 
     dat deze nacht gewonden werd in doeken. 
     Het wacht op jou, sta op en ga het zoeken, 

     besef hoe diep Gods liefde jou bemint. 
 

 
De nacht verliest zijn kille heerschappij,   
jij bent in zijn ontferming opgenomen;    

kom, laat zijn liefde door je leven stromen. 
Wie zoekt, die vindt en weet: “Hij komt voor mij!” 

 
 

( Joke Verweerd ) 
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Meditatie 
De zaterdag voor Sint Maarten begon met een mooie zonsopkomst. Het had die nacht 

wat gevroren en de velden lagen er wit bevroren bij. Toen ik met de hond liep, zag ik een 

man met een kruiwagen vol dozen oud papier vanaf zijn boerenerf naar de straat lopen. 

Hij stapelde de dozen zorgvuldig op elkaar tegen een lantaarnpaal. Zo was het 

makkelijker voor de oud papier lopers om ze in de ophaalwagen te gooien. Ik dacht 

eraan hoe makkelijk het kan zijn om met een kleine moeite je medemens wat te ontzien. 

Verderop bij het kerkje, zag ik op de gevel de oude letters staan. “D.E.L.”, draagt 

elkanders lasten.  Mooie woorden eigenlijk, dacht ik, draagt elkanders lasten. Mensen 

moeten soms best een zware last dragen, als je zomaar ernstig ziek wordt, of je partner. 

Of als je als boer wel minder wil gaan produceren, maar ook tot aan je nek in de 

schulden zit omdat je veel moest investeren. Even geleden staakten mensen uit het 

onderwijs, door de hoge werkdruk ervaren de meesters en de juffen hun werk best als 

een zware last. In de zorg, zelfde verhaal… De bouwende ondernemers die niet verder 

kunnen vanwege de stikstofcrisis….  

In onze maatschappij die hectisch, druk en veeleisend is, zien we steeds meer mensen 

die niet meer mee kunnen komen, die burn-out raken, oververmoeid. Eigenlijk is dat 

helemaal niet zo raar, het is een logische reactie van ons lichaam en onze geest op de te 

hoge eisen die we aan onszelf stellen. Steeds meer presteren, steeds meer produceren, 

steeds meer exporteren, steeds meer investeren, steeds grotere bedrijven, de lat steeds 

hoger leggen, de balans raakt zoek, niet alleen ons klimaat en de leefbaarheid, maar ook 

ons eigen welzijn, onze zielenrust komt in gevaar. We leggen onszelf te hoge lasten op.  

En dan lees ik Matheus 11: 28-30: 

Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust 

geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van 

hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. 

De lasten die we moeten dragen kunnen ons vermoeien, maar ook onrustig en angstig 

maken, waar loopt dit op uit, wat komt er nog hierna? Bij wie kun je terecht met je 

lasten, wie wil ze met je delen? Jezus steekt ons hier een hart onder de riem, hij biedt je 

rust aan, echte rust. Jezus wil niets liever dan ons ontlasten, hij zegt: leg je last maar bij 

mij neer. Dat klinkt makkelijk, en ook best wel onbegrijpelijk…Jezus wil mij rust geven, 

maar legt ook een juk op mijn schouders… 

Laten we nog eens goed lezen: Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben 

zachtmoedig en nederig van hart. Wat wil deze zin ons nou zeggen? Volgens mij dit: dat 

Jezus zij-aan-zij met jou, met mij, met ons, juist in onze grootste kwetsbaarheid, wil 

oplopen, als twee paarden naast elkaar in een juk voor een boerenkar. Jezus wil ons 

laten zien dat we in rust en vertrouwen mogen leven, hij wil ons verbinden met de Vader, 

die niet meer van ons vraagt dan we aankunnen, die ons liefheeft zoals we zijn en ons 

nooit loslaat. Dat was de missie van Jezus, en hij ging daar zover in dat het hem zijn 

leven koste. Zijn leven hier op aarde. Maar zijn opstanding maakte zóveel indruk dat we 

nu 2000 jaar later nog steeds in vuur en vlam staan voor deze Jezus. We staan nu weer 

aan de vooravond van kerst, we gaan samen weer de geboorte vieren van Jezus, de man 

die ons zoveel voordeed en zoveel voor ons deed. Ik wens u een mooi kerstfeest toe, 

met veel gezelligheid en licht, maar bovenal, met veel rust.    

                                                                                                                                               

Jaap Nicolai                                                                                                                                 
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VERJAARDAGEN IN 2020 
   

Januari: 

16 Mevr. M.G. Heijes, Rembrandtlaan 18     80 jaar 
26 Dhr. H. Buist, Prunuslaan 56      87 jaar 

26 Dhr. A.T. Diekema, Iepenlaan 1      82 jaar   
 
februari: 

24 Mevr. G. Stuit-Boer, Ds. S. Tjadenstraat C111   83 jaar 
 

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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PERSONALIA 

 
Ingeschreven: 

oktober 2019, dhr. A. Hallema en mevr. G.J.H.H. Hallema-Jager, 
Kienholt 8, 9663DC 

 

Gedoopt: Op 13 oktober, Hugo Bram Jan Haan en Aron Daan Herman 

Haan 
 
Geboren: 

op 22 oktober,  Leonie Nora, zij is de dochter van Klaas Jan en Tessa van 
Donkersgoed. 

 
Verhuisd: 
Dhr. en Mevr. v.d. Wijk zijn verhuisd naar Musselkanaal.  

Het adres van John is: : A weg 10-15  9581AK. Diny wordt opgenomen in een 
verpleeghuis, eveneens in Musselkanaal, haar adres is op dit moment nog niet 

bekend. Beiden blijven lid van onze kerk. 
 
CREDO 

 
Ik geloof in God, 
die zoveel van de mensen houdt 

dat Hij met ons wilde meegaan 
door het leven van elke dag 
in zijn Zoon, het Kind van Bethlehem. 

 
Ik geloof in het Kind van Bethlehem 

dat ook genoemd wordt Emmanuël, 
God met ons, 
Kind van vrede,  

verlosser van de wereld. 
 

Ik geloof in dit Kind 
voor wie geen plaats was in de herberg 
maar dat met zijn ouders 

samen een gezin vormde. 
Bij Hem is plaats voor allen. 

 
Ik geloof in zijn leven voor alle mensen 
waardoor Hij verlossing bracht 

uit de donkerte van het kwaad. 
Ik geloof, dat wij de kerstboodschap 

verder kunnen dragen 
door de kracht van de geest 
welke Hij ons heeft geschonken. 

 
Ik geloof in het Kerstfeest, 

elk jaar opnieuw 
en daarom in een wereld van vrede.  

Amen. 
 
( parochie Lambertus Udenhout ) 
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Activiteiten en Vieringen 
 

Op zondag 3 november mochten we in 

een bijzondere viering de gestorvenen 

herdenken. Het is altijd weer een 

indrukwekkend gebeuren, waarin we, als 

gemeente, de onderlinge verbondenheid 

wat dieper voelen. 

 

 

 

In de schikking de stronk van herfstblad dat staat 

voor de dood, voor onze vergankelijkheid, maar 

daar doorheen groeit een roos als teken van 

blijvende liefde, die als een zegel in je hart 

bewaard blijft. De klimop verbeeldt de hoop en 

 het vertrouwen op God. 

  

 

Op zondag 1 december is het de eerste Advent. Vanaf die dag gaan we vier zondagen 

mee met het project van de kindernevendienst met als thema: “Geef Licht! “  

God geeft licht in een donkere wereld en dat licht mogen mensen met elkaar delen.  

Ook is er elke Adventszondag een Vesper en wel ’s avonds om 19.30 uur. 

Samen bidden, zingen en stil zijn in voorbereiding op Kerst. Het thema van de Vespers 

is: “de toekomst van vroeger”. 

 

De werkgroep ontwikkelingshulp organiseert een gezellige Kerst-inn op donderdag 12 

december van 17.00 – 20.00 uur. Hierbij gaat het vooral om ontmoeting met elkaar. 

De werkgroep heeft niet meer de menskracht om heel veel kerststukjes te maken voor 

de verkoop, maar natuurlijk kunt u, kun jij de knip trekken voor heerlijke erwtensoep 

met roggebrood, de beroemde kniepertjes, de glühwein,koffie, thee en chocolademelk. 

De opbrengst gaat naar het project van de werkgroep: de kinderopvang in de 

sloppenwijken van Bogota. 

De muzikale omlijsting wordt verzorgd door muziekvereniging Excelsior die een open 

repetitie heeft waarbij iedereen welkom is om te luisteren. 

 

De seniorengroep en vrouwenclub houdt de jaarlijkse Kerstviering op dinsdag  

17 december om 19.30 uur. Het thema is: “God zendt een boodschap”. 

Iedereen is van harte welkom.  

 

Op eerste Kerstdag bent u van harte welkom bij het kerstontbijt, welke om 9.00 uur 

begint. In de hal van de kerk hangen opgavenlijsten waarop u uw naam kunt invullen als 

u meedoet. Een telefoontje naar Reiny is ook goed. 

Na het ontbijt, om 10.00 uur is er dan de Kerst gezinsviering, waarin Jaap Nicolai 

voorgaat. 

 

Op Oudejaarsavond begint de dienst om 19.00 uur waarin mevr. Ritzema voorgaat en op 

Nieuwjaarsmorgen mogen we vanaf 10.00 uur elkaar alle goeds toewensen onder het 

genot van een kopje koffie. Afsluitend is er dan een kort morgengebed, welke is 

voorbereid door de Werkgroep Eredienst, met als thema: “Naam boven alle namen”. 
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Kerst-Inn op donderdag 
12 december 

Op donderdag 12 december is de Kerst-Inn bij onze kerk. 
 
Inmiddels is het een traditie dat we samen snert eten met roggebrood en 
spek. Ook zal de kerk weer heerlijk ruiken naar kniepertjes en glühwein. 
 

Dus …….. schuif gezellig aan bij de Werkgroep 
Ontwikkelingshulp op 12-12-2019 

 

 
 

         
 

We hopen jullie allemaal te zien op donderdag 12 december 
vanaf 17.00 uur 

 
En natuurlijk gaat de hele opbrengst weer naar het goede 

doel. Opvang straatkinderen in Bogotà 
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Sjaloom in het voorjaar van 2020 

 
Op 5 mei 2020 mogen we vieren dat we al 75 jaar in een 

vrij land wonen. 
Wij als redactie van de sjaloom vinden dat we dit niet 

ongemerkt voorbij mogen laten gaan. Daarom is de eerste 
sjaloom van 2020 een blad dat staat in het kader van 
herinnering, van bevrijding, van vrijheid, zo u wilt. Om 

deze sjaloom tot een mooi blad te maken, hebben wij 
uw/jouw hulp nodig. De aller oudsten onder ons hebben 

de oorlog van 1940 – 1945 al dan niet bewust 
meegemaakt en dus ook de bevrijding. Hebt u, heb jij een 
verhaal over deze thematiek dat u met ons wilt delen, dan 

willen wij dat graag horen en opschrijven zodat we het in 
de sjaloom kunnen plaatsen. Stuur het naar de redactie of 

bel ons, zodat wij het voor u kunnen opschrijven. 
Redactie. 
Liesbeth: email liesbethjonker@hotmail.com of telefoon: 647255 

Ciska: email j.kampinga6@kpnplanet.nl of  telefoon: 646127 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De mooiste Naam 

De mooiste naam zal ik Je mogen geven, 
het klinkt zo zoet, als honing op mijn tong. 

Je groeit in mij, ik voel Je gretig leven, 
Je hoorde hoe ik zojuist voor Je zong. 
 

 Ik stel me voor hoe Jij straks in mijn armen 
 zult lachen, hoe je ogen opengaan. 

 Ik zal Je koesteren, ik zal Je warmen, 
 ik zal er zijn, Je kunt van mij op aan. 
 

  Al weet ik niet precies wat Je zal vragen, 
  jouw toekomst is nog onontgonnen land, 

  maar wat ik nodig heb om Jou te dragen 
  ontvang ik elke dag weer uit Gods hand. 
       ( Joke Verweerd ) 

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

 
    september:  oktober: 

Kerk    €.    74,80     €.  331,03 
Diaconie   €.    54,60      €.  111,60 

Deurcollecte   €.  110,65   €.  265,80 
Doorzendcollecte  €.  265,00     €.  396,77     
 

Werelddiaconaat enveloppen   €.  461,65 
 

 
 
Bezinning 

In de tweede helft van november zijn er twee 
avonden van bezinning geweest. 

Zelf was ik aanwezig bij de tweede avond en ik 
moet zeggen het was een ‘zinvolle’  bezinning. 
Met een klein aantal gemeenteleden praten over 

wat voor jou belangrijk is, wat je bezighoudt, 
wie je ten diepste bent! Prachtig is het om dit te 

delen in een vertrouwd, veilig groepje. Wat mij 
betreft gaan we dit in een volgend seizoen nog 
eens herhalen, want je praat toch ‘anders’ dan 

tijdens de zondagse koffie. 
Het is goed om gevoelens en ervaringen te 

delen en ik wil dan ook de ‘anderen’  die 
aanwezig waren bedanken voor hun openheid 
en het vertrouwen in elkaar. 

Ciska Kampinga 
 

 

 

 

Vertrouwen 

mijn handen 

openen zich 
om vertrouwen 

te ontvangen 
   
mijn hart opent zich 

zodat liefde en 
veiligheid 

kunnen binnenstromen 
 
waar ik ook ben 

de liefde beschermt me 
al mijn voetstappen 

zullen geleid worden 
in licht en duisternis 
 
( Marion Spronk ) 
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Diensten december 2019 en 1ste helft 2020 

01-12   09.30 u 

            19.30 u 

1ste Advent 

 Vesper 

 Da. Pranger 

Werkgr.eredienst 

A. Wieske  

08-12    09.30 u 

            19.30 u 

 2e Advent 

 Vesper 

Dhr. Nicolai 

Werkgr.eredienst 

 Feike  

15-12    11.00 u 

            19.30 u  

 3e Advent 

 Vesper 

 Ds. Slaar 

Werkgr.eredienst 

 Gerda  

22-12   09.30 u 

            19.30 u 

 4e Advent 

 Vesper 

Ds. v.d. Werff 

Werkgr.eredienst 

 Adriaan M. v.d. Heer + Cantorij 

  

25-12   10.00 u  Kerst  Dhr. Nicolai  Miep    

29-12   09.30 u   Ds. de Jong  Feike  

31-12   19.00 u  Oudjaar  Mevr. Ritzema  Gerda  

01-01   10.00 u  Morgengebed Werkgr.Eredienst  Miep  

05-01   11.00 u   Ds v.d. Woude  Feike  

12-01   09.30 u   Dhr. Nicolai  A.Wieske  

19-01   09.30 u   Oec. dienst  Da. v.d Vrie xxxxxxxx Wedderwegkerk O.Pekela 

   Maaltijd.v.d. Heer 

26-01   09.30 u  Mevr. Ritzema  Adriaan  kinderkoor"de Pareltjes " 

02-02   09.30 u  Werelddiakonaat  Ds. de Groot  Miep  

09-02   09.30 u  Werkgr.eredienst xxxxxxx  m.m.v. Excelsior 

16-02   10.00 u   Ds. Rienstra  xxxxxxxx   Luth.kerk 

23-02   09.30 u   Dhr. Nicolai  Adriaan  

01-03   11.00 u 

            19.30 u 

 1ste  40-d-t 

 Vesper 

 Ds. Wams 

Werkgr.eredienst 

 Adriaan 

 

  Cantorij 

08-03   11.00 u 

            19.30 u  

2de  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   

 3de 40-d-t 

 Vesper 

 Ds. Leffers 

Werkgr.eredienst 

 A.Wieske 

 

Luthersen bij ons te gast 

22-03    09.30 u 

            19.30 u 

 4de  40-d-t 

 Vesper 

 Dhr Nicolai 

Werkgr.eredienst 

 Miep  

29-03   09.30 u 

            19.30 u 

 5de  40-d-t 

 Vesper 

 Da. Middeljans 

Werkgr.eredienst 

 Adriaan    

05-04   11.00 u 

            19.30 u    

 6de  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 xxxxxxxxxxxx   xxxxxxx  R.K. kerk 

12-04    09.30u Pasen Da. Pranger Adriaan  M.v.d.Heer + Cantorij 

19-04    09.30u Bev. Ambtsdr. 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  xxxxxxxxxx  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  
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Beste mensen, 

 

Het is alweer de laatste Sjaloom van 2019. Ook dit jaar laat zijn sporen na. En welke 

gebeurtenissen zijn mij bij gebleven? Er gebeurt zoveel om ons heen; de stikstofcrisis, de 

zwarte Piet discussie, de vele protesten tegen iets. En overal kan ik wel een mening over 

hebben. Maar of mijn mening zoden aan de dijk legt dat weet ik niet. In de wirwar van al 

die zaken ga ik maar gewoon mijn eigen gang en vul ik de dag met bezigheden waarvan 

ik denk dat het goed is.  

Zo heeft zwarte piet nooit een racistische lading gehad voor mij, maar ik heb 

ondertussen veel geleerd en begrip gekregen voor de tegenstanders van zwarte piet, 

omdat ik heb leren begrijpen dat zwarte piet kwetsend is voor sommige mensen. En als 

iets kwetsend is dan vraag ik me af waarom schaf je het dan niet af? Maar daar ligt de 

pijn van mensen die een traditie in stand willen houden. Voor vernieuwing staat niet 

iedereen open, verandering kost tijd. Ook in de verschillende geloven komt vernieuwing 

moeilijk op gang. Maar het vasthouden aan vaste tradities maakt dat er veel strijd is. En 

een traditie lijkt zo veilig, maar het is uiteindelijk schijn. Alles verandert, ook tradities, 

want verandering hoort bij het leven en  staat voor ieder van ons centraal; een ander 

huis, een andere relatie, een betere fiets, een andere hobby, enzovoorts. Door te kiezen 

voor vernieuwing kunnen we zwarte piet ook gewoon inruilen voor bijvoorbeeld een 

creatieve piet. 

Zo kan deze wereld op veel terreinen wel wat vernieuwing gebruiken, maar het hoeft en 

kan niet altijd direct vandaag of morgen. Maar, niet alles hoeft tijd te kosten, een beetje 

betrokkenheid met mensen die zich gekwetst voelen, dat kan nu al beginnen. 

Zie, als ik mij nooit gekwetst zou hebben gevoeld, hoe kan ik de ander dan aanvoelen? 

En waarom zou ik een ander willen kwetsten als ik weet wat voor pijn het kan doen, een 

pijn die je lang mee kunt dragen. Het kwetsen van iemand is niet altijd iets dat bewust 

gebeurt. Pas later realiseer je je dat misschien. Vaak gebeurt het uit onmacht, 

onwetendheid of onzekerheid en dan kunnen mensen soms rare dingen doen. Jezus zei 

ook: “Ze weten niet beter.” Van hem leer ik elke dag weer. Verplaatsen in de ander en 

niet te snel oordelen geeft rust in de ontmoeting met de ander. 

Elke dag besteed ik een deel van de dag aan een ander, aan iemand die zorgt nodig 

heeft. Dat geeft mij veel voldoening en maakt dat ik een fijn en goed leven heb. 

Zo wandelen hond Balder en ik elke dag ons rondje in wat voor weer het ook is. Hij ligt in 

vertrouwen om vier uur op mij te wachten. En ik heb een leuke hobby; het uitzoeken van 

spullen die ik krijg en weer verkoop. Met de opbrengst kan ik mooie doelen steunen. 

Soms vragen mensen mij of het geld wel goed terecht komt. Maar ik geef het in 

vertrouwen af en laat het los, net als de mensen die mij hun spullen in vertrouwen 

geven. Nee, ik ben geen handelaar, ik ben een doorgever via mijn netwerk en markten. 

Ik vind het een mooie hobby, alleen maar omdat de opbrengst ten goede komt aan de 

ander, zoals dit jaar de straatkinderen in Bogota. Daarnaast gaan er ook spullen naar 

mensen met een kleine portemonnee in ons dorp of geld naar goede doelen in mijn 

directe omgeving. 

Het is dankbaar werk om te doen, net als dat ik er dankbaar voor ben dat ik af en toe 

mensen mag helpen met dingen die ze zelf niet meer kunnen. En als je vaker bij iemand 

komt dan krijg je een vertrouwensband en leer je elkaar beter kennen. Vertrouwen 

krijgen in elkaar heeft ook tijd nodig. Dat is mooi aan het ouder worden. Je krijgt de tijd 

om dingen te veranderen en om dingen los te kunnen laten en om meer open te staan 

voor anderen in vertrouwen. Zo ervaar ik het althans.  

De wereld kan ik niet veranderen, maar ik woon hier en hier kan ik mij elke dag inzetten 

in mijn omgeving en dat is een voorrecht. Zo geniet ik van de honden, de kinderen en de 

ouderen die ik ontmoet en waar ik over de vloer kom. Voor mij is dit een mooie 

daginvulling die mij veel voldoening geeft. 

 

Ik wens een ieder goede dagen toe. 

Kick 
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Bericht van de Werkgroep Ontwikkelingshulp 

 
Op zaterdag 26 oktober was de Rommelmarkt bij onze kerk 

 
Voordat de markt een feit was, hadden de leden van de Werkgroep het al heel 

druk gehad met bakken, soep koken, prijzen voor de verloting regelen, inpakken, 
lootjes maken, boodschappen doen enz. 
 

De tafels voor de spullen zijn al klaargezet op dinsdag en er was van tevoren al 
veel gebracht wat op zolder stond en her en der verdeeld in de zaal.  

 
Donderdagochtend begon de grote drukte. Heel wat aanhangers vol spullen 
werden gehaald en gebracht door Tinus en Sietse en een aantal andere 

vrijwilligers. Ook werden er spullen gebracht door leden van de kerk. Iedereen 
werkte zich in het zweet. De tafels werden voller en voller.  

Tussendoor gezellig samen koffiedrinken. Dat hoort er natuurlijk ook bij.  
 
Op vrijdag was het rustiger en kon iedereen op tijd naar huis omdat het werk 

gebeurd was. We waren klaar voor de markt. 
 

Zaterdagochtend was het dan zover. Om kwart over acht stonden de eerste 
kopers voor de deur en de Werkgroep en de vrijwilligers maakten zich klaar om 

van start te gaan. Ook de verkopers van de lootjes melden zich.  
Om 9.00 uur ging de deur open en het was weer een gezellige drukte. Veel 
spullen verkocht en ook veel koffie, soep en worst. 

 
Ook bij de Sjoelbak was het gezellig druk. De winnaar bij de volwassenen was 

Kick van der Laan en Jakob Kampinga werd tweede. 
Bij de jongens was het Stan Drent en bij de meisjes Lotte Jonker.  

 
Om 13.00 uur was het einde van de markt en moesten de overgebleven spullen 

de kerk weer uit. 
Alles werd ingepakt en in aanhangwagens gezet en snel tempo was alles weg. 

Het geld werd geteld en de zaal, hal, keuken en de toiletten schoongemaakt en 
zo zag je na een uurtje niet meer dat er markt geweest was.     
 



 

13 

 

Wij bedanken al onze vrijwilligers voor de hulp. Zonder hen was dit allemaal niet 

gelukt. 
De opbrengst van de Rommelmarkt was inclusief giften en een bijdrage 

van het oud papier van ca. € 450,- maar liefst  

€ 3.015.14 
In de vorige Sjaloom is er gevraagd of er mensen zijn die zouden willen 

meehelpen op de dagen vóór de markt en op de markt zelf.  
Kortom: helpende handen gezocht. 

 
De vraag was niet zonder reden want de dames van de Werkgroep 
Ontwikkelingshulp worden steeds ouder. Het is jammer dat, buiten de vaste 

vrijwilligers om, er geen enkele reactie op is gekomen,. 
 

Van Tinus en Sietse kregen we bericht dat zij dit jaar voor het laatst hebben 
gesjouwd getild en gereden met aanhangwagens. 
Ook hebben Marga en Janny aangegeven dat ze een stapje terug gaan doen.  

 
In januari komt de Werkgroep bij elkaar om te bekijken hoe we verder gaan met 

onze activiteiten. Niet alleen de leeftijd van de kerkleden wordt hoger en hoger, 
ook de leeftijd van de leden van allerlei clubs binnen de gemeente wordt hoger.  
 

Wat dat betreft zou de seniorenclub een gouden tijd moeten hebben . 
 
Een hartelijke groet namens de Werkgroep Ontwikkelingshulp,  

 
Reiny Bosdijk 
 

 

 

 

 

E E N  Z O E K T O C H T ( ingezonden door Gerda Goelema ) 

 

Een zoektocht naar jezelf, een zoektocht door dit leven. 

Ben je wel de moeite waard? Heb je iets weg te geven? 

Kun je iets betekenen voor je medemens? 

Of heb je daar de kracht niet voor en lijd je zelf intens? 

Een minderwaardigheidsgevoel gekrenkt of lamgeslagen? 

Ziekte, pijn of ander leed, je hebt het maar te dragen! 

Je vindt jezelf niet goed genoeg, niet waardig of niet wijs, 

dan wordt het tijd om op te staan, ga op ontdekkingsreis! 

Ontdek dat jij jezelf mag zijn met fouten en gebreken. 

Vergelijk je niet met wie dan ook, je bent uniek gebleken! 

Want God heeft jou geschapen, geschapen naar Zijn beeld. 

Je kreeg van Hem talenten en gaven toebedeeld. 

Heb moed om er iets mee te doen, deel uit en je zult merken 

hoe waardevol een mens kan zijn, een ander kan versterken! 

Een luisterend oor, een schouderklop,  

't zijn kleine zonnestralen, 

waaruit God's grote liefde blijkt op mensen neer te dalen! 

Hij geeft je kracht om door te gaan, te werken op deez' aard. 

Voor Hem ben jij bijzonder, voor Hem ben jij "goud waard"! 
 

(Thea Zuidema-Linker) 
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Een kerstgroet voor jou, onze ouders en zuster.” Dietrich Bonhoeffer.  

Met deze woorden voegde Dietrich Bonhoeffer zijn beroemd geworden gedicht 

 “Door goede machten trouw en stil omgeven” bij de brief die hij vanuit 

gevangenschap stuurde. Drie maanden later, op 9 april 1945, werd hij door de 

nationaalsocialisten vermoord. Het gedicht is als lied 511 opgenomen in het liedboek 

 en op muziek gezet door Adriaan C. Schuurman 

 

 

Door goede machten trouw en stil omgeven, 
behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar, 

zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven, 
en met u ingaan in het nieuwe jaar. 

 

Wil nog de oude pijn ons hart vernielen, 
drukt nog de last van ’t leed dat ons beklemt, 

o Heer, geef onze opgejaagde zielen 
het heil waarvoor Gij zelf ons hebt bestemd. 

 

En wilt Gij ons de bittere beker geven 
met leed gevuld tot aan de hoogste rand, 

dan nemen wij hem dankbaar zonder beven 
aan uit uw goede, uw geliefde hand. 

 
Maar wilt Gij ons nog eenmaal vreugde schenken 

om deze wereld en haar zonneschijn, 

leer ons wat is geleden dan herdenken, 
geheel van U zal dan ons leven zijn. 

 
Laat warm en stil de kaarsen branden heden, 

die Gij hier in ons duister hebt gebracht, 

breng als het kan ons samen, geef ons vrede. 
Wij weten het, uw licht schijnt in de nacht. 

 
Valt om ons heen steeds meer het diepe zwijgen, 

de eenzaamheid, die nergens uitkomst ziet, 

laat ons dan allerwege horen stijgen 
tot lof van U het wereldwijde lied. 

 
In goede machten liefderijk geborgen 

verwachten wij getroost wat komen mag. 

God is met ons des avonds en des morgens, 
is zeker met ons elke nieuwe dag. 
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UITNODIGING KERSTONTBIJT  
Ook dit jaar beginnen we de Kerst weer met het kerstontbijt 

 

U/je bent van harte welkom op eerste Kerstdag om 9.00 uur 

Voor volwassenen kost het € 5,- en voor kinderen € 2,50  
 

De opgavenlijst hangt in de hal van de kerk 

Natuurlijk mag u gasten meenemen 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

Twintig eeuwen 
 

Twintig eeuwen her. De tijd blijft staan. 
Schaduwen zijn vervluchtigd.  
Overal bloeien sterren in nachtelijk blauw, 

fluistert in raadselen de wind, 
wachten bomen met gespreide handen. 

 
Een doek wordt weggeschoven. 
Strepen vuur lopen samen tot een naam. 

Een engel hangt huiverend aan zijn vleugels. 
Onder zijn voet ziet hij de kindermoord, 

bloed dat verdampt; daarachter eeuw na eeuw, 
een kudde sluimerende roofdieren. 
 

De engel heft het hoofd. Hij leest de naam. 
Een storm schudt aan zijn lichaam, overmant 

zijn borst en jaagt tegen de wereld in 
heilswoorden uit zijn mond. 
Beneden staan hoeders van zachte dieren, 

hun gelaat een zon, alsof de Sinaï zijn gloed 
over hen uitgegoten had. 

 
( Maurits Mok ) 
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ROOSTER WEEKSLUITING 2020 CLOCKSTEDE 

Vrijdagmiddag 14.30- 15.30 uur 
 
10-01  Afv. Chr. Geref. kerk Mevr. J. Munneke en Mevr. G. van 

Heuvelen 
24-01  Dhr. J. Nicolai  Mevr. G. Slijm en Mevr. L. Becker 

 
07-02  Pastor A. Buter  Mevr. S. Hulzebos en Mevr. J. Munneke 
21-02  Ds. C.G. op 't Hof  Mevr. E. Woltjer en Mevr. G. van Heuvelen 

 
06-03  Afv. Chr. Geref. kerk Mevr. G. Slijm en Mevr. J. Munneke  

20-03  H.A. Dhr. Nicolai  Mevr. L. Becker en Mevr. S. Hulzebos 
  
03-04  Pastor A. Buter  Mevr. E. Woltjer en Mevr. J. Munneke 

17-04  Ds. C.G. op 't Hof  Mevr. G. van Heuvelen en Mevr. G. Slijm 
 

01-05  Afv. Chr. Geref. kerk Mevr. L. Becker en  Mevr. S. Hulzebos 
15-05  Dhr. J. Nicolai  Mevr. E. Woltjer en Mevr. G. van Heuvelen 
29-05  Pastor A. Buter  Mevr. G. Slijm en Mevr. L. Becker 

 
12-06 H.A. Ds. C.G. op 't Hof  Mevr. S. Hulzebos en Mevr. E. Woltjer 

26-06  Afv. Chr. Geref. kerk  Mevr. G. van Heuvelen en Mevr. G. Slijm 
 
17-07  Dhr. J. Nicolai  Mevr. L. Becker en Mevr. E. Woltjer 

  
21-08  Ds. C.G. op 't Hof  Mevr. G. van Heuvelen en Mevr. G. Slijm 

 
04-09  Pastor A. Buter  Mevr. S. Hulzebos en Mevr. L. Becker 
18-09 H.A. Dhr. J. Nicolai  Mevr. E. Woltjer en Mevr. J. Munneke 

  
02-10  Afv. Chr. Geref. Kerk Mevr. G. v. Heuvelen en Mevr. H. Wijsbeek 

16-10  Ds. C.G. op 't Hof    Mevr. G. Slijm en Mevr. S. Hulzebos 
30-10  Pastor A. Buter    Mevr. L. Becker en Mevr. J. Munneke 

 
13-11  Dhr. J. Nicolai  Mevr. S. Hulzebos en Mevr. H. Wijsbeek 
27-11 H.A. Ds. C.G. op 't Hof   Mevr. J. Munneke en Mevr. E. Woltjer  

 
 

 
Woensdag 09-12 KERSTVIERING DOOR DE HERV.GEMEENTE   
 

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

Tel: 0597-645525   mailadres: g.goelema@kpnplanet.nl 
 
Graag bij verhindering onderling ruilen !     A.U.B. 

 
Bij onvoorziene omstandigheden contact opnemen met  Tel: 0597-

645525/645250 

mailto:g.goelema@kpnplanet.nl
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Bethlehem of all places 

 
Boven het Friese Dokkum ligt het plaatsje Bartlehiem. Het is wijd en zijd bekend 

als het noordelijke keerpunt in de Elfstedentocht. Na een lang en kaal stuk tegen 
de ijzige oostenwind in is er na dat keerpunt meestal de troostende wind in de 

rug voor het laatste gedeelte. Men zegt dat dit Friese dorpje eigenlijk Bethlehem 
heette, maar dat de Friezen die naam maar hebben verbasterd in het voor hen 
beter te begrijpen Bartlehiem, het Hiem ( erf, Heim ) van Bartele. Keerpunt in de 

lange tocht. 
Lucas beschrijft het oorspronkelijke Bethlehem ook als een keerpunt. Wie 

eenmaal daar gepasseerd is, heeft iets van God gezien. En zijn troostende 
nabijheid gaat mee, de rest van je tocht. 
In het geboorteverhaal van deze evangelist lijkt de machtigste man op aarde, de 

keizer, alles in beweging te zetten. Hij verordineert een volkstelling. Daartoe 
moet ieder even terug naar zijn oorsprong. Daar kan het beste geïnventariseerd 

worden wat ieder waard is voor de keizerlijke schatkist. 
Wat betreft Maria en Jozef kan dat nooit veel geweest zijn. Maar systeem is 
systeem en bevel is bevel. En zo gaat de reis van het noordelijke Nazareth naar 

het zuidelijke Bethlehem. Zo is de keizer eigenlijk een pion in het grote 
goddelijke verhaal, want nu wordt Jezus ‘uitgerekend’ in dit stadje geboren. En 

daardoor kan Lucas al de ‘genetische’ kleuren van Jezus tevoorschijn roepen. 
Want het poststempel Bethlehem is immers zeer bekend in het Aloude 
Testament! 

Beth-lechem, oftewel Brood-huis. Maar de eerste keer dat we erover horen, loopt 
dit dorp leeg vanwege de honger. Pas na jaren keert Naomi terug, enkel met 

haar allochtone schoondochter Ruth. Uit haar zal, na enkele generaties, David 
geboren worden. Ruths verhaal vertelt van gedeelde gemeenschap en gedeeld 
geloof in de toekomst. Nieuw voedsel in het Broodhuis. 

In deze lijn ontpopt zich David als geboren herder, Gezalfde in hart en nieren. 
Zijn leven begint eveneens in Bethlehem. Daar leert hij alle schapen tellen. Zo 

wordt hij voorganger en voorzanger. Hij wordt de icoon van het koningschap in 
Israel en ooit, is de hoop, zal er weer een koning komen als hij. 
Een ander tafereel: mensen zijn wanhopig. Economisch is hun het vel over de 

oren gehaald door de speculanten uit Jeruzalem, die alle grond en huizen 
inmiddels in bezit hebben. Voetveeg en loonslaaf zijn ze geworden. En de koning, 

de nazaat van David, doet niets. Hij, die de redder der armen zou moeten zijn. 
De enige die deze uitgebuite plattelandsbevolking stem geeft, én hoop, is de 

boerenprofeet Micha. Hij durft te beweren dat er een dag komt dat niet langer de 
grote stad Jeruzalem het allesbeheersend centrum zal zijn. In een gat als 
Bethlehem zal een nieuwe man opstaan, een herder met erbarmen voor de 

schapen. Zoals ooit David. Laat het heil maar uit Moddergat komen!  
Het ‘hiem’ van David. 

Dit is het erfelijk materiaal waarmee Jezus geboren 
wordt: een hecht vertrouwen op God, een groot geloof in 
de toekomst. Een koninklijk erbarmen voor mensen, 

randfiguren voorop. Hiermee voedt hij de mensen, deelt 
het hun als dagelijks brood. Hij wordt dat zelf! Bethlehem, 

keerpunt voor wie leven en wie zoeken, op hoop van 
zegen. Vraag maar aan de wijzen. 
 
(Sytze de Vries uit: De mens in het Kind) 
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Het leven als organist 
Ik wil graag iets vertellen over 

mijn leven als organist. 
Reeds 35 jaar bespeel ik het 
kerkorgel. Voordat ik begin moet 

mij iets van het hart. 
In mijn jeugd heb ik 7 jaar 

pianoles gehad en dat was geen 
weggegooid geld. Ik heb het 
pianospelen goed geleerd en speel 

graag en vaak op dat instrument.  
Maar ik deed er eigenlijk niet 

zoveel mee. 
Door dat verhaal over de talenten 
besloot ik om organist te worden. 

Want immers ik mag mijn talent 
niet onder de korenmaat stoppen  

 
en moet het talent in de muziek, die ik had gekregen van de Here God 
dienstbaar maken aan Zijn gemeente.  

Maar ach het is maar goed dat je niet weet waar je aan begint. 
Ten eerste was ik erg zenuwachtig en schoot bij elke verkeerde noot 

in de stress.  Spoedig ontdekte ik dat de meeste mensen het niet hoorden, 
als je maar doorspeelt en erover heen speelt. 
Ten tweede kwamen er regelmatig mensen voor de dienst bij je omdat er  

nog iets veranderd moest worden tijden de dienst. 
Je bent dan voor de dienst geconcentreerd aan het spelen, dus ik ervoer dat 

als erg storend.   
Ten derde veranderde er weer wat, we kregen nieuwe liederen en alle liederen 
waren gezet in een nieuwe zetting.  Dus een ander notenbeeld waar ik erg aan 

moest wennen.   
Vaak was ik narrig, maar getrouw was ik op mijn plek volgens het rooster.  

Uiteindelijk begon ik toch erg te houden van het kerk- orgel, het is een machtig 
mooi instrument en ik prijs mij gelukkig dat ik daarop mag spelen.  En zelfs het 

spelen met voetpedaal heb ik me eigen gemaakt, wat mij jaren strijd heeft 
gekost want de combinatie van handen en voeten viel mij erg zwaar. Natuurlijk 
ik kon en kan noten lezen en de toetsen van een piano en orgel zijn hetzelfde.  

Maar een piano is een snaarinstrument en daardoor toch totaal anders dan een 
orgel, dat is gebaseerd op fluiten.  

Toch hoop ik nog vele jaren de gemeentezang te mogen begeleiden en ik heb het 
zeker aan mijn man te danken dat ik ben doorgegaan.  
Er is nog meer van te vertellen, maar ik stop nu.   

 
Hartelijke groet, 

Miep 
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Psaalm 96, ‘n psaalm ien Kerstnacht 

 

1Zing veur de HEER n nij laid, 

zing veur de HEER, haile wereld. 
2Zing veur de HEER, pries zien noam, 

verkundegt zien haail ale doagen. 
3Vertel maank aander volken van zien glorie, 
maank ale volken van zien wonderdoaden. 

4Want de HEER is groot en slim te priezen, 
hai is geduchter as ale goden. 

5Want ale goden van volken binnen ofgoden, 
mor de HEER, dij het hemel moakt. 
6Glaans en glorie goan veur hom oet, 

macht en pracht binnen in zien haailegdom. 
7Breng aan de HEER, stammen van volken, 

breng aan de HEER, eer en macht, 
8geef aan de HEER, eer dij zien noam toukomt, 
breng n ovver en kom in zien veurhoven. 

9Boeg joe deel veur de HEER in t haaileg feestklaid, 
joa, huver veur hom, haile wereld. 

10Zeg maank aander volken: "De HEER is keunenk. 
Wereld staait vaast, dij is nait wankel. 
Hai oordailt volgens t recht over volken." 

11Loat hemel blied wezen en eerde joechaaien, 
loat t hef roazen mit ales wat doar in is. 

12Loat t veld joechaaien mit ales wat doar touholdt, 
den jubeln ale bomen in t bos, 
13veur de HEER, want hai komt,  

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

en over zien volken noar zien traauw. 

 

Wij wachten op de Koning ( lied 461 – Sytze de Vries ) 

Wij wachten op de koning 
die ons de vrede brengt, 
ontsteken onze lampen totdat Hij komt! 

 
Vier kaarsen zullen branden. 

Het licht groeit vlam voor vlam. 
Het houdt de nacht gevangen 
totdat Hij komt! 

 
Het vuur van onze vreugde, 

de gloed van ons gezang 
zal niet meer kunnen doven 
totdat Hij komt! 

 
Wij wachten op de koning; 

zijn ster is al gezien. 
Vol vrede is de morgen 
wanneer Hij komt! 
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WOORDEN 

 

Maria en Elisabeth 
 
Elke Sjaloom behandel ik een woord uit de Bijbelse traditie. Deze keer twee namen 
die we in de Advents- en Kersttijd veel tegenkomen. Wat betekenen ze en valt er ook 
meer over te zeggen? 
 
Is er een vrouwennaam in de wereld die vaker voorkomt dan Maria? Ik denk het niet 
en zie deze bij mijn moeder en dochter ook terug! Ook in de protestantse traditie 
heeft ze haar plaats dus gekregen, maar vooral vanuit het katholicisme is de naam 
wereldwijd bekend geworden. Zelfs zodanig dat er een aparte theologische stroming 
naar is genoemd: de marialogie. Over haar alleen al is dus een bibliotheek te vullen 
met woorden en afbeeldingen! 
 
De betekenis van de naam Maria is niet helemaal zeker, maar genoemd worden: 
‘gewenst kind’, ‘rebels’, maar ook: ‘geliefde’. Maria wordt in de katholieke traditie 
‘Moeder Gods’ genoemd en als zodanig vereerd. Ik telde gemakkelijk een twintigtal 
feesten die aan haar gewijd zijn. Een hoogfeest wordt wel het feest op 25 maart 
genoemd, Maria Boodschap of Annunciatie, daarmee is bedoeld de aankondiging 
door de engel Gabriël van Maria’s zwangerschap, negen maanden vóór kerst. 
Hoe Maria zwanger is geworden is een theologie op zich geworden, evenals de 
altijddurende maagdelijkheid. Dat laatste leerden overigens ook Luther en Calvijn 
nog, een standpunt dat binnen het protestantisme niet meer verdedigd wordt. Maria 
haar huwelijk met Jozef wordt wel een ‘Jozefshuwelijk’ genoemd, namelijk alleen een 
geestelijke, niet-sexuele huwelijksrelatie. 
Er is ook een mening dat de genoemde maagdelijkheid op een vertaalfout(je) berust! 
“Wat uit haar verwekt is, is uit de heilige Geest”. Daarmee wordt verwezen naar 
Jesaja 7:14. Pikant detail is dat er in de oorspronkelijke Hebreeuwse tekst van Jesaja 
gesproken wordt van een jonge vrouw. De Griekse vertaling van Jesaja (de 
Septuagint) vertaalt dit woord echter met maagd en door deze slordige vertalers is 
het woord maagd ook in de oorspronkelijke tekst van het evangelie terecht gekomen. 
Dat leidde mogelijk zelfs tot het dogma van de maagdelijke geboorte. Hét Maria lied 
is: 
Ave Maria, gratia plena, Wees gegroet, Maria, vol van genade, 
benedicta tu in mulieribus.  gezegend zijt gij onder alle vrouwen. 
 
Zo vaak als Maria voorkomt in de Bijbel, zo weinig wordt de naam Elisabeth / 
Elizabet gebruikt, namelijk precies één keer! Inderdaad als vrouw van Zacharias, 
moeder van Johannes de Doper en nicht van Maria, die drie maanden bij Elisabeth 
blijft, verondersteld wordt wel tot de geboorte van Johannes. Haar naam betekent in 
het Hebreeuws ‘God heeft gezworen’ of ‘God is een eed’. 
Er zijn talloos veel afleidingen van haar naam, zoals ‘Liesbet’, ‘Betsie’, en ‘Elske’, 
maar ook ‘Ilse’ en ‘Lisette’. 
In het Spaans en Portugees wordt de naam als Isabel / Isabella geschreven. 
 
         Feike Oppewal 
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Op zoek naar het kerstkind Voorleesverhaal door Nieske Selles - Ten Brinke  

 

‘Kom snel, Tuvia! Er zijn herders in de stad met een heel vreemd verhaal. Mijn vader 

vertelde het. Ga je mee? Dan gaan we ze zoeken!’   

Amos staat hijgend voor Tuvia. Die is nog druk bezig om twee takjes met een restje touw 

aan elkaar vast te maken. Hij maakt een wagen om aan zijn houten paard te binden. Het 

lukt al aardig.  Amos trekt hem aan zijn arm. ‘Kom nou Tuvia. Straks zijn ze misschien 

de stad weer uit.’ De nieuwsgierigheid wint het van zijn verlangen om de wagen af te 

krijgen. ‘Wat voor verhaal hebben ze dan?’ vraagt Tuvia aan zijn buurjongen.   

Die haalt zijn schouders op, Tuvia met zich meetrekkend. ‘Ik weet het niet precies. Er is 

iemand geboren. En de herders zeggen dat alles nu gaat veranderen. Ik wil horen wat er 

precies gebeurd is. Kom!’  

Samen hollen de jongens over de stoffige straten. Er zijn weinig mensen op straat. Maar 

als Tuvia en Amos dichter bij het centrum van Betlehem komen, wordt het steeds 

drukker. Mensen praten opgewonden. Sommigen lachen en roepen spottend: ‘Heb je het 

verhaal gehoord van de herders? Haha… een engelenkoor in de nacht. Dat kan toch 

helemaal niet?’  Een herbergier die zijn straatje schoonveegt voor de nieuwe gasten van 

deze dag, schudt ongelovig zijn hoofd. Een vrouw met manden vol graan loopt net langs 

hem. Ze blijft staan en zegt: ‘Ik heb het ook gehoord. En volgens mij is het waar.  

De engelen hebben verteld dat de Messias, de Verlosser, is geboren! Als dat toch eens 

waar is…’ In zichzelf mompelend loopt de vrouw weer verder met haar zware vrachtje.  

‘Waar zijn de herders nu?’ vraagt Amos ongeduldig aan de herbergier.  ‘Ze staan nog op 

het marktplein. Maar doe geen moeite jongens. Het zijn onzinverhalen.’  Amos en Tuvia 

weten genoeg. Meteen zetten ze het weer op een lopen, nu richting het marktplein.  

Ze hoeven niet lang te zoeken. Op het marktplein staan veel mensen bij elkaar. In het 

midden van hen staat Naftali. Hij is een herder die vlak bij hen woont. Hij heeft veel 

schapen en hij is erg sterk. Veel mensen kijken tegen hem op.  

Naftali ziet Tuvia en Amos. Hij wenkt hen om dichterbij te komen. ‘Tuvia, jouw naam is 

vannacht waarheid geworden!’ roept hij over de hoofden van mensen heen. De mensen 

zijn stil geworden en kijken ineens allemaal naar Tuvia. Zijn wangen worden er een 

beetje rood van.   

‘Tuvia, jouw naam betekent: “God is goed”! Deze nacht is God zo goed voor ons 

geweest. Wij, enkele herders en ikzelf, waren in het veld. We warmden ons aan het vuur 

en hielden de wacht over onze schapen. Plotseling scheen er in de lucht een licht dat ons 

allemaal verlichtte. We konden er niet naar kijken, zo fel was het licht. Het licht begon te 

zingen. Een prachtig lied. Het ging over God en over de hemel. Het ging over vrede op 

aarde en over een God die van mensen houdt. Toen het lied uit was durfden we 

voorzichtig te kijken. We zagen een groot koor van engelen. Een van hen begon te 

spreken: “Vannacht is vlak bij dit veld, in de stad Betlehem, een kind geboren. Hij is niet 

zomaar een kind, maar Hij is de beloofde Verlosser. Zijn naam is Jezus!”   

We hebben onze schapen zomaar achtergelaten en zijn gaan zoeken. En… we vonden 

Hem! Weet je waar? In een stal. Daar, achter die heuvel bij de herberg van Shion. In die 

stal vonden we Hem en we wisten het meteen. Dit is het kind over wie de engelen 

zongen. Dit is de Verlosser, onze Verlosser!’   

Naftali heeft tranen in zijn ogen gekregen. ‘Begrijp je het nu Tuvia? Jouw naam is 

vannacht uitgekomen. Want God is goed voor ons geweest!’   

Tuvia staat te trillen op zijn benen. Hij laat zich door zijn knieën zakken en gaat op de 

grond zitten. Amos laat zich naast hem op een boomstronk zakken.  Terwijl de mensen 

om hen heen weer beginnen te praten, heeft Tuvia het gevoel dat de aarde rondjes 

draait. Waarom is hij zo van streek? Hij begrijpt het niet…  

De mensen om hem heen beginnen tegen Naftali te schreeuwen. ‘Houd je praatjes voor 

je herder!’ roept de bakker. ‘Je zaait alleen maar heel veel onrust in de stad!’  ‘Laat ons 

met rust, Naftali!’ roept de smid. ‘Waarom zouden wij een Verlosser nodig hebben? Ik 

hoef helemaal geen Verlosser!’ Naftali probeert de mensen nog eens te overtuigen, maar 

de mensen druipen één voor één af. Dan ziet Naftali Amos en Tuvia. Hij komt naar hen 

toe en zakt door zijn knieën. ‘Wat is er Tuvia? Je bent zo wit!’ vraagt hij. Tuvia haalt zijn 

schouders op. ‘Het komt door uw verhaal,’ zegt hij. ‘Ik wil weten of het waar is. Papa en 

mama hebben al zo vaak verteld over een Verlosser die ooit zal komen. Is het nu dan 

echt gebeurd? Hoe weet ik het zeker?’  
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Naftali legt zijn grote ruwe herdershand op het hoofd van Tuvia. Met zijn andere hand 

pakt hij Amos bij zijn schouder. ‘Jongens, ga naar Hem toe!’ zegt hij hees. Zijn stem 

verraadt dat hij nog steeds tranen in zijn ogen heeft. ‘Ga Hem zoeken en dan zul je het 

weten!’ Dan staat hij op en verdwijnt tussen de huizen. De jongens blijven nog een tijd 

stil zitten. De straten zijn weer leeg. Het is weer rustig op het marktplein  

Dan staat Tuvia op. ‘Ik ga Amos,’ zegt hij. ‘Ik wil het zeker weten. Ga je mee?’  Amos 

twijfelt. ‘Als alle mensen zeggen dat het onzin is, waarom zou Naftali dan gelijk hebben?’ 

Tuvia schudt zijn hoofd. ‘Het is geen onzin. Ik voel het gewoon. Ik wil Hem zoeken. Als je 

niet mee wilt, ga ik alleen.’   

Maar Amos volgt hem al. Samen lopen de jongens de stad weer uit in de richting van de 

herberg van Shion. De herberg is net buiten de stad en na een kwartiertje lopen zien de 

jongens het huis liggen.‘Naftali zei dat de Verlosser niet in de herberg is geboren, maar 

in een stal,’ zegt Amos. De jongens lopen daarom niet naar de ingang van de herberg 

maar lopen om het gebouw heen het veld in. Een paar honderd meter verderop zien ze 

een kleine schapenstal. Bij de ingang staat een os. Met een touw staat hij vastgebonden 

aan een paal. Ook zijn er schapen die langs de houten wand van de stal gras eten. De 

deur van de stal staat op een kiertje open.   Opeens blijft Tuvia staan. ‘Ik weet niet of ik 

wel durf,’ fluistert hij. Amos blijft ook staan. ‘Als we willen weten of Naftali de waarheid 

spreekt, moeten we gaan kijken,’ fluistert hij terug.  

Zachtjes komen Tuvia en Amos steeds dichter bij de stal. Juist als ze eigenlijk niet meer 

verder durven, steekt een man zijn hoofd om de hoek van de staldeur. Verbaasd kijkt hij 

naar de jongens. Dan breekt er een glimlach door op zijn gezicht. Hij steekt zijn hand uit 

naar Tuvia en Amos. ‘Welkom jongens, komen jullie om Jezus te zien?’  Tuvia knikt. 

Amos zet een stapje vooruit. ‘Naftali vertelde dat Hij de Verlosser is. We willen weten of 

het waar is,’ zegt hij. De man komt naar hen toe. ‘Ik ben Jozef,’ zegt hij. ‘Deze nacht 

heeft mijn vrouw Maria een zoon gekregen. Hij is haar zoon, maar ook Gods Zoon. Ik 

mag voor Hem zorgen. Het is een bijzonder kind, want Hij zal de mensen gaan verlossen 

en troosten. Hoe Hij dat gaat doen weet ik ook niet goed. Dat weet alleen God. Kom 

maar, dan mag je Hem zien. Hij is net wakker!’    

Schoorvoetend volgen Amos en Tuvia Jozef in de stal. Daar, op een bed van stro, zit 

Maria. In haar armen heeft ze een heel klein baby’tje.  Tuvia laat zich zachtjes op zijn 

knieën zakken. Vlak voor Maria en het kind. ‘Het is waar,  Amos!’ fluistert hij. Tranen 

prikken in zijn ogen. ‘Hij is de Verlosser. Ik weet het zeker, ik voel het hier vanbinnen.’ 

Hij slaat met zijn vuist op zijn borst.   

Amos knikt. ‘We moeten het onze ouders vertellen!’ 

zegt hij schor. De jongens blijven nog een poosje 

zitten. Heel dicht bij Jezus. Maria kijkt hen aan en 

streelt over het hoofdje van haar kind. ‘Dit is niet 

alleen ons kind,’ zegt ze zacht. ‘Jezus is er voor alle 

mensen! Hij is er ook voor jou, Amos. En voor jou, 

Tuvia.’  

Achter zich hoort Tuvia Jozef zachtjes lachen. Tuvia 

draait zich om. ‘Waarom lacht u?’ vraagt hij. Jozef 

maakt een rondedansje. Zomaar door de stal. Tuvia 

moet erom lachen en Amos en Maria ook. ‘Het is 

jouw naam! Tuvia… Jouw naam betekent: “God is 

goed”! En dat is zo waar. God is goed!’  

Amos en Tuvia zeggen geen woord tegen elkaar als 

ze de weg teruglopen via Betlehem naar hun huis. 

Maar thuis vertellen ze aan hun hele familie wat ze 

gezien en gehoord hebben. ‘Jezus, de Verlosser, is 

echt gekomen!’  
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Een laid ien Kerstnacht  

 
Van woarheer bin Ie komen, 

wel haar Joe ooit verwacht? 
Wel haar van Joe vernomen 

in dizze duustre nacht? 
Een nije God bin Ie, 
maank mensken wil Ie wonen, 

zo wiedvot en stoefbie. 
 

Van oldsheer wiedergeven, 
joen noam ien t old verhoal, 
joen woorden, ons beschreven 

ien elk zien aigen toal. 
Ons aigen levenslot 

oet ain stuk mit joen leven, 
zo bin Ie ons tot God. 
 

Ien ons bin Ie verloren, 
wèl duurt zo wieder goan? 

Joen stem ien onze oren, 
joen komst ien ons bestoan. 
Joen woord van vlaais en bloud, 

as kiend veur ons geboren, 
as mensk dij staarven mout. 

 
( lied 494 Huub Oosterhuis – Grunneger vertoaling Henk Baas ) 

 

 
 

 

Je bent niet alleen 

Je bent niet alleen Mijn kind, 

Ik zal je dragen. 

Al is de weg ook donker, 

het leven vol vragen. 

Blijf sterk, grijp moed 

in al je verdriet. 

Ik ben het die jouw 

angst en beven ziet. 

 

Je bent niet alleen Mijn kind, 

Ik zal er zijn, 

in vreugde en verdriet, 

bij angst en pijn. 

Sla je oog naar boven 

en leer je leven in 

Mijn Vaderhand te geven. 

(Leo Heuvelman)   ( ingezonden door Gerda Goelema ) 
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AGENDA OVER DE BRUG december 2019 en januari 2020 
Informatie over de activiteiten kunt u in het programmaboekje opzoeken of op de 
website van de PG Winschoten : www.pg-winschoten.nl/bezinning-cultuur 
Er is ook een facebookpagina: www.facebook.com/overbrug/ 
In deze agenda verwijzen de (blz.) naar de pagina in het OVER DE BRUG boekje. 
 
Sacrale dans (blz.34)  
11 dec en 15 jan: 10.00 uur in de Ontmoeting Scheemda 
18 dec en 22 jan: 10:00 uur in Ons Gebouw Winschoten 
20 dec en 24 jan  19:30 uur in Ons Gebouw Winschoten 
 
1 december 
Inspiratiecafé ‘Zin in Oldambt’, (blz. 8), 15:00 uur Hotel Victoria Marktplein 
Winschoten  
1 december: gast is ds. Jan Hommes, classispredikant in de classis Groningen-
Drenthe 
 
4 december 
Kwetsbaarheid van het leven, een drieluik (blz. 21) 19.30 uur Ons Gebouw 
Winschoten, info & aanmelding: Judith Groot Zevert 
 
6 december en 10 januari 
Gevlekte pracht en bontigheid (blz 15), 9.30 uur Ons Gebouw Oostwold, info & 
aanmelding: Yvonne Drewel 
 
7 december en 4 januari 
Wandelen met Zin in Westerwolde (blz.15); start:9.30 uur, opgave: Rienk Janssen  
 
17 december en 21 januari 
Slow food, gespreksgroep senioren (met lunch) (blz.20), 12.30 uur Ons Gebouw 
Winschoten. Info & aanmelding ds. Bert van der Woude. 
 
18 december en 15 januari 
Stiltewandeling (blz.37) 9:30 uur Stefanuskerk Finsterwolde, info & aanmelding 
pastor Tineke Huizing, maar ook welkom om mee te doen, zonder aanmelding 
vooraf. 
 
18 december en 22 januari 
Leerhuis Filosofie (blz. 19) 18.00 uur  in Ons Gebouw Winschoten. Info & aanmelding  
ds. Bert van der Woude. 
 
19 december en 23 janauri 
Slow Food, gespreksgroep (blz.26) 10:00 uur Ons Gebouw  Winschoten, opgave: ds. 
Bert van der Woude 
 
19 december en 23 januari 
Wereldkeuken (blz.7) 17:30- 19:30uur Ons Gebouw  Winschoten, opgave: Ellen 
Smid of ds. Bert van der Woude,  kosten € 10.- p.p. 
 
22 december 
Adventswandeling (blz.16) 13:30 uur; kosten € 8.50- p.p + vervoer, info & 
aanmelding Ellen Smid  

http://www.pg-winschoten.nl/bezinning-cultuur
http://www.facebook.com/overbrug/
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29 december 
TOP 2000 dienst 17.00 uur Vennekerk Winschoten m.m.v. GROOVING en Ruth Bos 
 
9 januari  
Filmhuis Bellingwolde (blz.32) 20.00 uur Het Karspel, kosten € 5.- p.p., info Astrid 
Lüürssen 
 
15 januari 
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 
 
16 januari 
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 
 
17 januari 
Bijbels koken Winschoten (blz.5) 17.00 uur, info & aanmelding: Ellen Jalink of ds. 
Bert van der Woude 
 

 19 januari, Taizé-viering, Marktpleinkerk Winschoten om 19.00 uur 
 
22 januari 
Muziek beluisterd en toegelicht (blz.33), 19:30 uur Ons Gebouw in Winschoten. 
 
31 jan – 2 februari 
Kloosterbezoek Zundert; info & aanmelding ds. Bert van der Woude 
 
Concerten:  
8 december: A Festival of Lessons & Carols 15:00 uur Stefanuskerk Finsterwolde 
15 december: Adventsconcert 16.00 uur Bellingwolde Magnuskerk 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:wolf23@ziggo.nl
mailto:wolf23@ziggo.nl
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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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November 2019 
47e jaargang, nummer 3 
verschijnt drie keer per jaar 
 
redactie:    Ciska Kampinga, J. Koolhoflaan 5, tel. 646127 
     j.kampinga6@kpnplanet.nl 
     Liesbeth Jonker, Wildeplaats 43, tel. 647255 
     liesbethjonker@hotmail.com 
typewerk jaarboekje en  
drukwerk:    Ciska Kampinga, J. Koolhoflaan 5, tel. 646127 
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