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Van de redactie, 
 
Voor u ligt de herfst Sjaloom. 
U vindt hierin activiteiten, verslagen, 
gedichten en gedachten. 
Wij wensen u/jou veel leesplezier. 
Liesbeth en Ciska 
 

 

       De Herfst 

   Mensen zijn gehaast 

   als storm en wind 

   rond hun oren raast 
 

 

grijze dagen opgesmukt 

door prachtig brons en goud 

van bladeren – afgerukt 

 

 

 

 

         ze dwarrelen in het rond 

      om dan een tijdje later 

            te sterven op de natte grond 

 

 

maar paddenstoelen pronken 

priemend door het herfsttapijt 

en versieren oude tronken 

 

 

       in het bos en ritselend geluid 

            van een ijverige eekhoorn 

            verstoppend zijn winterbuit.  
                            ( Maria Seegers ) 
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Meditatie 
 
Kort geleden, het was rond half september, fietste ik op een vroege zaterdagmorgen van 
Nieuw-Buinen naar de stad Groningen. Het was nog vroeg toen ik op de fiets stapte,  nog 
fris, een beetje mistig, maar de zon kwam er al mooi door. Ik fietste door een prachtig 
boerenlandschap, ik zag al wat bulten aardappels liggen, maar het mais stond nog op het 
land. Pas gemaaid gras kon nog mooi even liggen drogen, het rook heerlijk. Zo in de buurt 
van Gasselte en Kostvlies veranderde het landschap, het werd ouder, knusser, dat Drentse 
Hondsruggebied met wat hoogteverschillen, kleine akkertjes, bomen en mooie boerderijtjes. 
Door de bossen ging het richting Anloo met zijn prachtige brink en oude kerk, en zo door 
naar Zuidlaren. Toen ik door Appelbergen bij Haren reed werd het wat drukker, maar bij de 
Drentse A was alles weer rustig en vredig. Het laatste stukje naar Groningen over de oude 
Hoornsedijk was als vanouds prachtig met dat slingerende dijkje en uitzicht op het 
Paterswoldse meer. Het viel me al fietsend eens te meer op hoe prachtig ons landje toch is, 
hoe indrukwekkend mooi dat oude Drentse landschap met zijn akkers, bossen en velden. 
Voordat ik op de fietste stapte had ik bij de keukentafel bij een kop koffie en een plak brood 
het Dagblad even doorgelezen. Ik las een artikel over de alsmaar toenemende stikstof 
uitstoot die de natuur in ons land serieus onder druk zet. Ik las over een deskundige die 
vertelde dat het nu echt twee voor twaalf is. Terwijl ik mijn fietstocht maakte overdacht ik 
het krantenartikel en het ging door mij heen dat je fietsend  door die mooie natuur helemaal 
niets merkt van die stikstofuitstoot, alles staat er mooi bij, zou het allemaal wel echt zo erg 
zijn? Ja, helaas is het wel zo erg, we kunnen onze ogen niet sluiten voor de realiteit. Maar 
apart is het wel, er voltrekt zich een soort van ecologische ramp, maar je merkt er eigenlijk 
helemaal niets van! Dat was jaren geleden ook zo, toen er iets mis ging met die kerncentrale 
in Tsjenobyl, weet u nog? Merkte je ook niks van, maar gevaarlijk was het wel. Kennelijk is 
het dus zo, dat we de gevaren die ons omringen niet altijd zomaar zien, ervaren, in de gaten 
hebben. Waakzaamheid en vertrouwen hebben in de wetenschappers die het ons uitleggen  
is dus wel belangrijk. 
Het thema van de startdienst die we samen vierden op zondag 8 september was “Een goed 
verhaal”. Wat ik een heel goed verhaal vind is dat God voor ons de aarde heeft geschapen, 
die prachtige aarde die het nu zo moeilijk heeft. Paus Franciscus heeft de aarde vergeleken 
met een organisme dat protesteert tegen het onrecht wat we haar aandoen: “We zijn 
opgegroeid met de idee dat wij haar bezitten en over haar heersen, dat we het recht hebben 
haar te plunderen. Het geweld dat bestaat in het hart van de mens, verwond door de zonde, 
uit zich ook in de ziekte die we zien in de aarde, in het water, de lucht en de levende 
wezens”. En nu, moeten we nu maar gaan wanhopen en het hoofd in de schoot leggen? 
Nou….. ik ken nog een goed verhaal, het is het verhaal van een God die nooit loslaat wat zijn 
hand met ons is begonnen, de God die Israël uit het slavenbestaan in Egypte leidde en dwars 
door de woestijn naar het Beloofde land bracht. Zal deze, onze God ons dan niet leiden naar 
een betere wereld? Ik geloof dat Hij dat zal doen, maar wij moeten zelf wel meegaan op die 
weg, evenals het volk Israël in de woestijn gaan ook wij te vaak de weg van onze eigen 
belangen. Met het volk Israël kwam het goed, zij bereikten het land van Belofte. En ook wij 
hebben een hoopvolle toekomst voor ons, omdat onze God ons die beloofd heeft. Onze God 
die ons niet loslaat en ons steeds weer de mogelijkheid geeft om te kiezen voor het goede. 
Moge wij dan het goede kiezen, moge wij dan goede rentmeesters zijn. Rentmeesters die 
datgene doen wat nu, in deze tijd, nodig is. Want alleen als we zo in het leven gaan staan 
kunnen we ook van harte bidden “Uw Koninkrijk kome”. 
                                                                                                                                   Jaap Nicolai 
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VERJAARDAGEN    
  

 
oktober: 
12 Marijke Hulzebos, Holtveen 6-8, 9481TL Vries 36 jaar 
19 dhr. P. Feunekes, Onstwedderweg 71  89 jaar 
 
november: 
08 dhr. E. Huizing, Prunuslaan 8    81 jaar 
 

 

Hartelijk gefeliciteerd! 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

PERSONALIA 
 
Overleden: 
op 10 april, Hinderika Uil – Schudde in de leeftijd van 92 jaar 
 
Verhuisd: 
Mevr. C. Fleurke -v.d. Laan van de Merellaan naar Prunuslaan 40 
Mevr. M. Niebuur van Schoener 9 naar Schoener 7 ( Dit is tijdelijk ) 
 
Geboren: 
op 9 juli, Hugo Bram Jan en Aron Daan Herman, zonen van Martin en Franka Haan en 
broertjes van Judith. 
 
op 2 augustus, Jinte, dochter van Ellin en Freddie Pelgrim in Veendam 
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In memoriam Hinderika Uil-Schudde 
 
 Op 10 april van dit jaar kwam er een einde aan het lange leven van Rika Uil-Schudde 
in ons midden. Zij werd bijna 93 jaar. Van die jaren was zij maar liefst 60 jaren betrokken 
geweest bij de Gereformeerde Kerk van Nieuwe Pekela.  

 Rika Schudde groeide op in een boerengezin in Oude Pekela. Hier maakte zij als tiener 
de oorlogsjaren mee en die waren soms levensgevaarlijk: de familie had het nodige voor de 
bezetter te verbergen, met NSB'ers dichtbij die de familie in de gaten hielden. Met haar 
uitgesproken karakter liet zij wel eens merken waar haar sympathie lag, en dat was beslist 
niet zonder risico's.  

 In januari 1949 trouwde Rika met Tammo Uil. Samen zetten zij een boerenbedrijf 
voort aan de noordkant van Oude Pekela. Hier werden de meeste van de vijf kinderen 
geboren. Na tien jaar  verhuisden ze naar een boerderij in Alteveer.  

Er werd hard gewerkt, maar voortdurend moesten Tammo en Rika Uil ook plannen maken 
voor uitbreiding en verandering van de boerderij. Het was de tijd van de noodzakelijke 
schaalvergroting. De één maakte plannen om te investeren, de ander waakte ervoor dat er 
geen onverantwoorde risico's werden genomen. 

 En zo hebben Tammo en Rika Uil elkaar aangevuld zo lang zij getrouwd waren. De 
één bedachtzaam en weinig woorden gebruikend, de ander juist uitgesproken en haar punt 
vasthoudend. Zo hebben de kinderen hun ouders herkend als twee verschillende mensen, 
maar die verschillen kunnen een relatie juist ook verder helpen. De kinderen bewaren een 
goede herinnering aan een warm ouderlijk nest. 

 Aan het einde van hun werkzame leven hebben zij samen kunnen genieten van rust 
en ontspanning in hun huis aan de Zuidwending. Er was ruimte voor de kinderen, en vooral 
voor de kleinkinderen. Alle kleinkinderen hebben gemerkt hoeveel oma voor hen voelde. En 
omgekeerd waren zij bijzonder 'wijs' met hun oma. 

 Verdriet is Rika Uil-Schudde niet bespaard gebleven. Dan denken we aan het 
overlijden van haar man Tammo, bijna twaalf jaar geleden. Ineens moest zij alleen verder. 
Maar nog pijnlijker was voor haar het onvoorziene overlijden van hun zoon Wubbo, zo'n 
twintig jaar gelden.  

 Op de dag van de begrafenis hebben we het Bijbelgedeelte gelezen rond de 
trouwtekst in 1949: “Draag elkaars lasten, zo leeft u de wet van Christus na” (NBV). Dat is 
een tekst die niet vanzelf spreekt bij een uitvaart. Bij een levensverbintenis ligt deze meer 
voor de hand. Immers, waar twee mensen samen gaan zullen zij altijd merken hoe anders de 
ander is. Het komt er op aan de ander te accepteren. Ooit schreef de apostel zijn woorden 
aan een jonge gemeente in het Romeinse wereldrijk. Mensen van diverse komaf kwamen bij 
elkaar wonen; natuurlijk moesten die erg aan elkaar wennen. De moeiten en lasten van 
elkaar zul je moeten leren verdragen.  
Het is Christus die de lasten van heel een wereld op zich heeft genomen. 
En daar leeft onze lieve Rika Uil-Schudde nu van, zo geloven wij.  
Het is God die haar draagt – zelfs door de dood heen. 
 
 
Itse de Boer 
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Credo 
 
Ik geloof in God die woont in de liefde. 
Hij is onze vader. 
Hij heeft alles geschapen, ook mij. 
Ik geloof in Jezus van Nazareth 
en in zijn droom van gerechtigheid 
voor alle mensen.       
Ik geloof in de Geest, die de bron van nieuw leven is 
en die ons tot goed-zijn, vriendschap en liefde inspireert. 
Ik geloof dat ik nooit zover kan afdwalen dat God, 
die de Goede Herder is, mij niet meer zoeken wil. 
Ik geloof dat God voor mij de blijdschap wil 
en niet het verdriet, 
dat het leven sterker is dan de dood  
en dat de liefde alle haat overwint. 
amen 
 
(auteur  onbekend) 
 
 
 
Collecte opbrengsten 
 
   Jan.  Febr.  Maart  April  
Kerk:    €.  191,98 €.    92,32 €.    93,-- €.  172,30 
Diaconie:   €.  181,01 €.  127,25 €.  205,65 €.  237,15 
Deurcoll:   €.  191,45 €.  152,02 €.  157,08 €.  164,95 
Doorzendcoll:  €.  124,45 €.  253,20 €.  207,40 €.  133,75 
 
 
   Mei  Juni  Juli  Aug. 
Kerk:    €.    92,45 €.  195,85 €.  143,20 €.  158,10 
Diaconie:   €.  206,65 €.    47,45 €.    87,70 €.  120,15 
Deurcoll:   €.  131,15 €.  118,65 €.    99,95 €.  104,50 
Doorzendcoll:  €.    96,75 €.  164,10 €.    50,75 €.    66,30 
40-dagen doosjes: €.  419,12  
Werelddiac. envell: €.  531,95 
 
Overgemaakt, de opbrengst van de deurcollecte 1e halfjaar 2019, aan St. Ambiance Noord-
Nederland (Ambulancewens) een bedrag van €.  915,30 
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Bezinning 
 
Op dinsdag 12 november en op donderdag 21 november wordt er een avond van bezinning 
gehouden in één van de zaaltjes bij de kerk o.l.v. Jaap Nicolai. Aanvang: 19.30 uur. 
Deze keer is het de bedoeling om naar aanleiding van het startweekend -thema: 
“een goed verhaal “ 
met elkaar te praten over iets wat jij meeneemt en waar jij jouw verhaal aan wilt verbinden. 
Dit kan een voorwerp zijn, maar natuurlijk ook een gedachte een lied of gedicht.  
We hebben dit verdeeld over twee avonden opdat iedereen tot zijn of haar recht  
kan komen en je de tijd krijgt om je verhaal te doen. 
Daarom moeten de groepen niet te groot zijn. 
Doe je mee? Geef dit dan even door aan Rynette Horlings tel:646358  of via de email 
ryn.hor@gmail.com en geef dan gelijk door voor welke datum jij kiest. 
Graag opgave vóór 10 november. 
 
 
 
 
 
 
 
  

tel:646358
mailto:ryn.hor@gmail.com
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Kerkdiensten in 2019 

29-09    09.30 u   Ds. Volbeda A. Wieske   
06-10    09.30 u m.m.v. Excelsior Werkgr.eredienst xxxxxxx Luthersen bij ons te gast 
13-10    09.30 u Werelddiakonaat  Dhr. Nicolai  Adriaan Doopdienst 
20-10    09.30 u  Themadienst Ds. de Groot  Feike  
27-10    09.30 u    Da. van Noord Dick Dijk  Maaltijd v.d. Heer 

03-11    09.30 u Gedachtenisdnst.  Dhr. Nicolai  Chantal  Cantorij 
06-11   19.00 u Dankdag Dhr. Nicolai  Gerda   
10-11    11.00 u   Ds.v.d. Woude  Miep  
17-11    09.30 u  Oec.dienst  Pastor Buter xxxxxxx   RK. kerk N.Pekela 

24-11    09.30 u    Mevr. Ritzema  Feike   
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.G. v.d. Werff 
Werkgr.eredienst 

 Adriaan Maalt.v.d.H. +  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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
College van Kerkrentmeesters 
 
De afgelopen zomerperiode zijn de heren Zweers en Vos druk bezig 
geweest rondom de kerk.  
Zo zijn de kozijnen van de zalen aan de buitenkant opnieuw in de verf 
gezet. De boei is geverfd. 
De kelderramen en dakkapel zijn meegenomen. De deur van de grote 
zaal is aangepakt maar deze bleek zo slecht dat die vervangen moet 
gaan worden. Daar gaat het college op korte termijn mee aan de slag. 
Het college is erg blij met de verrichte werkzaamheden en wil de 
heren daar hartelijk voor bedanken.  
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Beste mensen,  
 
“Wie is die Ander?” 
Hij die honger heeft, zij met een verdrietige jeugd, hij die 
vlucht voor geweld, zij die net gescheiden is, hij de buurman 
of zij die naast je zit in de kerk? 
Voor mij is die ander belangrijk, want het is de betrokkenheid met de ander die mij raakt en 
vormt. Deze betrokkenheid zegt iets over mij, mijn eigen leven, gedachten en gevoelens. 
Door de ander krijg ik nieuwe ervaringen en nieuwe manieren van kijken. 
 
Zo kijk ik anders naar honden en dieren in het algemeen sinds we zelf honden hebben 
gehad. Door omstandigheden is Balder, de hond van Christien en Albert op mijn pad 
gekomen en als ik met Balder wandel dan voel ik me totaal met hem verbonden. Dan geniet 
ik van het vrij zijn met mijn vriend en laat ik mij inspireren in ons samen zijn. Hij ligt om vier 
uur op mij te wachten en is verheugd als ik er ben. Met hem voel ik me verbonden. En ik 
geniet als hij geniet. Het is de band die je aangaat met de ander. Ik denk dat een ieder van 
ons zich hier wel in kan herkennen. 
 
Zo komen er genoeg anderen op mijn pad. En dat is fantastisch. Wil er een band zijn, dan kan 
dat niet alleen, dan heb je die ander nodig. Sinds ik me niet meer minderwaardig voel ten 
opzichte van de ander komen er ook diepere contacten binnen. 
 
Ik loop regelmatig met collectes langs de deur en dan laat elk huis zijn gedachten bij mij 
achter. In het ene huis is iemand ernstig ziek, in een ander huis is er vreugde vanwege een 
geboorte. Achter elke deur ligt een verhaal en in de kennismaking met de ander ontmoet ik 
de ander en mijzelf. 
 
Het kan natuurlijk ook zijn dat de ander niet naar je omkijkt en je niet ziet. Niet iedereen is in 
staat om diep contact te maken. De één is gesloten en een ander is heel open. Ja, het kan 
ook gecompliceerd zijn om de ander echt te ontmoeten. Soms lukt het niet om met elkaar te 
communiceren. Wat weet ik van de ander en wat weet de ander van mij? Als je de ander 
beter kent en ook open staat voor elkaar dan leer je elkaar wellicht beter begrijpen. 
De ander is belangrijk voor wie je zelf bent. Daarom wil ik de ander bewust blijven zien. Ook 
al begrijp ik de ander niet altijd even goed, toch wil ik open staan  en de ander leren 
begrijpen. 
 
Veel goeds in de ontmoeting met de ander, 
Kick 
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Pastoraat 

Als kerkelijk werker gebruik ik een groot deel van mijn tijd voor bezoekwerk. In de praktijk 

neem ik daartoe in de regel het initiatief. Bij dit bezoekwerk ligt het accent toch wel op de 

ouderen en de zieken. In het pastoraat loop je gedurende een kortere of langere periode 

een eindje met iemand op, je probeert er met aandacht, luisteren en spreken voor diegene 

te zijn. Omdat die aandacht in de eerste plaats uitgaat naar de ouderen en de zieken, kan het 

best gebeuren dat anderen niet of veel minder frequent bezocht worden. En het kan ook 

best zijn dat er mensen zijn die wel eens (wat vaker) een bezoekje van de kerkelijk werker 

zouden willen hebben. Belangrijk hierbij is dat ik daar signalen over ontvang. Door mij even 

aan te spreken in de kerk, of door mij een mailtje te sturen of door mij te bellen. Ik nodig u 

en jou daar van harte toe uit! Ook als er in uw leven bijzonderheden plaats vinden waarover 

u eens met mij zou willen spreken, laat het me weten. Omdat ik al wat jaartjes meeloop in 

deze kerk, ben ik in grote lijnen natuurlijk op de hoogte van de situatie van de meesten van 

u, en kan ik mijn  bezoekwerk daarop afstemmen, maar om echt pastoraat op maat te 

kunnen bieden moeten we elkaar steeds weer blijven informeren over ons wel en wee.  

Jaap Nicolai (tel: 0599610759,  email: jaapnicolai@outlook.com) 

 
 

 

 

Ontvankelijk 

Open mijn hart, 
maak mij tot een ontvankelijk mens. 
Dat ik zien kan wie in nood leeft, 
dat ik de stem hoor van wie lijdt. 
Help mij, God, mijn roeping te verstaan 
op de plaats waar ik leef. 
Dat ik op elke plaats en 
in iedere periode van mijn leven, 
of ik nu jong ben, 
in de kracht van mijn leven, 
of oud, 
of ik nu gezond ben of ziek –  
dat ik mag ontdekken wie ik kan zijn, 
zodat uw Rijk van vrede en liefde, 
van gerechtigheid en verzoening 
gestalte krijgt onder ons mensen. 
( Marinus van den Berg ) 
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Van welke kerk ben jij ? 

Die vraag moet ik nog wel eens horen 
Dan antwoord ik : Ik ben Hervormd geboren 
Maar ja, wat geef ik daarmee eigenlijk aan? 
Met hervormd kun je alle kanten op gaan! 
En dus vul ik aan: rechtzinnig daarenboven, 
Dat is een vrijzinnige manier van geloven. 
 
Maar toen ik jong was, is mij al geleerd: 
Een goed woord voor Hervormd is Gereformeerd. 
Dus behoor ik ook tot de Gereformeerde kerk: 
En doe ik Gereformeerd gemeente werk. 
De kerk is oud! Dat zondermeer; 
Dus ben ik eigenlijk ook Oudgereformeerd. 
 
Ik ben christelijk, zo is me geleerd. 
Dus ben ik ook christelijk Gereformeerd. 
Ik kan ook zeggen, dat kan er mee door, 
Dat ik tot een christengemeente behoor. 
Christus bevrijdde mij, tot liefde en hoop, 
Dus, vast en zeker, vrijgemaakt ben ik ook. 
 
Omdat men  in mijn kerk ook aan dopen doet, 
Past Baptistengemeente me ook wel goed, 
In mijn kerk komt ook jaarlijks het Pinksterfeest voor, 
Dus is het dat ik ook tot de Pinkstergemeente behoor. 
En omdat het steeds om het Evangelie gaat, 
Kan Evangelisch gemeente ook geen kwaad. 
 
Ik vaar op het Bijbels apostolisch gezag, 
Dat is de reden dat ik me ook Apostolisch noemen mag. 
Tenslotte is het gewoon een klein publiek, 
De kerk is algemeen, dus ben ik ook Katholiek. 
 
Nu weet u bij welke gemeente ik hoor, 
Of komt mijn antwoord u verwarrend voor? 
U heeft gelijk! Die namen! , 
Wat een gedoe! 
Daarom wens ik u van harte toe, 
Dat op de vraag: Waar hoort u bij? Van wie bent u? 
Uw antwoord zij: Van Christus ben ik! 
 
Straks en nu 
 
Ouderen groep 
  
 
  



 

12 

 

Gespreksgroep 
 
Zoals u allen wellicht bekend is, hebben we in onze kerk een gespreksgroep die een keer of 8 
per winterseizoen bijeenkomt. Het aantal deelnemers bedraagt zo rond de 12 mensen. 
Evenals vorig seizoen gaan we ook de komende periode met elkaar in gesprek aan de hand 
van het boek van ds. Carel ter Linden “Wat doe ik hier in Gods naam”. We beginnen dit 
seizoen, op dinsdag 24 september, weer traditioneel in Nieuw-Buinen waar we gezamenlijk 
gaan eten, een wandelingetje maken en al wat met elkaar in gesprek gaan. De overige 
avonden praten we bij de gespreksgroep leden thuis in Nieuwe Pekela. Mocht je ervoor 
voelen met ons mee te praten, je bent van harte welkom, opgeven kan via onderstaand 
email adres. Leeftijd speelt geen rol, de gespreksgroep is open voor alle leeftijden, het zou 
leuk zijn als ook wat jongere mensen met ons mee willen doen. En als je liever niet praat 
mag je ook alleen maar luisteren, van harte welkom! 
 
Namens de gespreksgroep, 
 
Jaap Nicolai (email: jaapnicolai@outlook.com) 
 
 
 
 
 
 
 
Ik voel me geborgen 
 
In ons bidden en werken 
zoeken wij u God, 
verlangend naar uw weg 
van vrede en gerechtigheid, 
uw recht en uw nabijheid. 
Als we ons brood delen 
met wie honger heeft, 
zorg geven aan jong en oud 
om ons heen, 
dan werken en bidden wij 
in uw naam. 
Dan zult u ons leiden 
als een bron die altijd laaft 
als een tuin die altijd bloeit 
als een stad die altijd leeft 
als een land dat altijd geeft 
als een economie die altijd dient. 
U, de bouwer en schepper 
van al ons werken 
en al ons bidden. 
( Hub Crijns ) 
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PSAALM 37- daarde zundag van de haarfst 
 
Van David. 
Wees nait vergrèld op minhoeden, 
wees nait ofgunsteg op dij minne dingen doun, 
2zai verdreugen gaauw as gras, 
verkommern as t jonge gruin. 
3Vertraauw op de HEER en dou t goie, 
woon in t laand en waaid doar vaaileg. 
4Heb joen nocht aan de HEER, 
wat joen hart begeert zel hai joe geven. 
5Leg joen levent in handen van de HEER, 
vertraauw hom en hai zel t woarmoaken: 
6hai let dien rechtveerdeghaid doagen as t licht, 
dien recht as zun dij op t hoogste is. 
7Hol die stil veur de HEER, wacht òf en vertraauw op hom, 
moak die nait kwoad om ain dij aaltied gelok het, 
om ain dij vaals te waark gaait. 
8Aarger die nait en blief nait glìn in hoed, 
moak die nait kwoad, doar wordt t allain mor minder van. 
9Want minhoeden zellen oetreud worden, 
mor dij wachten op de HEER, zellen t laand in bezit nemen. 
10Nog even en goddelozen binnen verswonnen, 
as je kieken noar heur stee, den binnen ze al vot. 
11Mor dij beschaaiden binnen, doar zel t laand van wezen, 
zai zellen heur te goud doun aan vree in overvloud. 
12Goddelozen moaken plannen tegen rechtveerdege, 
zai knirzen mit tanden as ze hom zain. 
13De HEER dij laagt om heur, 
hai zugt ja dat heur dag kommen zel. 
14Goddelozen hebben t sweerd trokken 
en heur bogen spand, 
om lu dij aarm en ellèndeg binnen deel te haauwen, 
om òf te slachten dij op t goie pad goan. 
15Mor zai valen in heur aigen sweerd, 
heur bogen worden broken. 
16t Beetje dat n rechtveerdege het, 
is beter as riekdom van verschaaiden goddelozen. 
17Want goddelozen worden aarms broken, 
mor de HEER steunt dij rechtveerdeg binnen. 
18De HEER kent doagen van oprechten 
en heur bezit zel aiweg bestoan. 
19Zai zellen nait beschoamd worden in minne tieden, 
en in doagen van overvloud hebben zai zat eten. 
20Want goddelozen zellen omkommen, 
en vijanden van de HEER: 
as mooiste slachtlammer zellen zai vergoan, opgoan in rook 
21Goddelozen lainen en betoalen nait weerom, 
mor rechtveerdege is genoadeg en rij. 
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22Dij deur God zegend binnen, zellen t laand hebben, 
mor dij hai vervlökt, zellen oetreud worden. 
23Stappen van ain aan zied van de HEER 
binnen bestendeg, hai het zien nocht aan zien loop. 
24As hai vaalt, blift hai nait liggen, 
want de HEER holdt hom bie haand. 
25Ik was jonk, en old bin k worden, 
ik heb nooit zain dat n rechtveerdege verloaten wer 
en zien noageslacht noar brood zuiken mos, 
26haile dag is hai goudgunsteg en laint hai oet 
en zien noageslacht is hai tou zegen. 
27Woar joe veur t kwoade en dou t goie, 
den zel der aaltied plak veur joe wezen, 
28want de HEER holdt van t recht, 
en dij hom traauw binnen let hai nait in steek. 
Zai blieven veur aaltied beholden, 
mor t noageslacht van zundoars wordt oetreud. 
29Rechtveerdegen zellen t laand hebben 
en der wonen, aal heur levensdoagen. 
30Mond van rechtveerdege verkundegt wieshaid, 
zien tong sprekt gerechteghaid, 
31wet van God is in zien haart, 
hai stroekelt nait over zien aigen vouten. 
32Goddeloze het rechtveerdege in loer, 
perbaaiert hom om haals te brengen, 
33mor de HEER let zien haand nait lös, 
en let hom nait schuldeg verkloaren. 
34Wacht op de HEER 
en neem zien weg in acht, 
den zel hai die verhogen mit t laand in bezit te kriegen, 
doe zelst beleven dat goddelozen oetreud worden. 
35Ik zag n goddeloze, n tiran, 
dij oetwos as weelderge stroekerij; 
36hai kwam verbie en verswon, 
ik zöchte hom, mor von hom nait. 
37Kiek oet noar ain dij onschuldeg is, kiek noar dij rechtveerdeg is: 
t èn van dizze man zel vree wezen. 
38Mor zundoars worden op rieg weg oetreud, 
t èn van goddelozen is oetreud worden. 
39Rechtveerdegen worden red deur de HEER, 
heur touvlocht in tied van nood. 
40De HEER het heur aaltied hulpen en in vaaileghaid brocht,  
hai zel heur in vaaileghaid brengen veur goddelozen en heur 
redden, 
want bie hom zuiken zai touvlocht. 
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Bericht van de Werkgroep Ontwikkelingshulp 
 

 
 

De Paasbrodenactie was dit jaar een groot succes. 
Bart Dijkstra, van het project waarvoor wij dit jaar geld inzamelen, heeft zijn hele familie 
ingeschakeld om broden te verkopen. Dat maakte dat de opbrengst van dit jaar aanzienlijk 
hoger is dan andere jaren. 
Het leverde een bedrag van maar liefst 440 euro op. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 
 
Op 26 april hebben we een Bingo voor het goede doel georganiseerd. 
Het was een supergezellige avond met een mooie opbrengst. 
Er waren door sponsoren mooie prijzen ter beschikking gesteld. 
Hierdoor konden we de kosten laag houden. 
De opbrengst 1005 euro. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Toen kwam de Schutsemarkt. 
 
De kraam stond klaar. 
De spullen voor de verkoop en de verloting lagen uitgestald. 
Er stond een stevige wind maar de Werkgroep had een redelijk beschutte standplaats. 
En toen kwam er bericht dat de markt werd afgelast i.v.m. de storm. 
Dat was een teleurstelling. 
 
Voordat de boel weer opgeruimd was, was er toch al het één en ander verkocht. 
De prijzen voor de verloting werden opgeruimd op de zolder van de kerk. 
Bij de verloting van de rommelmarkt worden ze weer voor de dag gehaald. 
 
Het gebak werd op een tafel in de hal van de kerk gezet en alles is verkocht op de zondag na 
de kerkdienst. Dat was een hele geruststelling en uiteindelijk heeft het nog 200 euro 
opgebracht. 
 
Ook de huurprijs van de standplaats en de kraamhuur hebben we teruggekregen.  
Erg goed geregeld door de organisatie van de Schutsemarkt.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Naast onze activiteiten zet Kick van der Laan zich in voor het project. 
 
Hij heeft op de rommelmarkt in “de Kiepe” gestaan en heeft daar voor 100 euro verkocht.  
 
Ook hij heeft nog wat kunnen verkopen op de Schutsemarkt voordat hij afgelast werd en hij 
heeft uit zijn verkoop thuis een groot bedrag ingeleverd voor ons project. Op 21 september 
deed hij mee aan de Garageverkoop die 200 euro voor het project opleverde. De teller staat 
bij Kick staat inmiddels op 1815 euro uit de verkoop spullen.  
Ik zou zeggen: ga ook eens even neuzen in zijn winkeltje. 
 
Heb je nu spullen die je niet meer gebruikt of waar je vanaf wilt, breng het naar Kick. Vooral 
ook postzegels, Lp’s, bijzondere boeken, goede huishoudelijke artikelen, speelgoed enz. enz. 
 
Hij heeft overal liefhebbers voor en zijn hele opbrengst gaat naar goede doelen. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Op zaterdag 26 oktober  
van 9.00 uur tot 13.00 uur 

 
Dit jaar organiseert de Werkgroep Ontwikkelingshulp de jaarlijkse rommelmarkt op zaterdag 
26 oktober.  
 
Op donderdag 24 oktober en vrijdag 25 oktober kunnen er spullen bij de kerk gebracht 
worden tussen 9.00 uur en 13.00 uur.  
 
Als er spullen gehaald moeten worden, geef het maar even door aan één van de leden van 
de Werkgroep. 
 
Deze spullen moeten allemaal uitgepakt en op de juiste plek gezet worden. 
 
Dit doen we op donderdag en vrijdag. 
 
Heb je nu zin en tijd om mee te helpen? Graag! 
We kunnen alle hulp gebruiken.  
Het is even aanpakken maar het is ook altijd erg gezellig.   
Ook als je wilt meehelpen op de markt, zijn we daar heel erg blij mee. 
 
Je kunt je aanmelden bij Reiny  
 
Namens de Werkgroep Ontwikkelingshulp, Reiny Bosdijk 
  



 

18 

 

GEWIJZIGDE AANVANGSTIJD WEEKSLUITING CLOCKSTEDE 
 
Met ingang van 19 juli a.s. is de aanvangstijd : 14.30 uur. 
 
Elke 14 dagen wordt er een weeksluiting gehouden in de Clockstede, 
op de vrijdagmiddag van 14.30 - 15.30  uur in de ruimte dagopvang. 
 
De viering  wordt  bij toerbeurt verzorgd door voorgangers van verschillende kerken. Ze 
worden bijgestaan door vrijwilligers, die de bewoners v.d. Clockstede van hun kamer halen 
en naar het zaaltje brengen. 
 
Het is een korte dienst met lezingen, meditatie en zang. 
 
Ook is er 4 x per jaar een viering van de Maaltijd v.d. Heer. 
Voor u een mogelijkheid  om deze korte dienst mee te maken 
en  een ontmoeting met elkaar! 
Juist ook voor mensen, die niet meer naar de kerk kunnen gaan. 
U bent hier van harte welkom!! 
Na afloop drinken we met elkaar koffie / thee. 
 
We zien uit naar uw komst ! 
 
Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen  met 
Gerda Goelema Tel: 0597-645525 
 
 
  
 
ROOSTER WEEKSLUITING 2019 CLOCKSTEDE 
Vrijdagmiddag 14.30- 15.30 uur 
 
11-10  Pastor B.v.d Wal   Mevr.S. Hulzebos en Mevr. T. Bos 
25-10  Dhr. Nicolai    Mevr G. van Heuvelen en Mevr. H. Wijsbeek 
 
 
08-11  Dhr. J. Nicolai  Mevr. J.Munneke en Mevr.L. Becker 
22-11 HA Ds.C.G. op't Hof  Mevr.E. Woltjer en Mevr. S. Hulzebos. 
 
 
Woensdag 11-12 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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Gemeentereis van 23 mei 2019 
                                                                   
 
Op 23 mei hebben we weer een gemeentereis gehad, georganiseerd door Jan Dirk, Gea, 
Gerda en Christel. 
We werden op tijd bij de bus verwacht, zodat we om 08.15 konden vertrekken. 
Toen iedereen in de bus zat werden we door onze chauffeur Piet Boer van Arriva welkom 
geheten. Hij gaf uitleg over de bestemmingen van vandaag. We waren met 38 personen. 
Bij ons vertrek werden we uitgezwaaid en we reden via de Kerkstaat naar de N366 richting 
Veendam. Hier zagen we hoe ver de ontwikkelingen waren van de nieuw aan te leggen 
vierbaansweg. Over de N33 gingen we richting Gieten en bij de rotonde van Gieten gingen 
we via de N34 richting Borger. De chauffeur gaf ons uitleg over de omgeving en dat er 12 
hunebedden waren in Drenthe en dat de N34 waar we op reden, de naam Hunebed Highway 
had gekregen. Hier hadden we al een mooie omgeving en veel bossen van Staatsbosbeheer.  
Vervolgens kwamen we langs de plaatsen Emmen met zijn bekende dierenpark Wildlands en 
Coevorden. Coevorden is een oude stad die al minimaal sinds de elfde eeuw na Christus 
bewoond wordt. Op de tweede maandag in november wordt elk jaar een ganzenmarkt 
gehouden, die al stamt uit de 18e eeuw. 
Er wordt een rondweg om Coevorden gemaakt, zodanig dat deze gedeeltelijk door Duitsland 
loopt en chauffeurs altijd een I-D kaart bij zich moeten hebben. Bij Dalen staat een info- 
centrum alwaar je alle ontwikkelingen over de N34 kunt volgen.  
Hardenberg, ook een mooie plaats en ligt aan de Overijsselse Vecht. Zo rijden we al in 
Overijsel en gaan bij Stegeren binnendoor naar Ommen. Dit is een toeristische route en dus 
een mooie omgeving met leuke vergezichten. We zagen ook nog een bezet ooievaars nest. 
We gaan door Ommen en bij het centrum over de brug van de Vecht richting Hellendoorn. 
De chauffeur vertelde wat er was te zien en gaf informatie over de omgeving. 
Ook weer een toeristische route met vergezichten. Net als in de omgeving van Ommen, zijn 
ook in de omgeving van Hellendoorn veel campings en hotels voor de toeristen. We worden 
over een rondweg geleid om zo de drukte in deze plaats te vermijden. Plotseling staan we 
voor het Bakkerij- en IJsmuseum van Gerrit Valks.  
We worden ontvangen in de koffiekamer met koffie en krentenwege en een banketbakker 
maakt een aantal diertjes van gekleurd marsepein.  
Het Bakkerij- en IJsmuseum is een verzameling van de in 1985 overleden Gerrit Valk en werd 
door een in 1986 opgerichte stichting tot museum gerealiseerd. 
In het museum vindt u op bijna 1000 m2 een indrukwekkende collectie gereedschappen, 
voorwerpen en machines uit vroegere bakkerijen en uit het begin van de ijsbereiding. 
Hierna worden we  in twee groepen verdeeld, de ene groep ging naar de ijs fabriek om te 
zien hoe de Caraco ijsjes werden gemaakt. Allerlei machines stonden hier voor de 
verwerking van de ijsjes, zelfs tot 40.000 per dag. De andere groep kwam in het bakkerij 
gedeelte en konden zien hoe ze met deeg verschillende luxe koekjes en broodjes maakten. 
Er werd veel verteld en uitgelegd. Ook mocht een aantal van ons dit proberen. In 1960 
werden de bakkers activiteiten gestaakt en legde het bedrijf zich geheel toe op het maken 
van ijs. Het was een mooi bezoek en interessant om te zien.  
Van hieruit gingen we op weg richting Holten. Dit is de Sallandse heuvelrug en als je hier 
bent moet je wel even over de Holterberg. 
We zagen veel bos maar ook heidevelden. We kwamen bij een gedeelte waar een aantal 
jaren geleden een brand had gewoed maar door de werking van de natuur was hier weinig 
meer van te zien. Op de Holterberg is ook een Canadese begraafplaats en veel horeca 
gelegenheden. Natuurmuseum Holterberg is één van de oudste en bekendste natuurmusea 
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van het land. Een absolute aanrader. Het museum geeft je een verrassende kijk op de 
Europese dierenwereld. Kom oog in oog met meer dan 1000 dieren.    
We kwamen onderaan de berg in Holten en gingen rechtsaf naar het restaurant “Het Bonte 
Paard” voor het diner. Dit café – restaurant is gespecialiseerd in het verzorgen van de meest 
uiteenlopende festiviteiten. Wij werden leuk ontvangen en konden we ons drankje bestellen 
en begonnen daarna met soep. 
Er werden verschillende gerechten geserveerd en ieder kon naar wens nemen en eten. Het 
diner werd afgesloten met een heerlijk toetje. Er werd op smakelijke wijze invulling gegeven 
aan onze wensen en veel aangevuld. Hierover was een ieder zeer tevreden. Na toiletteren 
gingen we naar de bus, werden door het personeel uitgezwaaid en gingen op weg naar 
Luttenberg. We gingen binnendoor via leuke wegen en plaatsen zoals Nieuw Heeten en een 
mooie fietsomgeving en arriveerden in de prachtige plaats Luttenberg bij het Klompen 
Atelier en werden ontvangen in de klompenmakerij. Martin Dijkman, de klompenmaker zelf, 
hij is van de vierde generatie uit het geslacht Klompenmakers. Hij nam ons mee in zijn passie 
voor het klompen maken. Hij betrok ook de mensen er bij door er veel en leuk over te 
vertellen in zijn dialect. Hij liet veel zien en bekijken en er waren onder ons die een 
persoonlijk aandenken meekregen. Christel kreeg een schrik doordat ze bijna door een tijger 
klomp werd gebeten en waarvoor zij een speciale klomp met inscriptie meekreeg voor in de 
kerk. Ook kon in de shop een aandenken worden gekocht. Het meest bijzondere was dat 
Martin samen met zijn vader waar hij het vak van had geleerd en overgenomen, het 
schilderij “ De Nachtwacht “ van Rembrandt heeft nagemaakt met 30.000 hele kleine 
klompjes in mozaïek.  
Martin heeft al heel wat van de wereld gezien. Regelmatig wordt hij uitgenodigd voor 
internationale beurzen. Zo bezocht hij onder andere Mumbai (of Bombay), Shanghai, 
Moskou en New York. Menig prominent bezocht zijn stands op de beurzen/congressen. Van 
koning Willem-Alexander en koningin Máxima en prinses Beatrix, verschillende 
bekendheden uit de sport- en entertainmentwereld tot burgemeesters van wereldsteden. 
Martin heeft altijd zijn woordje klaar, maar verwacht geen gladde praatjesmaker. Dat past 
namelijk niet bij zijn Sallandse afkomst. 
 
Na te hebben genoten van dit alles  gingen we naar de bus om onze reis te vervolgen richting 
Ommen. We zagen nog de Lemeler berg en de plaats Lemele.  In Ommen aangekomen 
konden we even onze benen te strekken in het centrum. Enkelen gingen winkelen en 
anderen gingen ergens drinken of een ijsje eten. De chauffeur had gevraagd om tegen 17.45 
weer terug te zijn om dan te kunnen vertrekken en door het Drentse land richting 
Westerbork te rijden. We kwamen langs Hoogeveen en Beilen. Leuke winkelplaatsen met 
veel industrie. Na Beilen gingen we rechtsaf naar Westerbork waar we in de “Abdij de 
Westerburcht” een drankje konden kiezen en een broodje kroket kregen aangeboden. Het 
was fijn om ook even de benen weer te strekken. De omgeving van Westerbork is ook 
toeristisch ingesteld met goede horeca en slaap voorzieningen, met een uitgebreid fiets net 
van goede begaanbare paden en wegen. We gingen van hieruit huiswaarts via Schoonloo en 
het mooie Borger naar Nieuwe Pekela. In de bus heeft Jan Dirk onze chauffeur Piet Boer 
bedankt voor zijn bijdrage aan deze geslaagde dag met een envelop. In Nieuwe Pekela 
aangekomen bleek dat we  12 uur onderweg waren geweest.  
 
Wim van Heuvelen 
  



 

21 

 

De haarst van t leven 

Predeker 12 : 1 – 8 
Denk aan dien schepper in dien jonge joaren, veurdat de minne tieden kommen, tieden 
woarstoe van zeggen zelst: Doar heb ik gain oardeghaid meer aan. 
Veurdat zun verduusterd wordt, t licht van moan en steerns nait laanger stroalt 
en wolken hangen blieven noa n regenbui. Veurdat bewoakers van t hoes as rusken stoan te 
trillen, staarke kerels der mit kromme rug bielopen, veurdat moalsters oetschaaiden mit heur 
waark - der is ook ja hoast gainent meer over, 
veurdat vraauwlu dij tou t glaas oetkieken, mor naauw meer wat zain kinnen. 
Veurdat baaide deuren aan stroatkaant op grondel goan, t geluud van meulen stoadegaan 
minder wordt, veurdat t zingen van vogels aal hoger klinkt, en meziek aal dovver. Veurdat 
elke högte die n baarg touliekt, doe die nait meer bie t pad vertraauwst, as bie winterdag 
mandelboom bluit, sprinkhoan nait meer van stee komt, en kapperkes borsten binnen. Want 
n mensk is onderwegens noar zien aiweg hoes, achterblievers lopen in raauw bie 
stroat.Veurdat men zulvern ket aan zied legten golden schuddel stokkend brekt, veurdat men 
wotterkroek aan groezels gooit en t scheprad bie wèlput onkloar moakt. Veurdat t stof 
weeromgaait noar eer, woar dat t heerkommen is, veurdat levensoam weeromgaait noar 
God, dij t levent geven het.  
t Is aal lucht, loos en leeg, zegt Predeker, en van gain betaiken. 
 
noagenieten 
Summer is weer veurbie. Gain blaauwe luchten meer. Gain laange oavends. 
Doagen begunnen al körter te worden en dat vaalt nait mit. En de vroag is mor hou je de 
winter deurkommen zellen. En dij vroage allinneg al, kin n mens narreg moaken, terwiel der 
aiglieks nog niks aan t snotje is. 
 
Joa, summer is over en t is ook nait zo hait meer. Mor ook in de haarst kinnen der nog haile 
mooie doagen bie wezen. Je mouten ze allain wel zain willen. 
En as je te vroug de gerdienen dichtdoun, den zain je der niks meer van. 
 
En dat is nou net woar Predeker ons veur woarschaauwen wil. Lu, as ie te vroug  
t boultje der bie dele gooien, omdat je denken dat t toch niks meer wordt, den wordt t ook 
niks meer. Negatief gedrag ropt allinneg mor negativiteit op. Nog bliede wezen kinnen van 
zo’n mooie haarstdag, mor ook midden in de winter der nog op oet goan duren, dat geft 
kracht. Den duurt winter ook nait zo laank. 
En hou langer je van haarst genieten, hou körter winter duren zel. 
 
En dij vergelieken geldt ook veur t leven zulf. As je, omdat je nait meer alles kinnen wat je 
konnen toun je noch hailndaal gezond waren, of nog jonk van lief en leden, denken dat je 
den ook niks meer kinnen, den kin je net zo goud t licht oetdoun. Den loat je joe al kisten 
veur je aan kiste tou binnen. 
 
Nee, zegt Predeker. Geniet van ale licht in joen leven. Wees bliede mit aal dij dinkjes, dij t 
mooi moaken en hol dat in ere. En den is t meschain net of t leven körter duurt6. Want as t 
mooi gaait, den vlugt t veurbie. 
Mor den kin je wel aan t ende zeggen: 
Ik heb volop genoten! 
( Fennie Kruize – DAG EN DEUR I ) 
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    WOORDEN 
 
Tetrarch 
 
In dit stukje behandel ik elke Sjaloom een woord uit de Bijbelse c.q. christelijke traditie. Deze 
keer het woord ‘tetrarch’ dat ik in Handelingen tegenkwam. Op zoek naar de betekenis van 
dit woord, stuitte ik op een stukje geschiedenis dat hier bij hoort.  
 
 De betekenis van ‘tetrarch’ is namelijk snel verteld. Het betekent ‘viervorst’ en dat 
heeft al enige uitleg nodig. Het Griekse woord ‘tetra’ betekent ‘vier’ en ‘archä’  staat voor 
‘regering’ of ‘heerschappij’. Dat laatste woord herkennen we ook in ‘monarchie’: regering 
door één (mono) persoon. De Biebel noemt de tetrarch: een ‘vörrelkeunenk’. 
 Het begrip ‘tetrarch’ werd een tijdje gehanteerd in het Romeinse rijk, zo’n 300 jaar voor 
Christus en staat bekend als de ‘vierkeizerregering’. 
In Lucas 3:1 komen we het woord tegen en in Handelingen 13. 
Eerst Lucas: ‘In het vijftiende jaar van de regering van keizer Tiberias, toen Pontius Pilatus 
Judea bestuurde, en Herodes tetrarch was over Galilea, zijn broer Filippus over het gebied 
van Iturea en Trachonitis, en Lysianias over Abilene.’ 
Deze Herodes wordt later Herodes Antipas genoemd, hij bestuurde een vierde deel van 
Palestina, en wel Galilea én het OverJordaanse Perea. Zijn broer Filippus bestuurde ook een 
vierde deel, gerekend naar oppervlakte. Ze waren (in theorie) verantwoording schuldig aan 
de ‘ethnarch’, dat was de ‘heerser over het volk’, die weer verantwoording aan een ‘koning’ 
moest afleggen (bent u er nog?). 
 
Een broer van Herodes Antipas was Herodes Archelaus die beiden volle zonen waren van 
Herodes de Grote (maar van verschillende moeders).  
De laatste regeerde ten tijde van Jezus’ geboorte en deze Herodes was ook verantwoordelijk 
voor de kindermoord in Bethlehem. Wrede heersers waren het, vooral belust om hun eigen 
macht veilig te stellen. Herodes Antipas hebben we leren kennen als degene die Johannes de 
Doper laat onthoofden. De naam ‘Herodes’ betekent overigens ‘helden-kind’ en zo zullen ze 
zich ook gevoeld hebben: helden, ja goden gelijk. 
  In Handelingen 13:1 komen we de naam ‘tetrach’ ook tegen, in een bijzonder verhaal. 
Saulus is op reis gegaan naar Antiochië (zijn eerste reis) en ontmoet daar o.a. Manaën, ‘een 
jeugdvriend van de tetrarch Herodes’. Dat is toch wel bijzonder: iemand die aan het hof 
opgegroeid is heeft zich bekeerd tot het christendom. Deze Manaën is bekend geworden als 
martelaar en heilige in Antiochië (dat in Syrië ligt). 
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AGENDA OVER DE BRUG oktober en eerste week november 2019 
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 betreffende pagina in het OVER DE BRUG boekje, 
ook de telefoonnummers/ mailadressen voor opgave en de adressen van de locaties staan in 
het boekje.  
Correctie: in het boekje staan verkeerde gegevens van ds. Wolf Jöhlinger; de juiste gegevens 
zijn: T. 0597-672502, e-mail: wolf23@ziggo.nl 
 
Sacrale dans (blz.34)  
9 oktober: 10.00 uur in de Ontmoeting Scheemda 
18 oktober: 19:30 uur in Ons Gebouw Winschoten 
23 oktober: 10:00 uur in Ons Gebouw Winschoten 
 
2 oktober 
Muziek beluisterd en toegelicht (blz.33), 19:30 uur Ons Gebouw in Winschoten. 
 
2 en 30 oktober 
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 
 
4 oktober, 1 november 
Gevlekte pracht en bontigheid (blz 15), 9.30 uur Ons Gebouw Oostwold, info & aanmelding: 
Yvonne Drewel 
 
5 oktober, 2 november 
Wandelen met Zin in Westerwolde (blz.15); start:9.30 uur, opgave: Rienk Janssen  
 
6 oktober, 3 november 
Inspiratiecafé ‘Zin in Oldambt’, (blz. 8), 15:00 uur Hotel Victoria Marktplein Winschoten  
6 oktober: ds. Bert L. van der Woude interviewt  Harm Evert Waalkens. 
3 november: gast is Marian Kiewiet van het Taalhuis Oldambt 
 
6 oktober 
Evensong in de Marktpleinkerk m.m.v. kamerkoor Bel Canto; 19.00 uur 
 
10 oktober 
Filmhuis Bellingwolde (blz.32) 20.00 uur Het Karspel, info Astrid Lüürssen 
 
11 oktober 
Bijbels koken Scheemda (blz.5) 17.00 uur, info & aanmelding: Geertje de Lange en Carla 
Offringa 
 
13 oktober 
Excursie synagoge Enschede (blz. 11), vertrek 1300 uur, info & aanmelding: ds. Richard 
Offringa 
 
 

http://www.pg-winschoten.nl/bezinning-cultuur
http://www.facebook.com/overbrug/
mailto:wolf23@ziggo.nl
mailto:wolf23@ziggo.nl
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15 oktober 
Slow food, gespreksgroep senioren (met lunch) (blz.20), 12.30 uur Ons Gebouw Winschoten. 
Info & aanmelding ds. Bert. L. van der Woude. 
 
16 oktober 
Stiltewandeling (blz.37) 9:30 uur Stefanuskerk Finsterwolde, info & aanmelding pastor 
Tineke Huizing, maar ook welkom om mee te doen, zonder aanmelding vooraf. 
 
16 oktober 
Leerhuis Filosofie (blz. 19) 18.00 uur  in Ons Gebouw Winschoten. Info & aanmelding  
ds. Bert. L. van der Woude. 
 
17 oktober 
Wereldkeuken (blz. 7) 17:30- 19:30uur Ons Gebouw  Winschoten, opgave: Ellen Smid of ds. 
Bert L. van der Woude,  kosten € 10.- p.p. 
 
24 oktober 
Als het kwaad goede mensen treft, thema-avond (blz 29), 19.30 uur Trefpunt Vriescheloo, 
info & aanmelding ds. Wolf Jöhlinger T. 0597-672502, e-mail: wolf23@ziggo.nl 
 
30 oktober 
Bijbelkring Oude Pekela (blz.23). Info &aanmelding ds. Simone de Vrie. 
 
30 oktober 
Kwetsbaarheid van het leven, een drieluik (blz. 21) 19.30 uur Ons Gebouw Winschoten, info 
& aanmelding: Judith Groot Zevert 
 
31 oktober 
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 
 
Op 9 november is er een dagtocht (bus) naar Bremen (blz.10); opgave bij Ellen Smid of ds. 
Bert L. van der Woude, kosten circa € 55,- p.p. 
 
Concerten:  
5 oktober 20.00 uur Dorpskerk Midwolda orgelconcert 
6 oktober 15.00 uur Dorpskerk Midwolda, Cash in de kerk 
6 oktober 19.00 uur Evensong in de Marktpleinkerk met Bel Canto 
12 oktober 20.00 uur Vennekerk Winschoten, Arti Vocali 
13 oktober 16.00 uur Bellingwolde Magnuskerk, mannenkoor Albatros 
20 oktober 15.00 uur Protestantse kerk Oostwold 
24 november 16.00 uur concert Fauré in de Marktpleinkerk met Bel Canto 
 
 
 
 
  

mailto:wolf23@ziggo.nl
mailto:wolf23@ziggo.nl
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JIJ 

Jij kunt een schouder zijn 
voor de mens in verdriet en verlorenheid. 
Jij kunt een arm zijn 
om een mens heen in de kou. 
Jij kunt een licht zijn 
voor een mens struikelend in het donker. 
Jij kunt een vuur zijn 
voor een mens verkild in het leven. 
 
Soms zoekt een mens: 
wie kan ik zijn, 
wie mag ik zijn? 
Soms vraagt een mens: 
zal ik gemist worden, 
zal iemand om mij huilen, 
voor wie ben ik belangrijk? 
 
Hoe moet je leven 
als je geen uitnodiging ontvangt, 
als je voelt: 
zonder mij zou alles gelijk blijven? 
Als je niet merkt dat er iemand is 
die op jou wacht en naar jou omziet? 
 
Kunnen wij elkaar laten voelen: 
jij mag er zijn 
jij bent goed 
jij kunt een schouder zijn 
jij kunt een arm zijn? 
Kunnen wij elkaar laten voelen: 
ik ben een schouder voor jou 
ik ben een arm om je heen 
een licht op je levenspad? 
 
Dan zal er minder eenzaamheid zijn. 
(Marinus van den Berg) 
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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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September 2019 
47e jaargang, nummer 2 
verschijnt drie keer per jaar 
 
redactie:    Ciska Kampinga, J. Koolhoflaan 5, tel. 646127 
     j.kampinga6@kpnplanet.nl 
     Liesbeth Jonker, Wildeplaats 43, tel. 647255 
     liesbethjonker@hotmail.com 
typewerk jaarboekje en  
drukwerk:    Ciska Kampinga, J. Koolhoflaan 5, tel. 646127 
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