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Van de redactie, 

 

Voor u ligt de Kerstsjaloom. Het is Advent in aanloop naar Kerst. 
Alles is anders dan anders dit jaar, we zijn nog steeds beperkt in de 

mogelijkheden van ontmoetingen en van vieringen. We zullen zeker een aantal 
december ontmoetingen moeten missen, zowel vieringen als ook de Kerst-inn en 
het Kerstontbijt. Toch wordt het ook dit jaar “gewoon” weer Kerst. 

Het wonder van de geboorte van Christus mogen we vieren!! 
Wij wensen u/jou veel leesplezier. 

 
Liesbeth en Ciska 
 

 
Een goed bericht 

 
Een goed bericht: 

Daar zij licht, 
de Schepper laat Zich 
gelden, 

duister verdwijnt, 
leven verschijnt, 

dit licht heeft iets te 
melden. 
 

Een goed bericht: 

Daar zij licht, 
de Vader zond de 
Redder, 

Zijn Zoon werd Kind, 
die 't mensdom mint, 

Hij is een goede 
herder. 
 

Een goed bericht: 

Daar zij Licht, 
de ster schijnt in ons 
leven, 

licht op de baan, 
Hij gaat vooraan, 

en wil ons richting 
geven. 
(Aagje Lingen) 

 

 

 

 

 
 

 
 

Kerstfeest 

Kerstfeest! Christusfeest! 

Een Kind is ons geboren…. 

Wie in dit Kind geloven kan, 

viert feest, gaat niet verloren. 

 

In alle kerken groot of klein, 

wordt in één Geest gebeden: 

Geef Vrede op aarde, grenzeloos, 

de grootste nood voor heden. 

 

’t Is tijd dat wij weer zoeken gaan, 

de wereld gaat aan haat ten onder. 

Wie heeft nog kracht om op te staan ? 

Wie Jezus zoekt….ontdekt een wonder ! 

( Frits van der Made ) 
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Overweging 

 
Met de hond aan mijn zijde loop ik het landweggetje in dat langs de visplas loopt. 

Het is nog vroeg, nog niet eens echt licht. Aan de einder van het vlakke land 
kleurt het rood door de zon die al een eindje opgekomen is. Het is een beetje 
mistig, en het is vooral stil. Het boerenland ligt er alweer zwart en kaal bij, de 

aardappelen, de bieten en het mais zijn geoogst en afgevoerd. Het land krijgt 
rust, mag herstellen van het groeiseizoen en in het voorjaar is het land weer 

zover dat het de pootaardappelen en het zaad van andere gewassen weer kan 
ontvangen, een eeuwigdurende kringloop. Maar nu heerst er alleen maar rust en 
stilte, een weldadige stilte. De hele natuur ademt die stilte, ik hoef die natuur 

maar op te zoeken en ik maak er deel van uit. Als ik zo een eindje doorloop word 
ik zelf ook rustiger en stiller in mijn hoofd, belangrijk in deze hectische tijden, in 

deze chaotische wereld die voor zoveel onrust zorgt. Ook de coronacrisis heeft 
veel ellende gebracht, op allerlei terrein, veel mensen zijn overleden, velen zijn 
er erg eenzaam door geworden en het sociale en verenigingsleven staat onder 

druk. Anderzijds zijn er ook wat voordelen: de lucht is schoner, er is minder 
verkeer op de weg en misschien is er wel wat meer stilte gekomen.  

De afgelopen periode was noodgedwongen ook een tijd om eens wat meer stil te 
staan bij jezelf, bij anderen, bij de wereld. Stilstaan, even op adem komen, het is 

zo belangrijk, zo weldadig voor een mens in deze wereld waar de stilte steeds 
meer een schaars goed lijkt te worden. Maar gelukkig, ze is er altijd en overal, ik 
heb haar gevonden tijdens kloosterweekeinden, in Taizé, in de natuur, maar ook 

in een rustig moment bij een kop thee.  
 

’s Avonds loop ik weer met de hond, na een lange werkdag, heerlijk om dan nog 
een uurtje te lopen, m’n hoofd even leeg maken. Ik zie hier en daar de eerste 
kerstverlichting en nu zie ik ook de eerste Adventsster al hangen. De Adventstijd 

komt er weer aan, tijd van verwachting, tijd van uitkijken naar. Verwachten en 
uitkijken naar kun je alleen maar als je daar de tijd voor neemt, als je daar over 

nadenkt, in stilte. Je moet er ruimte voor maken in  je hoofd, het moet stil 
worden in je hoofd. Want dan komt er weer ruimte voor wat nieuws, dan is er 
ruimte voor verwachting en hoop, hoop dat het beter gaat worden, hoop dat we 

tóch met z’n allen de goede kant op gaan. Maar eerst moet het stil worden en 
leeg in jezelf, net zoals die boerenakker, die nu stil en leeg is, maar straks weer 

groeit en bloeit.  
Wij kunnen leren van de akker, van de natuur, groei en bloei kunnen alleen maar 
uitbundig plaatsvinden als die afgewisseld wordt door periodes van rust en stilte. 

 
En als we stil worden, als we er de tijd voor nemen, dán wordt het Advent, dan 

kunnen we uit het heden treden en  kijken wat vóór ons ligt. Het Kind dat 
geboren gaat worden, het Kind dat uit zal groeien tot de man die ons leerde hoe 
we in deze wereld mogen staan, en die in ons op zijn beurt de verwachting 

wakker roept van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, een plaats waar alle 
tranen zullen worden afgewist, waar vrede heerst, rust en stilte. 

 
U allen wens ik een goede Advent en mooie 
Kerstdagen! 

Jaap Nicolai 
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In memoriam Johannes, John, van der Wijk. 

Johannes, we kennen hem als John, van der Wijk overleed op donderdag 19 november j.l. in 
de leeftijd van 77 jaar. John werd op 4 januari 1943 geboren te Heerenveen als zoon van 
Theo en Froukje van der Wijk. Verder bestond het gezin van der Wijk uit dochter Albertje en 
broer Heine die inmiddels is overleden. Na de kleuter- en lagere school belandde John op de 
ambachtsschool. In militaire dienst werd hij hospik, verpleger, en ook na de diensttijd kwam 
John in de verpleging te werken in de psychiatrische inrichting Licht en Kracht te Assen. Het 
was hier dat hij Diny leerde kennen, ze werden verliefd en ze trouwden op 30 december 
1966. Vervolgens werden 6 kinderen geboren, keurig verdeeld in 3 meisjes en 3 jongens. En 
het bleef niet bij 6 kinderen, er kwamen ook 6 partners bij en dat resulteerde weer in 11 
kleinkinderen en tot nu toe één achterkleinkind. John was erg blij met al die kinderen, klein 
en achterkleinkinderen, blij en ook trots, altijd stond hij klaar met hulp en een vriendelijk of 
opbeurend woord. De hobby’s van John bestonden uit voetbal en vissen, waaronder 
zeevissen. Als geboren Fries was John natuurlijk fan van SC Heerenveen, hij volgde de 
verrichtingen van die club nauwgezet. Ook als Max Verstappen moest rijden zat John 
steevast voor de buis. John was een vriendelijke, rustige man die het zeker de laatste jaren 
niet gemakkelijk had met zijn gezondheid. Door zijn zware COPD was hij al lange tijd zo goed 
als aan de stoel gekluisterd, kleine stukje lopen gingen nog wel, maar dat ging toch wel 
geleidelijk moeizamer. Als kerkelijk werker kwam ik regelmatig even bij hem langs om te 
informeren hoe het ging. En als je John dan vroeg “Hoe gaat het John” kreeg je eigenlijk altijd 
hetzelfde antwoord, “ach, z’n gangetje he…”, ook later bleef hij dat meestal zeggen. Maar hij 
zei het altijd met een glimlach en zonder een spoortje van klagen of van protest. John was 
iemand die het leven nam zoals het kwam, berustend en accepterend, maar altijd wel zijn 
zegeningen tellend, hij was heel wijs met Diny, met zijn kinderen, zijn kleinkinderen en zijn 
achterkleinkind. De laatste jaren werd het echt zwaarder voor John, Diny ging achteruit, ze 
moest periodes opgenomen worden in het ziekenhuis en ze moest verhuizen naar 
Maarsheerd. John zelf kwam vanaf vorig jaar december in Musselkanaal terecht in een op 
zich prachtig appartement. Maar hij was nu veel alleen, hij miste Diny natuurlijk, maar zijn 
kinderen waren er gelukkig altijd voor hem. Ook in deze zware periode voor John, bleef hij 
de vraag “Hoe gaat het John”?  beantwoorden met “ach. z’n gangetje he? “ Gelukkig knapte 
Diny zo goed op dat ze zo nu en dan weer een zaterdag of zelfs een heel weekend naar John 
toe mocht. Een val en een gebroken heup van Diny hield dit vervolgens weer een tijdje 
tegen, maar ook de laatste tijd mocht Diny zo nu en dan weer even naar John toe. Er werden 
alweer plannen gemaakt dat Diny weer een heel weekend bij John zou mogen zijn. Maar het 
mocht niet zo wezen, want John overleed onverwacht, zittend in zijn vertrouwde stoel voor 
de televisie. 
John was, zoals gezegd,  een vriendelijk, beminnelijk en rustig mens die goed kon 
aanvaarden en accepteren wat het leven voor hem in petto had. Hij werd hierbij gesteund 
door een vast geloof in God, waar hij overigens niet of nauwelijks over praatte. In die zin was 
John geen prater, het geloof, zei hij eens tegen mij, héb je gewoon, dat zit erin en dat gaat er 
ook niet meer uit. John vertrouwde zich wel geheel toe aan de God van psalm 139, een 
psalm die we ook tijdens de uitvaartplechtigheid gelezen hebben. God die jou kent, beter 
dan dat je jezelf kent. God die met jou is en jou altijd vasthoudt, wat er ook gebeurd. Dat 
was voor John genoeg, hij vertrouwde op deze God, die enkel liefde is, en in dit vertrouwen 
is hij uiteindelijk rustig ingeslapen. 
                                                                                                                             Jaap Nicolai 
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PERSONALIA 

Ingekomen: 

Fam. G.J. Messchendorp, Vinkenlaan 22, 9663CN 

 

Verhuisd: 

Mevr. H.H. Horlings, van Westerlee naar Gildeweg 2, 7876HP Valthermond 

Mevr. H.F.H. Buikema naar de Clockstede kamer 113, Prunuslaan 2, 9663CW 

 

Overleden: 

19 november; Johannes van der Wijk in de leeftijd van 77 jaar. 

 

 

 

 

 
 

 

Ik geloof in God, die het licht heeft geschapen 
om de aarde bewoonbaar te maken 

en mensen tot leven te brengen. 
 

Ik geloof in aarde en water, 

in alles wat er groeit en leeft, 
niet om te vervuilen en te sterven 

maar om te blinken in het licht 
zoals het was in den beginne. 

 
Ik geloof in de mensen geschapen naar Gods beeld, 

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

 
Ik geloof in die ene mens Jezus van Nazareth. 

die in opstand is gekomen tegen onrecht en verdrukking, 
tegen macht die mensen klein houdt 

en hun het licht ontneemt. 
 

Ik geloof in zijn opstand tegen de dood, 

die hem in leven hield tot vandaag. 
Daarom wil ik opstaan uit mijn eigen duisternis 

en weten dat de dood het laatste woord niet is. 
 

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

in het dienen van mensen, 
tot alles is voltooid en wij leven in vrede. 
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VERJAARDAGEN IN 2021 
Januari: 
11 Dhr. S.K. Heijes, Rembrandtlaan 18     80 jaar 

16 Mevr. M.G. Heijes, Rembrandtlaan 18     81 jaar 
26 Dhr. H. Buist, Prunuslaan 56      88 jaar 

26 Dhr. A.T. Diekema, Iepenlaan 1      83 jaar   
 
februari: 

24 Mevr. G. Stuit-Boer, Ds. S. Tjadenstraat C111   84 jaar 
 

maart: 
23 Mevr. J. Meijer, Lindenlaan 60      88 jaar 
29 Mevr. H. Sulman, Acacialaan 10      82 jaar 

 
april: 

15 Dhr. J. Huiting, Prunuslaan 6      91 jaar 
 
mei: 

02 Mevr. H. Boels, Prunuslaan 78      82 jaar 
17 Mevr. W.J. Huiting, Prunuslaan 6     84 jaar 

27 Mevr. M.J. Ottjes-Mulder, Rondweg 56    82 jaar 
 
juni: 

01 Mevr. J. Drok-Joosten, Paulus Potterlaan 15          100 jaar 
03 Dhr. A.J. Wichers, R.J. Niewoldstraat 27, Veendam   81 jaar 

 
juli: 

23 Mevr. D. Siks-Buist, Albatrosstraat B47    95 jaar 
29 Mevr. H.F.H. Buikema, Clockstede kamer 113   91 jaar 
 

augustus: 
13 Dhr. H.A. Meijer, Lindenlaan 60      88 jaar 

17 Dhr. W. Boels, Prunuslaan 78      83 jaar 
22 Dhr. M.A. Heikens, Joh. Vermeerlaan 6    81 jaar 
 

september: 
01 Mevr. M. de Groot-Greven, Veenhofsweg 51, Alteveer  90 jaar 

01 Mevr. A.G. Mollema, Merellaan 19     81 jaar 
 
oktober: 

05 Mevr. G.A.O. Wichers, R.J. Niewoldstraat 27, Veendam  81 jaar 
12 Marijke Hulzebos, Holtveen 6-8, 9481TL Vries   38 jaar 

19 dhr. P. L.  Feunekes, Onstwedderweg 71    91 jaar 
 

november: 

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

 

Hartelijk gefeliciteerd!!! 
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Van de kerkenraad 

 
Voorstellen nieuwe voorzitter kerkenraad 

Alles is en gaat anders in deze corona tijd. Zo ook het wisselen van de wacht in 
de kerkenraad. We hebben binnen de kerkenraad afscheid genomen van Anita 
Molema, Henk Kingma en Christel Löhr-Kiewiet. Het officiële kerkelijke afscheid 

komt tzt nog. Eddie Jonker is ook aftredend, maar blijft nog even aan om mij, 
Martje Ritzema, te begeleiden en te ondersteunen in de taak als nieuwe 

voorzitter. Ik heb als 'stagiair' een jaar mee mogen lopen met de kerkenraad in 
de veronderstelling dat alles 'normaal' zou verlopen, maar ook hier gooide 
corona roet in het eten. Toch hebben we als kerkenraad gemeend dat het 

uitstellen van de overdracht niet juist en zeker niet nodig was. Vandaar dat ik mij 
nu als voorzitter van de kerkenraad aan jullie mag voorstellen. Ik moet eerlijk 

toegeven dat ik dit best spannend vind, een uitdaging ook. Maar ik ben er ook 
van overtuigd dat het met steun van jullie allemaal goed moet komen. Ik heb er 
alle vertrouwen in en ga er voor. En hierbij wil ik graag de laatste woorden van 

de Grunneger preek aanhalen: God gait mit mie, mit ons mit. En goa mit God! 
 

Advent Vespers 
De kerkenraad heeft besloten de vespers in de adventstijd van 2020 geen 

doorgang te laten vinden. Het zingen, dat een wezenlijk onderdeel is van deze 
vespers, is uitgesloten vanwege de corona maatregelen. Bovendien moet de kerk 
na gebruik telkens weer een extra reinigingsbeurt hebben. We vinden het 

jammer dat het dit jaar zo moet, maar we verwachten dat u begrip heeft voor dit 
besluit. 

 
Ochtendgebed Nieuwjaarsmorgen 2021 
We hebben als kerkenraad helaas moeten besluiten om ook het ochtendgebed 

van Nieuwjaarsmorgen 2020 niet door te laten gaan. Het elkaar echt ontmoeten, 
begroeten en elkaar 'veul haail en zegen touwinsken' is uitgesloten in deze 

coronatijd. Gelukkig kan een kaartje een redelijk alternatief zijn. Wij wensen u 
allen als kerkenraad alvast fijne feestdagen toe en een gezond en gelukkig 
nieuwjaar. 

Namens de kerkenraad,  
 

Martje Ritzema 
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DIENSTEN IN 2020  (eventuele wijzigingen worden vermeld op de 

website en zijn te lezen op de dienstaankondiging Kerkstraatdeur ) !! 
 Dag en  Tijd: Bijzonderheden: Voorganger:  Organist:  Extra’s: 

06-12   11.00 u                2e Advent                     Ds. v.d. Woude         Miep  Kindernevendienst 

13-12   09.30 u                3e Advent          Ds. Volbeda         A.Wieske  Kindernevendienst 

20-12   09.30 u 

               

 4e Advent 

   

Ds. de Groot  Miep  Maaltijd v.d. Heer 

 Kindernevendienst 

25-12  10.00 u   Kerst Werkgr Erednst  Adriaan  Kindernevendienst 

27-12   09.30 u   Ds. Rienstra  Feike  

31-12  19.00 u  Oudjaar Dhr. Nicolai  Gerda  

DIENSTEN eerste halfjaar 2021 
Dag en  Tijd: Bijzonderheden: Voorganger:  Organist:  Extra’s: 

03-01 11.00 u   Ds. Offringa  Feike  Kindernevendienst 

10-01 11.00 u   Ds. de Jong  Dhr.Wieske  

17-01   9.30 u   Ds. de Groot  Gerda  Maaltijd v.d. Heer 

 Kindernevendienst 

24-01 11.00 u   Ds. v.d. Woude  Feike  

31-01   9.30 u   Dhr. Nicolai  Adriaan  Kindernevendienst 

07-02   9.30 u   Werkgr. Erednst.  Miep   

14-02     Lutherse Kerk  

21-02   9.30 u           1ste 40-d-tijd   Ds. v.d. Sterre   Adriaan  Kindernevendienst 

28-02   9.30 u  2de 40-d-tijd  Dhr. Nicolai  Feike  Kindernevendienst 

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

10-03 19.00 u  Biddag  Dhr. Nicolai  Gerda  

14-03   9.30 u           4de 40-d-tijd  Ds. Volbeda  Miep  Kindernevendienst 

 Luthersen te gast 

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

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

01-04 19.30 u Witte donderd.    Lutherse Kerk 

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

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

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

 Kindernevendienst 

11-04   9.30 u   Ds. de Boer  Feike  

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

25-04 11.00 u   Ds. de Jong  Miep  Kindernevendienst 

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

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

09-05     Lutherse Kerk 

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

23-05  9.30 u  Pinksteren  Dhr. Nicolai  Miep  Kindernevendienst 

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

06-06  9.30 u Luth. te gast  Ds. Rienstra  Adriaan  Kindernevendienst 

13-06 11.00 u   Ds. de Jong  Gerda   

20-06  9.30 u   Ds. de Groot  Miep  K.N.D. + Maalt. vd H 

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

 

N.B. De uitwisseling met de Luthersen is nog onder voorbehoud. 
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Psaalm 98 – een Psaalm mit Kerst 
Zing veur de HEER n nij laid, 
want hai het wonders doan. 
Zien rechterhaand en zien haailege aarm 
hebben hom haail brocht. 
De HEER het zien haail bekendmoakt, 
zien recht openboard veur ogen van volken. 

 
Hai was ziengunst en traauw indachteg 
veur t volk van Israël. 
Ale oethouken van eerde 
hebben t haail zain van ons God. 
Jubel veur de HEER, doe haile eerde, 
kom lös in jubel en gezang! 
Zing veur de HEER bie haarp, 
bie haarp en bie klank van meziek, 
mit trompetten en klank van bezunen, 
zing veur de HEER, joen keunenk. 
Loat t hef roazen mit ales wat ter in touholdt, 
mit wereld en aal dij doarop wonen. 
Loat revieren in handen klappen, 

 
loat baargen jubeln, mitnkander, 
veur de HEER, want hai komt 
om recht te spreken over eerde. 
Hai zel rechtveerdeg rechtspreken over wereld 
en over volken noar wat recht is. 

 

 
 
 
 
Collecte opbrengsten oktober en november 2020 
 
    Kerk  Diaconie Doorzendcoll. Deurcollecte 
  4 oktober 2020    39,75  54,75  34,30 
11 oktober 2020  36,95  44,10    26,95 
18 oktober 2020    31,20  40,50  26,40  
25 oktober 2020  32,35  36,95    27,10 
 
  1 november 2020      36,25  42,74  33,25  
  8 november 2020      38,70  38,80  32,95 
15 november 2020    39.95  29,30    29,65 
22 november 2020      31,70  36,--  25,95  
29 november 2020      41,95  42,--  35,--   
 
Werelddiaconaat enveloppen     634,41    
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Uw Licht 

 
Niets op aarde is zo belangrijk als zonlicht. 

Het is de basis van alle leven, van alle 
bestaan. Licht is een voorwaarde voor 
leven en maakt alles anders. 

Licht is een belangrijk symbool met Kerst, 
maar ook met Pasen.  

Met Pinksteren staat het vuur centraal, ook 
een bron van licht. 
En toch stellen veel mensen regelmatig de 

vraag: Waarom is het zo donker om me 
heen? Dat komt omdat ze het zicht op 

Jezus Christus kwijt zijn.  
In Johannes 8 : 12 staat: Jezus nam op 
nieuw het woord. Hij zei: “Ik ben het Licht 

voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft het 
licht dat leven geeft”. 

Jezus komt tot ons, wij die gevangen zijn in een wereld van duisternis, verteld 
ons dat we, als we naar hem zullen kijken, niet hoeven struikelen op onze weg 

door dit leven. Dat betekent dat zijn licht niet alleen nu op ons pad zal schijnen, 
maar zijn licht zal ons naar het eeuwige leven leiden. We zijn op weg naar Kerst: 
het Licht van de wereld werd mens, heeft onder ons gewoond.  

En wie in hem geloven, gaan aan zijn hand op reis naar de Lichtstad met de  
Paarlen Poorten. 

Laten we op reis gaan!        
 
Gebed 

Heer Jezus,  wij danken U, omdat U in ons leven gekomen bent, door uw Woord. 
door uw liefde, door uw Geest. U wilt ons leven vervullen met de heerlijkheid van 

het Licht, dat in U is. Opdat ook in ons de duisternis moge wijken en uw Licht 
dóórbreken. Maak ons tot mensen in wier leven het waarachtig Kerstfeest wordt! 
Amen 

 
( Uit Vandaar, Kerstliturgie 2016 ) 

 

We wensen iedereen namens de Ouderengroep en de Vrouwenclub hele fijne 
Kerstdagen en een gelukkig 2021 

 
Hilbrand Buist – Wim van Heuvelen – Heika Sulman – Gina van Heuvelen. 
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Beste mensen, 

 
Ja, het jaar 2020. Het jaar 2020 zal als een apart jaar de geschiedenis in gaan. 

Het is een jaar waarin weer blijkt hoe kwetsbaar deze aarde en al het leven op 
deze aarde is. Soms is het best wel veel wat er allemaal gebeurt. Een mens te 
zijn op deze aarde is niet het meest simpele wat er is. Maar, ja, ik prijs mij rijk 

dat mijn dagen gevuld zijn met dingen die mij voeding geven. En ik geniet met 
volle teugen van de vrijheid die ik heb om dingen te doen die voor mij goed 

voelen. En wie goed doet, goed ontmoet. Soms komen er dingen op mijn pad 
die goed zijn. Het zijn cadeautjes die innerlijke rust geven. Het gevoel dat je er 
voor de ander mag zijn en dat er vertrouwen is. Ik heb een tijd mantelzorger 

mogen zijn voor Henny Buikema. En door de Corona ben ik wat vaker geweest 
dan normaal gesproken. Het heeft een hechte band tussen ons gegeven. Nu is  

ze verhuisd en kan ik een aantal dingen loslaten. Er wordt goed voor haar 
gezorgd. Ik ga nu op bezoek bij haar en weet dat ze op een veilige plek woont. 
Elke dag ga ik er met liefde heen. Het moet niet, het mag. Het is voor mij 

hetzelfde als met het geloof. Ik mag geloven, het moet niet. Het woord moeten 
heeft voor mij een te negatieve lading. Geloven betekent voor mij dat ik mag 

geloven dat er meer is dan een mens kan zien. Het is niet zichtbaar en het wordt 
ook niet zichtbaar, ook niet onder een microscoop. Geloven is een gevoel dat er 

is of niet. Voor mij is geloven een werkwoord, het is werken, denken, voelen, 
beleven en berusten. 
Geloven is voor mij gekoppeld aan de andere mens. Als een kind naar mij zwaait 

en mijn naam roept, dan voel ik mij een blij mens. In deze korte ervaring voel ik 
dan het gedachtegoed van Jezus en de vreugde van mijn geloof. Geloven heeft 

mij toegankelijker voor de ander, een zwaaiend kind, gemaakt. De ander is nog 
steeds een spiegel van je eigen ziel. Geloven is voor mij ook delen met de ander 
die in andere omstandigheden leeft. Niet oordelen als de ander anders is, denkt 

of doet. Niet iedereen wordt in een liefdevolle omgeving geboren, niet een ieder 
van ons heeft evenveel geluk.  

Over een paar weken is het kerst en vieren we de geboorte van Jezus. Van Jezus 
heb ik mogen leren dat de ander mij bestaansrecht en vrede geeft. 
Jezus laat zien wie jij bent en wie ik ben, net zoals Hij ook jou, mij en de ander 

is. 
 

Ik wens jullie allen een fijne kerst. 
 
Kick 
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Bijna een jaar in Nieuwe Pekela 

Als ik er op terugkijk was het eigenlijk een heel avontuur; onze plannen om naar 

Pekela te gaan. We hadden besloten om in het noorden te gaan wonen en dan 

liever niet in het ‘bevingsgebied’. Derk is geboren en opgegroeid in de stad 

Groningen en daar hebben wij elkaar leren kennen tijdens onze studie (zoals zo 

veel leeftijdgenoten, op de GJV en catechisatie) In 1980 zijn we getrouwd en in 

1985 zijn we voor het werk in Utrecht verhuisd naar Culemborg. Met altijd in ons 

achterhoofd: eens gaan we weer in Groningen wonen.  Derk en ik hadden een 

paar keer gekampeerd in Pekela en het beviel ons hier wel. Een rustige 

omgeving en schone lucht. Derk is al jaren ziek en zijn longfunctie is niet al te 

best. Dus die schone lucht doet hem goed. En mij ook. 

En niet alleen de schone lucht! Wat wonen wij hier heerlijk. Ons ruime huis en de 

grote tuin. De rust en de vriendelijke mensen die je groeten: ik heb geleerd ‘moi’ 

te zeggen als groet op straat, en bij het komen en gaan. We hebben erg geboft 

met onze buren die ons vaklieden aan de hand deden om ons toch wat vervallen 

huis op te knappen. We zitten nu midden in de verbouwing en ik hoop dat daar 

in het voorjaar een eind aan komt. 

Wat hebben we hier al een mooie zomer gehad! Ondanks Corona veel bezoek 

(niet te veel tegelijk natuurlijk) in onze grote achtertuin. Onze kinderen wonen 

verspreid door het land: we hebben een dochter, Ingeborg, en zij woont met 

haar gezin in Tiel. Onze zoon Koen woont in Harderwijk. Het is fijn dat zij ons 

regelmatig bezoeken.  

En toen we weer naar de kerk ‘mochten’ gaan, deden wij dat met veel plezier! 

We misten de saamhorigheid van een gemeente waarvan de leden elkaar al 

langer kennen. In Culemborg waren wij beiden lid van een gefuseerde PKN 

gemeente. We zijn jarenlang vrijwilliger in het zalencentrum, tevens de kerk, 

geweest. Veel catering voor de groepen aan wie verhuurd werd. Binnen het 

kerkelijk werk hebben wij ook met plezier ons steentje bijgedragen: Derk is een 

aantal jaren voorzitter van de Diaconie geweest en ik was de scriba van de 

Algemene Kerkenraad. Na het samenvoegen van twee kerkelijke gemeenten 

gingen wij verhuizen, dus ik heb na één termijn het ambt vaarwel gezegd. 

Graag zou ik ‘me in het kerkelijk leven storten’, net als in onze vorige gemeente. 

Ik kan niet wachten tot de cantorij weer mag zingen (één keertje zong ik mee; 

daarna kwam de Corona…) De gespreksgroep is ook één keer bij elkaar geweest 

en nu Whatsappen we wat met elkaar. Nog even, en dan mag alles weer. Dat 

hoop ik tenminste. Fijn om in Nieuwe Pekela te wonen en naar de kerk te gaan! 

Mieke Buiter 
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Kniepertjes van Sietse en Marga 
 

 

 
 

Met roomboter gebakken 

De lekkerste kniepertjes van Pekela 
 

€2,50 per zakje 

 

Opbrengst voor project Werkgroep 

Ontwikkelingshulp 

 
Telefonisch bestellen bij Sietse en Marga Heijes 

0597-645736 
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Welkom 

 
Ik was nog jong en kwam op een idee. 

Ik wou verenigen en inspireren 
veel mensen van verschillende komaf, 
geaardheid, levenslot. Ik dacht een huis 

met grote ramen en een tuin van groen 
waar vriendschap bloeien zal als blauwe regen 

waar brood gedeeld wordt, poëzie gezongen, 
waar uitgedroogde bronnen na een tijd 
weer levend water geven - welkom vreemde, 

dolende zielen, welkom in ons midden; 
dat ieder woord dat hier gesproken wordt 

betrouwbaar is als de muziek van Bach. 
Zo dacht ik tegen harde feiten in 
een nieuwe zachte aarde voor ons allen. 

 
Er waren er die dit verlangen deelden. 

Ik kwam ze tegen, naamloos, uit het niets. 
Je bent ineens met twee of drie, we lachten 

een oud verhaal elkaar toe, er blijkt taal 
voor wat wij hopen, beelden ooit gevonden 
voor wat wij, argeloos als voor het eerst, 

voor mogelijk houden: deze wereld anders. 
 

Is er een weg daarheen? Er is een gaan 
van handen, harten, niemand weet  hoeveel - 
soms zie je, even, en gelooft je ogen. 

 
Wij spreken af geen woorden te vertrouwen 

dan die ons gaande houden en doen denken 
dat het bestaanbaar is, een wereld anders. 
En die ons stuurt daarheen noemen wij god. 

Wij spreken af geen ander te verwachten. 
 
(Huub Oosterhuis uit: Handgeschreven. Verzamelde gedichten 1950 - 2020) 

(ingezonden door Feike Oppewal) 
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Coronacrisis, Covid-19, lockdown, anderhalfmeter, besmettingscurve, 

Wuhanshake... zomaar een greepje uit het scala van woorden waar we 
tegenwoordig tegenaan lopen. Nieuwe woorden in onze taal ontstaan wel  vaker, 

maar nu met de situatie waar we in zitten worden we er mee overvoerd. 
Overvoerd met termen, met waarschuwingen en vooral met zorgen. 
Gelukkig zijn er ook lichtpunten: je ziet mensen op nieuwe manieren contact met 

elkaar zoeken en daarbij ontdekt men leuke creatieve manieren om de tijd door 
te brengen of contact te onderhouden. Grappig te zien hoeveel meer 'onbekende' 

mensen langs je huis voorbij lopen, hoeveel meer er gefietst wordt, maar ook 
hoeveel meer er met beeld gebeld wordt. 
 

Sinds 2012 ben ik de cantor binnen onze kerk en tot nu toe heb ik dat met heel 
veel plezier gedaan. Dit is geen afscheidstekst, laten we daar duidelijk in; in 

tegendeel juist. 
Het was (en is) heel fijn een muzikale bijdrage te kunnen leveren aan de 
verschillende diensten. Door de cantorij is op verschillende manieren een 

invulling gegeven aan de invulling van de verschillende diensten. Niet alleen de 
muziekstijl kon verschillen van keer op keer, maar ook de samenstelling van de 

cantorij, de taalkeuze en ja, soms ook de cantorkeuze. 
 

Ondanks dat er lichtpunten zijn zoals in het begin benoemd, worden deze veelal 
toch weer overschaduwd door de negatieve elementen. Natuurlijk, je eigen 
lichtpunten en vindingrijkheid ontdekken wordt beloond. Ook ik word creatiever 

in het vinden van oplossingen, maar het ontbreken van persoonlijke (fysiek) 
contact is echt een gemis. Sociale afstand is de mens ogenschijnlijk niet voor 

gemaakt. Contact wat je ook hebt als je muziek uitoefent. Voor mij, en dat is 
uiteraard heel persoonlijk, is het gebrek aan deze muzikale activiteiten bijna een 
overtreffende trap. 

 
Vanaf maart zijn er geen repetities meer van de cantorij. We lijken nu af te 

stevenen op een jaar geen repetities en geen cantorij tijdens de diensten. Eerlijk 
is eerlijk, door Corona heb ik 'ineens' drie avonden vrij en lijkt het of ik zeeën 
van tijd heb gewonnen, maar de afwezigheid van het samenspelen en -zingen is 

een vreselijk gemis. 
 

Het beperkte sociale contact heeft geresulteerd in het gebrek aan gemeentezang 
en zang door de cantorij tijdens de diensten. Er zijn fijne zangoplossingen 
gevonden middels een enthousiaste groep zangers die in wisseling per viertal het 

zingen tijdens de dienst op zich neemt. Zang is een belangrijk onderdeel van de 
diensten, dus ondanks dat de gemeente niet mag zingen, is er wel een nieuwe 

manier bedacht. Een manier die binnen de situatie van nu past en voor voorlopig 
afdoende is. Ik vind het heel fijn te zien hoe hier creatief mee is omgegaan. 
 

Geen gemeentegezang, geen Onze Vader door de gemeente of bijvoorbeeld geen 
handen reiken bij het vrede wensen. 

Ik heb met verwondering en een tikje ontroering gekeken hoe bepaalde zaken 
door blijven gaan binnen de diensten en de gemeente en hoe ook tijdens deze 
crisis de saamhorigheid blijft bestaan. 

Verwondering, omdat bepaalde zaken geheel anders lopen dan normaal en er 
toch een mooie invulling aan wordt gegeven om zaken toch uit te kunnen 

voeren. Tegelijkertijd de ontroering om te zien welk gevoel er aanwezig is en hoe 
dit wordt beleefd en ervaren binnen de diensten. Iedereen gaat staan ondanks 
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het niet zingen. De sta-symboliek blijft aanwezig in de dienst, niet alleen bij de 

start, maar ook bij het slotgezang en het amen. Er is geen zang nodig om aan 
deze traditie en beleving een invulling te geven. Het gevoel van de dienst blijft 

binnen de gemeente bestaan, zang of geen zang, cantorij of geen cantorij... 
 
De beleving tijdens de diensten versterken met de cantorij hoop ik binnen niet al 

te lange tijd weer te kunnen gaan doen. Twaalf jaar lang heb ik gekeken en 
ervaren hoe zaken lopen binnen de diensten en binnen de gemeente. Hoe ik 

invulling gaf met de cantorij aan bepaalde onderdelen binnen de diensten en ook 
daarbuiten. Hebben we gekeken wat (on)mogelijkheden waren om stukken in te 
studeren en te zingen, maar ook de plannen die we nog op stapel hebben staan. 

Zangavonden waar we zeker onze stem zullen laten horen en uiteraard ook de 
reguliere zaken waar we uiteindelijk voor zijn: een aanvulling op de diensten. 

Na al die jaren voel ik me stiekem een gemeentelid. Een deelnemer van de 
gemeente die wil bijdragen aan het gevoel, de gezamenlijke beleving. 
 

Laten we hopen dat de 12 jaar actief met de cantorij maximaal uitmond in 
slechts maximaal twaalf maanden stilstand en niet op meer. Met veel plezier ben 

ik jullie cantor binnen PKN Nieuwe Pekela en volgens mij is dat duidelijk te zien 
tijdens de verschillende activiteiten binnen de kerk. Samen met mij een 

enthousiaste groep zangers die zich ook weer volledig wil inzetten en uitkijkt 
naar het we-mogen-als-cantorij-weer-zingen moment. 
 

Ik kijk in ieder geval weer uit naar het moment dat we weer kunnen beginnen 
met repeteren en ook weer in de dienst aanwezig kunnen zijn. Fijn dat ik jullie 

dan ook weer in grotere getale aantref en we de diensten dan ook weer meer als 
vanouds kunnen beleven. 
 

Tot die tijd, hoe afgezaagd het misschien ook klinkt, (maar niet minder 
gemeend): blijf vooral gezond. 

 
Victor Verhoef 
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Gedachten in de Kerstnacht 
Gods geboorte 
 
Heeft de Advent mij dieper geopend 
bewogen door verlangen 
mijn hart geopenbaard 
uitziend in de nacht naar het Onuitsprekelijke 
de vervulling van Gods belofte? 
Hoe, waar wanneer, 
vraag ik zoekend in de nacht van mijn bestaan. 
Hemelboden – engelen – antwoorden, 
onverwacht helder. 
Zal mijn arme hart die eenvoud ontvangen 
zich eraan toevertrouwen 
zich erdoor laten bewegen metterdaad? 
Ja, het uur is gekomen 
LICHT schijnt in onze duisternis, 
ten einde de nacht. 
De Pasgeborene neergelegd 
in de gebrokenheid van ons hart 
armoede die we het liefst verbergen 
maar het Kind wil precies hier worden 
ontvangen. 
Het Kind van belofte 
Jezus, Redder, God met ons, Emmanuel. 
Gods oneindige barmhartigheid 
op volle mensenmaat in dit Kind. 
Zo zullen we weten dat we geschapen zijn 
als Gods Beeld en Gelijkenis 
kinderen van de Vader 
gered uit de onwetendheid van zijn liefde 
door Hem de barmhartige. 
Kom, laat heel de schepping zich verheugen 
Gods geboorte opent de hemel op aarde! 
( uit: de eerste Dag ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gedachten met Kerst 
Het Woord 
 
Het woord, sprekend de Vader, 
spreekt: 
Leven, Licht, al wat is, groei en bloei. 
Al wat bestaat is door Hem. 
Wij leven vergeten 
het Licht de rug toegekeerd 
gesloten de ogen van hart 
vrijheid misbruikt, verduisterd ons bestaan. 
Wij, beeld en gelijkenis van het woord. 
Het woord blijft spreken 
Liefde is zijn naam zendt gezanten. 
Ontwaken wij tot geloof? 
Uiteindelijk kwam Hij zelf, altijd de komende. 
Openen wij de deur van ons hart 
voor dit sprekend levend Licht 
in vrijheid mens geworden 
neergedaald uit de hoge, geboren onder ons 
Hij, voluit waarachtig Mens 
levend woord dat onder ons zijn tent opslaat? 
Wie zich aan Hem toevertrouwt 
wordt omgevormd naar dit Licht, Kind van 
God. 
Hij wordt deelgenoot 
schouwt de heerlijkheid van het woord 
binnenkant van zijn aards bestaan 
Hij, afstraling en evenbeeld van de Vader 
sprekend vervuld van genade en waarheid 
tot bevrijding van ons gevangenen. 
Dit machtig woord waaruit alles leeft 
laat heel de schepping jubelen 
en engelen hulde brengen. 
( uit: de eerste Dag ) 
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Verjaardagfonds Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela. 

Verbinden en delen! 

Het Verjaardagfonds van onze kerk is met een groep van zo'n 12 vrijwillig(st)ers 

al meer dan 25 jaar actief voor onze gemeente!  

Het fonds is als het ware een verlengstuk van het pastorale missionaire werk van 

de kerk en stelt zich ten doel als felicitatiedienst jarige leden van de gemeente in 

het zonnetje te zetten met een bezoekje en een felicitatie. Ze wil daarmee blijk 

geven aan de verbondenheid in het samen kerk-zijn, aandacht voor en samen 

delen in de vreugde van het nieuwe levensjaar! Daarnaast worden vrijwillige 

bijdragen ingezameld in verjaardagzakjes t.b.v. voorzieningen voor de kerk en 

de gemeente. 

Alle kerkleden, dus ook de nieuwe, kunnen een bezoekje van onze vrijwillig(st)er 

op of omstreeks de verjaardag tegemoet zien. Tenzij u/jij heeft/hebt aangegeven 

of aangeeft dit niet op prijs te stellen. Er kunnen zich natuurlijk ook onvoorziene 

omstandigheden, zoals afgelopen jaar bijv. de Corona-crisis, voordoen, waardoor 

het werk van het Verjaardagfonds moe(s)t worden aangepast. 

Het envelopje, waarin het felicitatiekaartje zit, noemen we het verjaardagzakje 

waarin u/jij een vrijwillige bijdrage kunt doneren voor het Verjaardagfonds! 

Waarom? Wel, heel simpel. Traditioneel trakteert de jarige meestal als blijk van 

waardering voor de felicitatie! 

Nogmaals, deze bijdrage is vrij zelf te bepalen en geheel vrijwillig! Alle bijdragen, 

klein of groot, zijn van harte welkom en krijgen een goede 

bestemming/besteding in voorzieningen voor de kerk en de gemeente. Zo heeft 

het fonds in de afgelopen jaren kunnen bijdragen bij de inrichting van de kerk, 

het meubilair in de kerkhal, het werk op de begraafplaats, kon er een nieuw 

beamerscherm worden aangeschaft, kon er recentelijk een defecte computer 

voor het kerkelijk werk worden vervangen door een nieuwe en kon er een 

bijdrage worden geleverd in de dure kerkradio-abonnementen.  

Uw verjaardagbijdrage, "traktatie", in het fonds is dus welbesteed en op deze 

wijze met z'n allen als kerk "getrakteerd" op uw/jouw verjaardag. Nou, als dat 

geen verbinden en delen is! 

En dan nog even dit ..... Het fonds ziet bij voorkeur uw/jouw bijdrage in het 

verjaardagzakje het liefst in muntgeld, papiergeld of collectemunten. 

Echter, in toenemende mate zien we leden die de voorkeur geven aan het giraal 

overmaken van een bijdrage. Voor de verificatie is dit voor ons fonds 

boekhoudkundig erg omslachtig; we willen het graag zo simpel mogelijk houden. 

Mocht u/jij alsnog willen overmaken, vermeld dit dan op het verjaardagzakje en 

aan de vrijwillig(st)er die het zakje ophaalt! Alvast onze dank! 

Het Verjaardagfonds wil dan toch ook bij deze alle jarigen die in het afgelopen 

jaar 2020 hebben bijgedragen van harte dank zeggen! 

Tenslotte wens ik, namens het fonds en de vrijwillig(st)ers, iedereen Gezegende 

Kerstdagen 2020 en God's onmisbare zegen voor het Nieuwe Jaar 2021 toe! 

 

T.W.Oldenburger,  

voorzitter verjaardagfonds 
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Dank voor alle belangstelling. 
 

Toen ik op de morgen van 27 oktober wakker werd van een vreemd geluid, ging 
ik zitten op de rand van ons bed. Ik wilde iets pakken van het nachtkastje, 
waarschijnlijk mijn horloge, toen ik bemerkte dat mijn linkerarm en linkerhand 

het niet ‘deden’. 
Ik zei tegen Martje: “nou heb ik ook wat!’’ 

Ze vroeg wat er aan de hand was en toen ik dat had verteld, droeg ze me op om 
112 te bellen.  
De mevrouw die ik aan de lijn kreeg vroeg van alles en op een gegeven moment 

zei ze: “de ambulance rijdt!" 
En inderdaad: 10 minuten later stond de ambulance voor de deur. 

De ambulance-mannen deden allerlei onderzoeken en één van hen belde met het 
UMCG. 

Daar zeiden ze: “breng hem maar”. En een half uur later lag ik in Groningen. 
 
Gelukkig bleek het na heel veel onderzoeken nog wel iets mee te vallen. 

Ik had een herseninfarct gehad, bleek uit de ct scan. Met behulp van medicijnen 
werd ik opgelapt en kon vier dagen later weer naar huis. Beetje uitval aan vooral 

de linkerhand heb ik er aan overgehouden. Fysiotherapie en ergotherapie en veel 
oefenen. 
 

Van de kerk kwam Jaap op bezoek, dat stelde ik erg op prijs. Er kwamen kaarten 
en telefoontjes. 

Dat zoveel mensen met je meeleven, vind ik hartverwarmend en daar ben ik 
iedereen dankbaar voor.  
En op zondag 8 november kreeg ik de bloemen uit de kerk, een prachtig boeket. 

Veel mensen lazen in de Kerkbode dat ik in het ziekenhuis had gelegen en belden 
belangstellend op. Ook dat heb ik zeer gewaardeerd. 

 
Maar bovenal ben ik dankbaar dat ik zo goed uit deze hele situatie ben gekomen. 
Van heel dichtbij heb ik gezien wat voor een impact zo’n infarct op mensen kan 

hebben en hoe kwetsbaar een mens eigenlijk is! 
 

En toen kwam een week waarin ik mij ontzettend moe voelde. Vrijdag 20 
november naar de huisarts waar blijkt dat mijn ontstekingswaarden veel te hoog 
zijn. Hij onderzoekt van alles, maar vindt niets. Dan maar weer naar het UMCG. 

Daar ben ik nu ruim een week – en de belangstelling voor ons is enorm. Veel 
telefoontjes, kaartjes enz. We zijn er beduusd van.  

Ik hoop dat ik, op het moment dat deze Sjaloom verschijnt, weer thuis ben. 
 
Alle lezers gezegend kerstfeest en een gelukkig 2021. 

 
Martin en Martje Ritzema 
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Advent- en kerst project kindernevendienst 2020 Het beste nieuws 

In de verhalen van deze periode speelt goed 

nieuws een belangrijke rol. Elke week kijken 

we met de kinderen naar de projectposter. 

De poster ziet er uit als een krantenpagina 

(de aventsbode). De nieuwsberichten en 

illustraties op de krantenpagina vormen een 

inleiding op de Bijbelverhalen en thema's van 

de zondagen.  

Wat is het beste nieuws dat je kunt 

bedenken? Daarover denken we in de 

adventstijd met de kinderen na.  

Zo leven we toe naar kerst. 

Het feest van de geboorte van Jezus.  

 

 

 

Er schijnt een ster 

Er schijnt een ster in donkere dagen 

Laten we ook licht zijn voor elkaar. 

Samen de pijn en onzekerheden dragen, 

dwars door het hele nieuwe jaar. 

 

Want een kind is ons geboren. 

kende ook de pijn en eenzaamheid. 

Ieder mag opnieuw de boodschap horen: 

'God is een licht voor nu en voor altijd.' 

 

Wij hebben vele vragen in ons leven, 

maar weten dat God alles ziet. 

Hij zal ons de rust en blijdschap blijven geven, 

ook al zien we dat soms bijna niet. 

 

Worden kalenderbladen omgeslagen, 

staart een nieuw jaar ons dan aan, 

weten we; God zal ons blijven dragen 

en door lief en leed steeds met ons gaan. 

 

Samen dragen we de lofzang verder: 

'Ere zij God, in mensen welbehagen,,' 

Het lied van koning en van herder. 

In 't nieuwe jaar blijft God ons dragen.  

 

(Diny Beijersbergen-Groot)   Ingezonden door Gerda Goelema 
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   Oud papier actie. 

Ook in het afgelopen jaar hebt u eens per 

maand oud papier kunnen brengen bij de 

garage van de kerk. Het papier is helaas niet  

zo heel veel waard, maar toch loont het nog 

steeds de moeite. In totaal hebben we in 2020 

voor een bedrag van €315,00 binnengehaald. 

Ook staat er nog oud papier geld op de bank. 

De oud papier commissie zal daarom €500,00 

overmaken naar de werkgr. ontwikkelingshulp 

t.b.v. het project Stichting Casas de los Sueños 

 

 

 

 

W E E S  D A N  E E N  L I C H T 

 

 

Als u, nooit gezien en toch vermoed, 

een gezicht hebt, Eeuwige, 

Al bent U onzichtbaar 

voor onze ogen. 

Wees dan licht: 

helder zuiver licht, 

of als het kan een warm licht.  

 

Licht met de 

warmte van een liefdesvuur, 

Licht voor als het 

genadeloos koud is in ons hart: 

in het meest innerlijke van onszelf, 

waar geen mens komen kan, 

waar we onszelf niet eens kunnen 

bereiken. 

 

Wees licht voor onze voeten, 

dat we niet struikelen 

als we de weg alleen verder moeten, 

als het zo donker is dat niemand 

aan ons ziet hoe donker, 

zelfs niet bij klaarlichte dag. 

 

 

 

Wees dan dat Andere Licht, 

anders dan kunstlicht, 

anders dan het valse licht 

van glitter en goud 

dat maar schijnlicht is. 

 

Wees dan Licht in mensen 

die veilig zijn, 

die betrouwbaar zijn, 

die mij oprichten als de weg zwaar is. 

 

Wees dan Licht voor 

mijn liefste en voor de mensen 

om wie niemand treurt, 

dat zij deel krijgen aan dat 

Eeuwige Licht. 

 

Dat U hen ziet, 

en zij opnieuw gezien worden 

door Uw ogen, 

Ogen vol liefde en bewondering, 

(Marinus van den Berg)   

 

Ingezonden door Gerda Goelema 
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       WOORDEN 
Tale Kanaäns 
 
In deze rubriek worden geregeld woorden besproken die tot de ‘tale Kanaäns’ 
behoren, dat wil zeggen in de Bijbel (en liederen) voorkomen of daarnaar verwijzen. 
De woorden ‘Tale Kanaäns’ horen zelf ook tot deze taal! 
In orthodoxe kring wordt hiermee bedoeld: het spreken, zoals de Heilige Geest het 
aan Gods kinderen leert. De woorden zijn ontleend aan Jesaja 19 : 18, waar 
geschreven wordt over: ‘de spraak van Kanaän’. 
Tegenwoordig wordt het begrip meer verstaan als: een bepaald spraak-gebruik, dat 
is geïnspireerd door het gebruik van de Statenvertaling. 
Een mooi voorbeeld is o.a. ‘rondgang’ waarmee collecte bedoeld wordt. 
We spreken niet van ‘tale Duits’ maar wel van ‘tale Kanaäns’ en dat betekent 
dat een oude naamvalsvorm doorklinkt die we niet meer herkennen, in de loop der 
jaren is het een staande uitdrukking geworden. 
 
Messias 
Een begrip dat helemaal tot de tale Kanaäns hoort is ‘Messias’. Dit woord betekent 
‘gezalfde’, ‘Christus’ betekent hetzelfde. 
Messias is een Aramees / Hebreeuws woord, geschreven als maschiach; in het 
Grieks werd dit ‘Christos’, in het Latijn ‘Christus’ en dat woord is ook in het 
Nederlands doorgedrongen. Voor het eerst werd in Luik een boek gedrukt waarin het 
woord ‘messias’ voorkwam en wel in 1291. 
In de Bijbel wordt het woord voor het eerst gebruikt door Andreas die tegen zijn broer 
Simon zegt: ‘Wij hebben de messias gevonden’ (dat is Christus, de gezalfde, en hij 
nam hem mee naar Jezus’. (Johannes 1:41)   
 
De naam messias, in de betekenis van ‘bevrijder van een groep mensen’  
wordt in het jodendom gebruikt voor ‘de gezalfde’, die als een belangrijke profeet 
geldt bij de joden en voor diverse profeten geldt. In het jodendom is de messias 
vanaf de tweede eeuw v.Chr. een leider die een messiaanse periode van vrede en 
welvarendheid voor Joden en andere volkeren gaat inluiden, die uiteindelijk leidt tot 
de eindtijd. De persoon in kwestie zou afstammen van Koning David en zou het 
leiderschap van zijn koningshuis herstellen. De messias wordt genoemd als 
belangrijke profeet en koning, onder het voorbehoud dat hij als profeet minder 
belangrijk is dan Mozes en als koning minder belangrijk dan Koning David. 
  Ook andere leiders worden wel met de naam ‘messias’ aangeduid, in het verleden 
bijvoorbeeld Karl Marx, die opkwam voor de proletariërs aller landen. 
Een recent voorbeeld is Nelson Mandela geweest, de Zuid Afrikaanse 
vrijheidsstrijder die, ondanks een jarenlange gevangenschap, niet verbitterd was 
geraakt maar voor eensgezindheid pleitte en zijn land daarin voorging. 
 
Een bijzondere groep gelovigen zijn de “messiasbelijdende joden”. Dezen wonen 
vooral in de Verenigde Staten. Het zijn joden en niet-joden die Jezus als hun Messias 
hebben aangenomen en zijn wederkomst verwachten. Ook in Groningen is een 
Messiaanse gemeente, Kie Tetsee geheten.                                        
         Feike Oppewal 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Jodendom
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vrede
https://nl.wikipedia.org/wiki/Joden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koning_David
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mozes
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koning_David
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H O O P 

 

Zoveel mensen die wanhopen 

zoveel mensen die de hoop 

op een betere toekomst hebben verloren. 

Dat zij een sprankje Licht mogen zien 

kunnen blijven hopen op een betere toekomst. 

Dat wij allen hopen op een betere wereld. 

Een wereld zoals deze bedoeld is. 

Dat wij blijven bidden 

om nieuwe hoop 

om nieuw vertrouwen 

dat U nooit loslaat 

wat Uw hand begon. 

 

Ingezonden door Gerda Goelema 

 
 
 

 
 

 
GEBED 

 
Heer ik kom tot U   Met uw liefde Heer, 
hoor naar mijn gebed.  kom mij tegemoet, 

Vergeef mijn zonden nu  nu ik mij tot U keer, 
en reinig mijn hart   en maak alles goed. 

 
 
Zie mij voor U staan  Jezus, op Uw woord 

zondig en onrein.   vestig ik mijn hoop. 
O, Jezus raak mij aan  U leeft en U verhoort  

van U wil ik zijn.   mijn bede tot U. 
 
 
(Lied 125 uit opwekking, ingezonden door Wim van Heuvelen) 
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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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