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OVERDENKING 

 

AFSCHEID 

 

Heeft u ook zo’n moeite met afscheid nemen? 

Ik bedoel niet het gewone afscheid nemen van 

een vriend of vriendin waar je eventjes een 

kopje koffie bent wezen drinken. Ik bedoel het 

afscheid nemen van goede en fijne dingen in 

het leven die nooit meer terugkomen. Of het 

afscheid nemen van mensen die je niet of 

hoogstwaarschijnlijk niet meer terug zal zien. 

 

Eigenlijk bestaat een groot deel van het leven 

uit afscheid nemen. En ik bedacht me dat de 

keerzijde van ‘afscheid nemen’ wel eens 

‘groei’ zou kunnen zijn. Het begint eigenlijk al 

bij de geboorte. Als de baby de veilige plek 

van de baarmoeder verlaat is dat als het ware 

zijn eerste ‘afscheid’. Een afscheid dat zeer 

noodzakelijk is om verder te kunnen groeien. 

Bij het volwassen worden, neem je afscheid 

van je kindertijd. En zo kan een mens groeien 

en tot bloei komen. 

 

Maar soms moeten we in het leven afscheid 

nemen van mensen en dingen waar we erg veel 

van hielden. En dat afscheid kan erg zwaar 

vallen. Een verhuizing kan dat bijvoorbeeld 

met zich meebrengen. Je neemt afscheid van 

het huis en de plek waar je jarenlang gewoond 

hebt en waar hele goede herinneringen liggen. 

Je moet afscheid nemen van de mensen die om 

je heen wonen en met wie je een goede band 

hebt opgebouwd. Ook een verandering van 

werkplek of baan kan dat met zich 

meebrengen. Al het vertrouwde ben je kwijt en 

je moet ergens anders weer opnieuw beginnen. 

 

Opnieuw beginnen. Dat kan heel moeilijk zijn, 

maar daar zit wel weer de mogelijkheid tot 

groei. Hoe ga je in de nieuwe situatie je leven 

inrichten? Welke nieuwe mogelijkheden krijg 

je aangereikt en hoe los je nu problemen op? 

Hoe geef je het afscheid van wat jou dierbaar 

was en wat je achter je moest laten een plekje 

in je leven? 

  

Soms moeten we in het leven definitief 

afscheid nemen. Bijvoorbeeld als mensen ons 

ontvallen aan de dood. Is de keerzijde van dít 

afscheid nemen ook groei? Ik denk dat het zo 

kan zijn. Maar of we dat altijd zo kunnen 

ervaren...? Soms kunnen mensen zeggen: “Ik 

heb dit afscheid niet gewild en als ik het terug 

kon draaien dan zou ik het doen, 

maar ik heb ook de 

ervaring dat ik er op een 

bepaalde manier krachtiger 

door geworden ben.” 

 

Elk jaar weer noemen we de namen van hen 

die in onze gemeente het afgelopen kerkelijk 

jaar overleden zijn. We nemen even een 

moment om de geliefde doden weer in 

herinnering te roepen en hun namen voor God 

te brengen. Dat is belangrijk. Want afscheid 

nemen van een geliefde, betekent niet iemand 

vergeten. Integendeel! 

De laatste zondag van het kerkelijke jaar doet 

ons stilstaan bij de eindigheid en de 

kwetsbaarheid van het leven. Er komt een keer 

een moment dat we afscheid moeten nemen 

van mensen die we liefhebben. En wat kan dat 

afscheid moeilijk zijn! 

 

Ja, afscheid nemen kan ik heel moeilijk 

vinden. Maar ik houd me voor ogen dat 

afscheid ook tot groei kan leiden. Opnieuw 

beginnen is opstaan, vallen en weer opstaan, 

om je weg in het leven te vervolgen en weer op 

te pakken. Opnieuw beginnen vraagt om een 

opstandingsverhaal. God zelf wil je door de 

diepte van het afscheid naar het leven leiden. 

 

Gelukkig wie bij U hun toevlucht zoeken, 

met in hun hart de wegen naar U. 

Trekken zij door een dal van dorheid, 

het verandert voor hen in een oase; 

rijke zegen daalt als regen neer. 

(Psalm 84: 6, 7) 

 
ds. Jac. van Veen 
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KERKENRAAD 

 

Beste mensen, 

 

Hoe moeilijk het is om goed te communiceren 

is de afgelopen weken gebleken toen we als 

moderamen onze zorg uitspraken over het 

toenemende aantal coronabesmettingen. 

Daarbij wilden we alleen benadrukken dat we 

naar elkaar willen blijven omzien en elkaar 

helpen waar mogelijk om de kans op 

besmetting zo klein mogelijk te houden door 

elkaar letterlijk en figuurlijk de ruimte te geven 

en thuis te blijven bij klachten. We hebben in 

dat verband nog eens gewezen op de 

mogelijkheid de diensten via Kerk-TV te 

volgen, wat ook voor mensen die extra risico 

lopen een goede mogelijkheid biedt verbonden 

te blijven. Helaas hebben we moeten 

constateren dat dit bij sommigen toch anders is 

overgekomen. Daarom willen we graag nog 

eens onderstrepen dat het echt nooit onze 

bedoeling is geweest om mensen buiten te 

sluiten of met een beschuldigende vinger te 

wijzen. In een maatschappij die steeds meer 

lijkt te polariseren mag de kerk een plaats zijn 

waar we naar elkaar luisteren en de verbinding 

blijven zoeken. 

 

Het nieuwe seizoen is begonnen, de zomertijd 

is overgegaan in de wintertijd, de dagen 

worden korter en de avonden langer. Ook de 

aanvangstijd van de kerkdiensten heeft zich 

aangepast aan het jaargetijde, we beginnen nl. 

weer om 10.00 uur. 

Er staan diverse activiteiten op stapel. Zo is de 

Bijbelleesclub (als opvolger van o.a. het 

Leerhuis)  inmiddels weer gestart en kunt u 

meedoen aan Mediteren en Meditatief 

schilderen. Over zowel de Bijbelleesclub als 

het Mediteren en het Meditatief schilderen 

heeft vorige maand uitgebreid informatie in 

Kerkvenster gestaan. 

 

Als u dit leest is de jaarlijkse 

Oogstdankdienst alweer achter de rug. Er 

werden na de dienst weer producten van het 

land verkocht. Dit jaar gaat de  

opbrengst van de verkoop naar Stichting 

BroodNodig. 

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, 

21 november, worden er 2 diensten gehouden 

waarin onze gemeenteleden, die het afgelopen 

jaar overleden zijn, herdacht worden, 

‘s morgens om 10.00 uur is er een dienst in de 

Damkerk en ’s middags om 15.30 uur in de 

Ontmoetingskerk. 

 

 

Maandagavond 8 november was er sinds 

lange tijd weer een contactpersonenavond. 

Nog even terugblikken op de coronatijd, tegen 

welke problemen wij zijn aangelopen.  

Daarna luisteren naar Peter de Groot en Trix 

Hiemstra, beiden werkzaam in Nieuw 

Woelwijck, over: 

“Een dorp in een dorp met eigen rituelen en 

gebruiken” 

 

Op dinsdagavond 16 november zal er een 

gemeenteavond zijn. Na 2 jaar is het eindelijk 

weer mogelijk om deze te houden. Hiervoor 

bent u allen van harte uitgenodigd. We willen 

deze avond vooral gebruiken om elkaar weer te 

ontmoeten buiten de zondagse eredienst om. Er 

zijn enkele zaken waar wij graag uw mening 

over willen horen. Als er verder vragen bij u 

leven zouden wij het fijn vinden als u die 

vooraf schriftelijk via de mail aan het 

moderamen zou willen stellen 

scriba@pknhoogezandsappemeer.nl.  

Graag uiterlijk a.s. maandag, 15 november. 
 

Op de laatst gehouden kerkenraadsvergadering 

zijn de volgende punten aan de orde geweest: 

 

• Er is een verzoek binnengekomen van 

kinderen van Roel en Woppie Hartman 

om 2 kinderen in een extra dienst te laten 

dopen op zondagmiddag 31 oktober 2021. 

De kerkenraad is hiermee akkoord 

gegaan. Inmiddels heeft de doopdienst 

plaatsgevonden. 

• Soms lijkt het of de gemeente alleen maar 

kleiner wordt, maar gelukkig worden we 

af en toe ook verrast door mensen die juist 

aangeven zich graag bij ons aan te sluiten, 

hetzij als (belijdend) lid, hetzij als gastlid 

of als vriend. Als kerkenraad stemt dit ons 

dankbaar, heten wij alle betrokkenen van 

harte welkom en hopen wij dat zij zich 

snel thuis zullen voelen in ons midden.  

• Nu Margreet Hop door ziekte voorlopig 

haar werkzaamheden niet kan uitvoeren 

heeft  Percy Kulk zich bereid verklaard 

om in ieder geval tot 1 januari 2022 4 uur 

extra aan het pastoraat in onze gemeente 

te besteden. 

• De voorbereidingen voor de beide 

gedachtenisdiensten op 21 november zijn 

in volle gang. Dit jaar zijn er in ieder 

geval nog twee diensten, ’s morgens in de 

mailto:scriba@pknhoogezandsappemeer.nl
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Damkerk en ’s middags in de 

Ontmoetingskerk. Daarna zal er een 

evaluatie plaatsvinden of we op deze 

manier verder zullen gaan. 

• Covid houdt ons nog steeds bezig. In de 

beide kerken worden regelmatig CO-2 

metingen gedaan waaruit moet blijken of 

er verdere maatregelen genomen moeten 

worden om verantwoord diensten en 

andere bijeenkomsten te kunnen houden. 

• De begroting van de Diaconie voor 2022 

is voorlopig goedgekeurd. Deze komt 

binnenkort ter inzage te liggen voor 

gemeenteleden. 

• De voorzanggroep zal weer mee gaan 

werken aan diensten. Er is overleg 

geweest met de Liedboekwerkgroep. Er 

wordt onderzocht of er belangstelling is 

om een cantorij te gaan vormen. Voor 

belangstellenden zal er op 24 november 

in de Vonkzaal een voorlichtingsavond 

georganiseerd worden. 

• De privacy verklaring van de kerk is op 

een paar kleine puntjes aangepast. De 

kerkenraad heeft deze goedgekeurd. 

• De commissie beleidsplan is druk bezig 

met het verzamelen van alle gegevens, die 

nodig zijn om een werkbaar beleidsplan te 

maken. Helaas heeft Sietsko Dijkman te 

kennen gegeven zich terug te trekken als 

lid van de commissie. Sietsko bedankt 

voor je inbreng tot nu toe. 

• De kookgroep wil graag weer aan de slag. 

Er wordt gekeken hoe Samen aan Tafel 

weer het beste kan worden opgestart. 

Misschien moet de groep in tweeën 

gesplitst worden. Zo gauw als de 

kookgroep eruit is hoort u dat via de 

bekende kanalen. 

 

Tot zover de belangrijkste punten uit de 

vergadering. 

Al even vooruitwijzend naar de laatste zondag 

van het kerkelijk jaar vond ik de onderstaande 

coupletten van het bekende lied van Hanna 

Lam heel troostrijk. Hoewel het gemis blijft en 

letterlijk pijn kan doen, hoop ik dat iedereen 

die een dierbare verloren heeft hier toch enige 

troost uit kan putten. 

 

 

De mensen van voorbij 

zij blijven met ons leven. 

De mensen van voorbij 

ze zijn met ons verweven 

in liefde, in verhalen, 

die wij zo graag herhalen, 

in bloemengeuren, in een lied 

dat opklinkt uit verdriet. 

 

De mensen van voorbij 

zij worden niet vergeten. 

De mensen van voorbij 

zijn in een ander weten. 

Bij God mogen ze wonen, 

daar waar geen pijn kan komen. 

De mensen van voorbij 

zijn in het licht, zijn vrij. 

 
tekst: Hanna Lam 

 

Rina Zinger 
(preses) 

 
 

GEMEENTENIEUWS 

 

BEDANKT 

 

- Hartelijk dank voor alle kaartjes, telefoontjes, 

bezoekjes en bloemen van de Kerk na mijn 

heupoperatie en gedurende mijn herstel en 

verblijf in de Burcht. 

 

Met vriendelijke groet,  
Tiny Koster 

 

- Hartelijk dank voor de bloemen en kaarten 

die we hebben ontvangen! Het sterkt ons in de 

moeilijke tijd tijdens het ernstig ziek zijn van 

onze dochter en kleindochter Eline. Ze is 

inmiddels geopereerd. 

 

Hartelijke groet, 
Sandra en Albert Post – Rietema  

Ben en Sientje Rietema – Dijkenga 
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- Hartelijk dank voor de bloemengroet uit de 

kerk. Ik heb dat erg gewaardeerd. 

Het bloemstukje was prachtig. 

 
Mevr. T. Vonk 

De Burcht 

 

- Hartelijk bedankt voor de bloemen ter 

gelegenheid van mijn verhuizing naar de 

Burcht. 

 

Hartelijke groeten, 
Mw. Niemeijer-Meijer 

 

- Onze hartelijke dank voor de e-mails, mooie 

kaarten en de bloemen van de kerk die we 

gekregen hebben voor ons 40 jarig 

huwelijksjubileum. 

 

Met vriendelijke groet, 
Roelof & Mina Dodde

- Bedankt voor de bloemen die we hebben 

mogen ontvangen voor onze verjaardagen. 

 
Jan en Marie Maarhuis 

 

- Voor de tweede keer in korte tijd mocht ik 

bloemen uit de kerk ontvangen. 

Nu vanwege een nieuwe heup. 

Mijn hartelijk dank. Het gaat goed met mij, 

maar ik hoop wel dat dit voorlopig de laatste 

operatie geweest is.  

 

Een hartelijke groet, 
Rina Zinger 

 

- Mijn hartelijke dank voor het mooie 

bloemstukje van de kerk die ik na mijn val met 

de fiets heb ontvangen. 

 

Met vriendelijke groet, 
Ank Nooteboom 

 

VERHUISD 

 

Mw. H. Niemeijer - Meijer  

Van: P.S. Gerbrandyhof 20  naar: de Burcht, kamer 339. 

 

LANGDURIG BUITENSHUIS VERBLIJVEND 

 

Wanneer u uw naam en adres hier ook vermeld wilt hebben, dit graag doorgeven aan Mina Dodde, 

tel. 0598-391760. 

 

Dhr. B. Staal, afd. P.G. k109a, 

Mevr. H. Mertz - Nijborg, afd. 4. P.G. k53, 

Dhr. L. Bulder, afd. P.G. k57, 

Mevr. A. Koning - van Calker, afd. P.G. k039 

Mevr. S. Westerhuis - Mulder, afd. PG k 347 

“De Burcht”, vd Duyn v. Maasdamweg 250, 

9602 VT Hoogezand. 

 

Mevr. M. Meijer-Bakker  

Heymanscentrum, 

afd. Klipper Noord k 232,  

Henri Dunantlaan 20,  

9728 HD Groningen. 

Erwin Jonkman 

“Stichting van Boeyenoord”, 

Burg. Bothenius Lohmanweg 4,  

9404 LD Assen. 

 

Jeannet Snip  

De Hooizolder 23e Sintmaheerdt/De Zijlen, 

9356 DN Tolbert. 

 

Dhr. J. Top 

Maartenshof, afd. Treluda 2b, 

Schaaksport 100, 

9728 PG Groningen. 

 

KRIJN VISSER 

 

Beste mensen, 

Zoals jullie gelezen hebben in het deurschrift 

kreeg ik zondag 31 oktober de bloemen. 

Alvast bedankt hier voor. 

Nu zullen sommige mensen zich afvragen  

waarom ik ze kreeg, ik zal het even vertellen. 

Vele mensen zullen Janneke en mij wel kennen 

omdat wij jaren vóór in de kerk hebben 

gezeten om de beamer te bedienen voor de

 

 

eredienst en begrafenissen. 

Ook maken wij 

rouwliturgieën en groot 

letter liturgieën. 

Dit kon ik doen omdat 

ongeveer 30 jaar geleden bij 

mij sarcoïdose is vastgesteld 

en al sinds 2004 volledig 

ben afgekeurd. 
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In augustus 2020 ben ik in het ziekenhuis 

terecht gekomen met een vergrote prostaat. De 

medicatie hiervoor slaat goed aan. Maar na 

verschillende onderzoeken werd er 

geconstateerd dat ik ook  lymfatische leukemie  

heb. Daar in het bloed nog geen afwijkingen te 

zien waren en ik mij vrij goed voelde is er 

besloten om voorlopig geen behandeling te 

starten. 

Deze zomer op vakantie in Zeeland ben ik in 

het ziekenhuis van Goes beland en zeer 

waarschijnlijk een Tia gehad. Hiervan zijn nog 

niet alle onderzoeken afgerond. Maar door het 

nemen van medicatie tot nu toe geen last meer 

gehad.  

Sinds 23 oktober nemen de klachten toe en het 

bloedbeeld begint ook wat te veranderen. 

Het beamer gebeuren zijn we mee gestopt, we 

blijven vanuit huis nog wel de groot letter en 

rouw liturgieën maken. 

Wij willen iedereen even op de hoogte stellen 

omdat Janneke nogal wat vragen krijgt. 

 

Groeten van 
Krijn en Janneke Visser 

 

BLOEMENGROET 

 

Mevr. R. Zinger    Wildervanck 17   Sappemeer 

Mevr. J. Sopacua    Merwedelaan 11   Kropswolde 

Mevr. C. Zwart    Kleinemeersterstraat 147 Sappemeer 

Mevr. A. Nooteboom    Verdilaan 2    Hoogezand 

Dhr. G Hogendoorn   Paulus Potterstraat 21  Hoogezand 

Dhr. en Mevr. Rietema - Dijkenga Rembrandtplein 170   Hoogezand 

Fam. Post - Rietema   Noorderstraat 285  Sappemeer 

Mevr. M. Geuzenbroek - Simons Noorderstraat 157   Sappemeer 

Krijn Visser     Essenweg 16    Hoogezand 
 

 

PASTORALE RAAD 

 

Hallo allemaal, 

Het kerkelijke seizoen is weer begonnen. Het 

is in deze tijd van corona afwachten wat er wel 

of niet mogelijk is wat betreft het organiseren 

van diverse activiteiten. Dit zullen wij dan ook 

steeds weer afwegen of het mogelijk is en gaan 

organiseren binnen de regels die dan gelden. 

Het is een moeilijke tijd voor iedereen, laten 

wij naar elkaar omkijken en waar nodig een 

luisterend oor zijn voor de mensen die het 

nodig hebben. 

Vacatures contactpersonen: Wilt u ook actief 

worden binnen onze kerkelijke gemeente. 

Samen kunnen wij meer dan alleen! Dan 

horen wij graag van u. 

Wilt u er meer over weten wat het inhoudt dan 

kunt u voor vragen terecht bij de coördinatoren 

of via de pr mail. Zie onderaan voor de 

gegevens.  

 

Voorbede 

Het voorbedeboek ligt bij kerkdiensten weer in 

de hal, zodat u een voorbede kunt aanvragen. 

Komt u niet in de kerk, maar wilt u toch een 

voorbede aanvragen dan kan dat doorgegeven 

worden vóór zaterdagmiddag 13.00 uur aan de 

Pastorale Raad via het mailadres: 

pr@pknhoogezandsappemeer.nl (deze mailbox 

wordt elke dag gecontroleerd, ook in het 

weekend) of u kunt bellen of appen naar: 

06-30143845 (Joke Drent - Halma). 

 

Omkijken naar elkaar 

In tijden van zorgen en onzekerheid willen wij 

er als kerkelijke gemeente ook voor elkaar zijn. 

Zijn er Pastorale aandachtspunten, weet u 

iemand die eenzaam is, ziek is, wat extra 

aandacht kan gebruiken. Dan horen wij dat als 

Diaconie, Pastorale raad graag zodat wij daar 

een keer contact kunnen maken via de 

telefoon, mail, een kaartje sturen etc. wat er 

maar mogelijk is in deze tijd.  

Bezoekwerk doen wij waar dit mogelijk is, 

omkijken naar elkaar…. Wij blijven ons 

(zoveel mogelijk) houden aan de richtlijnen 

van de overheid. Wij willen er ook graag voor 

u zijn. Mocht er wat zijn, voelt u zich in een 

isolement terecht komen, heeft u behoefte aan 

een gesprekje, heeft u hulp nodig, of slechts 

even behoefte aan contact: schroom niet de 

telefoon te pakken en te bellen of een mailtje te 

sturen. 

Heeft u vragen, ideeën of wilt u samen met 

ons actief zijn in onze kerkelijke gemeente 

dan horen wij dat graag! 

 

mailto:pr@pknhoogezandsappemeer.nl
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Doorgeven pastorale aandachtpunten 

coördinatoren pastoraat 

* Trieny Vos tel. 06-24845856, 
trieny@kpnmail.nl (Oosterwijken = alle 

adressen ten oosten van de Kerkstraat. 

Inclusief Kerkstraat). 

* Roelfiena v/d werk tel. 0598-324121, 

r.vanderwerk@ziggo.nl (Westerwijken = alle 

adressen ten westen van de Kerkstraat) 

 

Aanvraag bloemengroet 

* Woppie Hartman, tel. 06-44153027, 

roel.hartman@home.nl (Bloemengroet bij 

dienst in de Ontmoetingskerk) 

* Jenny Brands, tel. 321765, 

jw.brands5@gmail.com (Bloemengroet bij 

dienst in de Damkerk) 

U kunt bij beide terecht voor het aanvragen 

van de bloemengroet.  

 

Voor andere zaken met betrekking tot de 

Pastorale raad kunt u contact opnemen met de 

secr. van de pastorale raad.  

 

Namens de pastorale raad, 
Secr. Joke Drent – Halma 

Tel. 06 - 30143845 
pr@pknhoogezandsappemeer.nl 

 
 

DIACONIE 

 

BEGROTING COLLEGE VAN DIAKENEN 2022 

 

De begroting van het College van Diakenen over 2022 is voorlopig vastgesteld door de kerkenraad. 

Gemeenteleden kunnen schriftelijk hun mening over deze begroting  kenbaar maken aan de scriba.  

De begroting ligt ter inzage bij de penningmeester van de diaconie, de heer W. Zijlema, Telstar 81 te 

Hoogezand  

(telefoon: 0598-321790, e-mail: wzijlema@gmail.com) in de periode 20 t/m 30 november. 

 

Protestantse Gemeente te Hoogezand- Sappemeer   

College van diakenen, samenvatting begroting 2022   

    

 begroting begroting rekening  

 2022 2021 2020 

Baten € € € 
Rentebaten en dividenden 0 0 1 
Vrijwillige bijdragen diaconie 14000 12000 13531 
Door te zenden vrijwillige bijdragen ZWO 8000 5000 6889 
Door te zenden collecten en giften 14000 9000 14229 
totaal baten 36000 26000 34650 

    

Lasten    

Lasten kerkdiensten 300 500 188 
Bijdrage aan kosten landelijke Diaconie 1800 1800 1667 

Kosten beheer en administratie 400 400 142 
Rentelasten/ bankkosten 500 300 529 
Diaconaal werk plaatselijk 5000 3000 4296 
Diaconaal werk landelijk 3000 3500 2550 
Diaconaal werk wereldwijd 5000 4500 6200 
Afdracht bijdragen ZWO aan Kerk in Actie 8000 5000 6889 
Afdracht door te zenden collecten en 
giften 14000 9000 14229 
totaal lasten 38000 28000 36690 

    

Resultaat -2000 -2000 -2040 
 

mailto:trieny@kpnmail.nl
mailto:r.vanderwerk@ziggo.nl
mailto:roel.hartman@home.nl
mailto:jw.brands5@gmail.com
mailto:pr@pknhoogezandsappemeer.nl
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Toelichting: 

De vrijwillige bijdragen voor Diaconie en ZWO blijven goed op peil ondanks de daling  

van het ledental. Hierdoor kon voor 2022 een hoger bedrag worden begroot. 

Het begrote tekort leidt tot een gestage vermindering van het eigen vermogen dat op 

31 december 2020  € 36.334  bedroeg. 

 
G Burger, scriba 

 

ADVENTSKALENDER 

 

Net als voorgaande jaren is er via kerk in actie 

een adventskalender. 

De diaconie heeft een aantal kalenders besteld 

en via een van de diakenen kan u een kalender 

krijgen. 

 

 

 

U kan de kalender ook zelf bestellen via de site 

van kerk in actie. 

www.kerkinactie.nl 

 

Namens de diaconie, 
Hannie Keizer 

De kalender is gratis. 
 

OVERZICHT COLLECTES SEPTEMBER 

 

 
 

HIGHLIGHTS COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS  

 

Beste mensen, 

 

Tijdens onze laatste vergadering zijn er vele 

zaken besproken, waarvan de belangrijkste 

hieronder op een rijtje zijn gezet: 

 

1. Op 19 september 2021 is Kees Draaijer 

aan de gemeente voorgesteld als de nieuwe 

secretaris van het CvK en daar zijn we erg 

blij mee. 

2. De luchtkwaliteit (CO2) in de Damkerk en  

Ontmoetingskerk wordt regelmatig 

gemeten.  

Hier wordt binnenkort een rapportage van 

gemaakt en deze zal worden gedeeld met 

de kerkenraad. 

3. Reint Bakker heeft namens het CvK een 

bedankje en bloemen gekregen voor al zijn 

vrijwilligerswerk, hij heeft dit inmiddels 

aan anderen overgedragen. 

4. Van de Monumentenwacht is inmiddels 

een 10-jaren onderhoudsplan ontvangen 

voor de Ontmoetingskerk en Brandpunt. 

Ook voor de Damkerk en de pastorie wordt 

dit onderhoudsplan in 2022 weer 

bijgewerkt. Reserveringen voor de drie 

gebouwen zullen 

worden opgenomen in 

de komende begrotingen. 

5. Ter voorlopige vervanging van ds. 

Margreet Hop zal Pastor Percy Kulk tot 

aan 31-12-2021 vier uur extra per maand 

beschikbaar zijn voor Pastorale 

ondersteuning.  

6. Er is € 100,- budget aangevraagd voor de 

inloopochtenden in de Damkerk en dit is 

goedgekeurd door het CvK. 

7. In overleg met de kerkenraad is er een 

brief verstuurd aan die gemeenteleden bij 

wie in de ledenadministratie de melding 

staat dat zij geen contact wensen. 

Afhankelijk van de reactie die er al of niet 

komt wordt daar vervolg aan gegeven.  

8. Het CvK is ermee akkoord gegaan, dat de 

Pastorale Raad een budget krijgt voor de 

jaarlijkse Kerstvieringen.  

9. Er is een vraag met een schetsontwerp 

ingediend over een te plaatsen 

“Klokkenstoel” op het kerkplein bij de 

Ontmoetingskerk. De klok van de 

voormalige Vredekerk ligt nl. nog bij 

gieterij Dekens. 

  diaconie collectedoel  1e collecte 2e collecte 3e collecte 

5-sep Broodnodig (digitaal + deurcollecte)  €  419,05   €   71,25    

12-sep Open |Hof, Groningen (digitaal + deurcollecte)  €  229,90   €   73,05    

19-sep KIA t.b.v. Syrië (digitaal + deurcollecte)  €  277,55   € 109,05    

26-sep 

KIA t.b.v. kinderen in Israël/Palestina 

(digitaal + deurcollecte)  €  305,20   € 120,70    
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Er is besloten om dit onderwerp in te 

brengen op de gemeenteavond van 16 

november, om te bepalen of er draagvlak 

gevonden kan worden binnen de gemeente 

om dit kostenneutraal op te lossen. 

10.Per 01-01-2022 worden de tarieven van 

zaalhuur, consumpties e.d. in de beide 

gebouwen gelijk getrokken. 

11.Er is een “protocol collectegelden” 

opgesteld wat in de vergadering is 

goedgekeurd. 

12.En er is een voorlopige 5-jaren begroting 

opgesteld die tijdens de volgende 

vergadering van 9 november nog verder 

zal worden besproken. 

 

Omdat we in het afgelopen half jaar een aantal 

nieuwe leden hebben gekregen binnen het 

College van Kerkrentmeesters, vermelden we 

hieronder de huidige samenstelling:  

 

Johan Schouwenaar: 

Voorzitter / ouderling kerkrentmeester 

Kees Draaijer: 

Secretaris / kerkrentmeester

Wim van Veelen: 

Penningmeester en vervangend secretaris / 

kerkrentmeester 

Gert Hogendorf : 

Bijdragenadministratie / ouderling 

kerkrentmeester 

Jan Wolthuis: 

Kerkrentmeester / focal point Damkerk – 

Vonkzaal / Arbo 

 

Personen met een doorlopende uitnodiging 

voor de vergadering zijn: 

Gert Vegter: 

Kerkmeester Ontmoetingskerk - Brandpunt  

Flip Klatter: 

Administrateur 

Johan Nieswaag: 

Gebouwen voormalig Hervormd 

Wim Zijlema:  

Financiën Brandpunt 

 

Mochten er zaken zijn waarvoor u ons wilt 

benaderen dan horen we dat graag van u. 

 
Johan Schouwenaar 

  
 

GEMEENTEAVOND 

 

Geachte gemeenteleden, 

 

U bent van harte uitgenodigd om de gemeenteavond op dinsdag 16 november vanaf 19:30 – 22:00 uur 

bij te wonen. 

Plaats: Grote zaal Brandpunt/Kerkzaal. 

 

U krijgt uitgebreid de mogelijkheid om vragen te stellen aan de kerkenraad, de kerkrentmeesters,  

diaconie, pastorale raad. 

 

Het THEMA van de bijeenkomst: Bijpraten na de corona periode. 

 

WILT U VOORAF UW VRAAG INSTUREN? GRAAG VOOR 15 NOVEMBER NAAR 

scriba@pknhoogezandsappemeer.nl 

 

AGENDA: 

19:30u inloop met koffie/thee en een plakje cake 

20:00 u Welkom door onze voorzitter Rina Zinger 

1. Moment van bezinning door Frits 

2. Aanvangstijd kerkdiensten. (discussie/raadpleging) door Gerard 

Naar aanleiding van vele vragen om de dienst het gehele jaar om 10:00 uur te laten beginnen, 

heeft de kerkenraad besloten om eerst de gemeente hierover te raadplegen. Er zijn veel 

ouderen die thuiszorg krijgen en waarvoor 09:30 uur net te vroeg is om op een rustige wijze 

klaar te zijn voor de dienst. Het voorstel zou kunnen zijn om de aanvangstijd vast op 10:00 uur 

te zetten. Wat vind u hiervan? 

3. Klokkestoel Vredekerk, voorstel Bram Blaak 

4. Kort verhaal over de onlangs verschenen herziene Bijbelvertaling (NBV21) door Frits 

mailto:scriba@pknhoogezandsappemeer.nl
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20:45 – 21:15 uur PAUZE koffie/thee 

5. Behandeling vragen vanuit de gemeente – Rina en anderen 

22:00 uur sluiting met een gezongen lied - Rina 

6. Napraten onder het genot van een hapje en een drankje (1ste drankje aangeboden door de kerk). 

 

Wij hopen u te mogen begroeten op 16 november. 

 
Rina Zinger (preses) 

 
 

SAMEN AAN TAFEL BIJ DE DAMKERK 

 

Onder VOORBEHOUD van de corona regels, 

hopen wij op VRIJDAG 19 NOVEMBER 

weer van start te gaan. 

 

We mogen maximaal 30 gasten bij SaT 

verwelkomen. 

Het gaat in volgorde van aanmelding, en vol is 

vol. 

De eerste 30 personen die zich opgeven 

kunnen mee-eten. 

 

U bent van harte welkom; 

Vrijdag19-11, In de VONKzaal 

Vanaf 17.30 uur. 

De kosten zijn € 4,00 PP. 

Opgave bij Janny Pietersen telefoon: 320360. 

We hopen op een gezellige bijeenkomst, een 

lekker maaltijd en leuke gesprekken. 

 

Mocht het onverhoopt, door corona 

omstandigheden, geen doorgang kunnen 

vinden, dan zal een ieder afgebeld worden. 

Als er meer dan 30 personen zich opgeven, dan 

blijft uw naam op de lijst staan voor de eerst 

volgende SaT maaltijd. 

 

De KOOKGROEP SaT, en hopelijk tot de 19e 

november. 
 

Jenny Brands 

 
 

VOORZANGGROEP / CANTORIJ 

 

VOORLICHTINGSAVOND 

 

Zoals u/jij wellicht weet, hebben we sinds kort 

een band in de gemeente. Daarnaast zijn er 

plannen om een cantorij op te richten, die vijf 

keer per jaar aan de dienst zal meewerken. Het 

repertoire is vergelijkbaar met wat de 

voorzanggroep doorgaans zingt. Dit zijn in 

eerste instantie vooral onbekende liederen uit 

het Liedboek. De cantorij zal regelmatig  

 

 

repeteren onder leiding van een dirigent. Het is 

de bedoeling om meerstemmig te zingen. 

Daarnaast hopen wij met de cantorij de 

gemeentezang te ondersteunen en een bijdrage 

te leveren aan de liturgie. Verder zal het samen 

zingen het “gemeentezijn” bevorderen. Elk 

geïnteresseerd gemeentelid kan meedoen.

 

 

Op 24 november houdt de liedboekwerkgroep 

een voorlichtingsavond in de Damkerk, die om 

20.00 uur begint. We zullen de plannen dan 

verder toelichten en de bijeenkomst zal worden 

opgeluisterd met enkele geluidsfragmenten. 

 

Als u/jij op 24 november niet aanwezig kunt 

zijn, geef dat dan door via 

liedboek@pknhoogezandsappemeer.nl Dan 

zullen we u/jou na de bijeenkomst informatie 

toesturen met een aantal vragen. 

 

Graag tot ziens op 24 november. 

 

Namens de voorbereidingsgroep, 
Jan Messchendorp 

mailto:liedboek@pknhoogezandsappemeer.nl
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KERSTMIDDAG 2021 

 

Ook al zijn de corona berichten op dit moment (eind oktober) niet erg vrolijk, en organiseren we dus 

onder een groot voorbehoud, toch hopen we dat we weer een Kerstmiddag kunnen voorbereiden. 

 

Wij denken dan aan: - woensdag 15 december 2021 

 

- ‘s Middags om 15.30 uur, einde ongeveer 19.00 uur  

- (zaal open vanaf 15.00 uur.) 

 

- Plaats: de Vonkzaal, of de kerk als dat in verband met de  

  Veiligheid (denk aan zingen) beter zou zijn. 

 

Het thema is: BLOEIEN IN DE NACHT.  

 

- De middag wordt afgesloten met een verrassende maaltijd, 

  deze keer samen met de kookgroep.  

 

U kunt zich nu al opgeven voor de middag, we mogen namelijk niet meer dan 30 tot 35 gasten 

ontvangen. De bekende adressen zijn: 

 

Wilma Horlings,                         en   Geertje Nieswaag, 

Mail: wilmahorlings@ziggo.nl    Mail: johan.nieswaag@ziggo.nl  

Tel: 491370      Tel: 327095 

Bellen liefst tussen 18.00 en 19.00 uur. 

Aan de middag zijn geen kosten verbonden, wel is er een mogelijkheid om een vrijwillige bijdrage in 

de onkosten achter te laten bij het verlaten van het kerstfeest. 

 

VAN HARTE WELKOM 

Namens de voorbereidingsgroep, 
Ineke Terbijhe 

 
 

AFSCHEID WIM VAN DE LAAR 

 

Afgelopen zomer besloot Wim van de Laar te 

stoppen als vaste organist van de Damkerk. 

Hij wil graag meer tijd hebben voor zichzelf en 

dan moeten er keuzes gemaakt worden. Wij 

zullen Wim dus niet meer regelmatig achter 

het orgel van de Damkerk zien verschijnen. 

Hooguit nog als invalbeurt wanneer het rooster 

niet rondkomt. 

 

Als gemeente willen we graag afscheid van 

hem nemen als vaste organist. Wim heeft het 

liefst geen ‘poespas’: je stopt gewoon en that’s 

it. Maar als kerkelijke gemeente waar hij maar 

liefst 35 jaar lang orgel gespeeld heeft, willen 

we hem toch niet zomaar laten gaan.

Daarom zijn we overeengekomen dat we 

afscheid van hem gaan nemen als vaste 

organist in een dienst in het nieuwe jaar.  

De keus is gevallen op zondag 13 februari 

2022. We gaan er geen poespas van maken, 

maar wel gewoon een mooie dienst! 

 
Jac. van Veen 

 

mailto:wilmahorlings@ziggo.nl
tel:327095
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DRINGENDE OPROEP 

 

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD VOOR DE KERKDIENSTEN IN DE BURCHT 

 

Door vertrek c.q. tijdelijke niet-

beschikbaarheid van vrijwilligers is het erg 

moeilijk om de wekelijkse kerkdiensten 

doorgang te laten vinden. 

Voor de maanden november en december is, 

met extra inzet van de huidige vrijwilligers, het 

rooster ingevuld. 

Voor het nieuwe jaar vragen wij met klem 

nieuwe vrijwilligers. 

De taak van een vrijwilliger is met name de 

begeleiding van bewoners naar de kerkzaal en 

weer terug naar de kamer. 

Aanmelding graag zo spoedig mogelijk. 

 

Voor verdere informatie mag u contact 

opnemen met ons, dan wel met Berthe 

Omvlee, Geestelijk verzorger van De Burcht, 

telefoon 0598.353612. 

 
Baukje en Alje Stalman 

Telefoon 0598.320474 

 
 

ZENDINGSERFGOEDKALENDER 2022 
toont schilderijen van mevr. Mahboobeh Salem, kunstenares en vluchteling uit Iran. 
 

Het thema luidt: Van het duister naar het licht. 

Bijbelverhalen in sprekende kleuren 

geïnspireerd door het eigen levensverhaal van 

deze Iraanse vluchtelinge en haar gezin uit het 

duister van Iran naar het licht van Nederland. 

De Zendingserfgoedkalender is sinds de eerste 

editie van 2015 een groot succes. In veel 

gemeenten wordt deze verspreid en ook 

particulieren weten de weg te vinden om er een 

of meerdere te bestellen, voor eigen gebruik of 

om cadeau te doen. Hiermee wordt de traditie 

van de vertrouwde Missie Zendingskalender 

(MZK), die in 2013 voor het laatst werd 

uitgegeven, voortgezet. In deze traditie staat de 

verbeelding van het Evangelie door christenen 

in Azië, Afrika en Latijns Amerika centraal.  

 

De kalender geeft een introductie in de 

geschiedenis van Iran (het vroegere Perzië) en 

over de plek die de verschillende religies in dit 

grote land innemen. 

Dat betreft vooral de strenge 

vorm van de islam in deze 

Islamitische Republiek, maar 

toch zijn er joodse en christelijke minderheden 

te vinden.  

Maar alleen de Armeense Apostolische Kerk 

en de Assyrische Kerk van Antiochië kunnen 

op enige erkenning rekenen, de meeste andere 

denominaties moeten in schuilkerken 

bijeenkomen. Mahboobeh Salem en haar gezin 

zijn om die reden ook het land van de 

ayatollahs ontvlucht. Verder vindt u informatie 

over vluchtelingen in Nederland en over de 

kunstenares zelf. 

Deze kalender is te bestellen in de hal van 

beide kerken op de intekenlijst, voor € 7,- per 

stuk, te betalen bij aflevering, of rechtstreeks 

bij Hanneke Keij, in de kerk, per tel .0598 

491741, of per mail hajekaij@zonnet.nl 
 
Hanneke Keij 

 
 

BROODNODIG 

 

Beste Mensen, 

 

BroodNodig is er voor mensen die met eigen 

middelen niet in eigen onderhoud kunnen 

voorzien. Dit houdt in dat er gezinnen zijn die 

van 40 Euro wekelijks rond moeten komen. 

Als er dan naast de normale uitgaven ook nog 

uitgaven moeten worden gedaan in verband 

met ziekte, is dit niet te doen. 

De gezinnen die BroodNodig bezoekt, behoren 

veelal tot deze categorie.

 

Nu het einde van dit jaar al 

weer nadert, wil ik u oproepen om BroodNodig 

een warm hart toe te dragen en voor de 

feestdagen die komen gaan eens te denken aan 

onze gezinnen.  

Wat zou het weer fijn zijn als met de 

feestdagen ook onze gezinnen een extraatje 

kunnen krijgen. Daarbij denk ik aan wat 

lekkers met Sint Nicolaas en een Kerstpakket 

met Kerst. U kunt hiervoor geld storten op: 

NL34INGB0004675 099 t.n.v. stichting 

BroodNodig te Hoogezand. 

mailto:hajekaij@zonnet.nl
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Wilt u hierbij vermelden dat dit voor de 

feestdagen wordt bestemd? 

Door uw bijdrage wordt het voor onze 

gezinnen ook FEEST.

Tel. 0598 399492 

Wim van der Wiel 

 
 

FELICITATIES 

 

De felicitaties aan onze jarige gemeenteleden vanaf 80 jaar en onze jubilarissen gaan, vergezeld van 

een bloemengroet van de gemeente, naar: 

 

December 

1 Mevr. A. Smit - Bos de Ruyterstraat 40 9601HB Hoogezand 

1 Mevr. C. Staal - Huiting P.S. Gerbrandyhof 10 9603NB Hoogezand 

2 Dhr. B. Staal vd Duyn v Maasdamweg 250 k109a 9602VT Hoogezand 

3 Mevr. T. Vegter - Noorlag Essenweg 11 9603DT Hoogezand 

5 Dhr. H.H. Sissing Albert Cuypstraat 64 9601XT Hoogezand 

6 Mevr. A.J. Reinders - Toren Pieter Venemakade 187 9605PN Kiel-Windeweer 

7 Dhr. H. Akkerman Lutherse Kerkstraat 64 9611JP Sappemeer 

9 Mevr. K.G. Darwinkel - Ganzeveld Ruimtevaartlaan 48 9602ZE Hoogezand 

15 Mevr. G. Doornbusch - Flik P.S. Gerbrandyhof 52 9603ND Hoogezand 

16 Mevr. S. Westerhuis - Mulder vd Duyn van Maasdamweg 250 9602VT Hoogezand 

18 Dhr. J. Top Schaaksport 100 afd. Treluda 2b 9728PG Groningen 

21 Mevr. T.A. Dijkstra - de Vries vd Duyn van Maasdamweg 258 D 9602VT Hoogezand 

21 Mevr. G.J. Hardijk - Oudenampsen P.S. Gerbrandyhof 38 9603NC Hoogezand 

22 Dhr. E. Doornbos Cartonbaan 38 9601ND Hoogezand 

23 Mevr. M. Meijer - Bakker Henri Dunantlaan 20 afd. Klipper Nrd k232 9728HD Groningen 

24 Mevr. A.M. Slagter - Hindriks Troelstralaan 106 9602XC Hoogezand 

26 Dhr. K. Vos Rijnlaan 7 9606RP Kropswolde 

27 Mevr. A.L. Hulshof - van der Veen Rembrandtplein 164 9601XJ Hoogezand 

27 Mevr. A. Splinter - Meijer vd Duyn v Maasdamweg 250 k233 9602VT Hoogezand 

28 Mevr. H. Bouwman P.S. Gerbrandyhof 23 9603NC Hoogezand 

29 Mevr. M.A. Struijs - Sloots Burg van Royenstraat O 4 e 9602CJ Hoogezand 

29 Dhr. A. Bolwijn Mars 61 9602KZ Hoogezand 

30 Mevr. L. de Goede - Lahman Gorecht-Oost 206 9603AC Hoogezand 

30 Mevr. O. Thoma - Blaauw vd Duyn van Maasdamweg 164 9602VR Hoogezand 

31 Mevr. M. Vinke - Reitzema Noorderstraat 142 15 9611AN Sappemeer 

 

JUBILEA 

 

December 

12,5 jaar getrouwd 

5 Dhr. en Mevr. de Ruiter - Elderman Peppeling 1 9603HK Hoogezand 

 

50 jaar getrouwd 

28 Dhr. en Mevr. Blaak - Duimering Vesta 25 9602NS Hoogezand 

29 Dhr. en Mevr. Winters - Folkers Dorpsstraat 226 9605PG Kiel-Windeweer 

30 Dhr. en Mevr. Kielman - Venema Pieter Venemakade 81 9605PL Kiel-Windeweer 

 

Viert u ook een huwelijksjubileum en staat u er niet bij, dan is uw huwelijksdatum niet bekend bij de 

ledenadministratie. 

Wilt u dit wel bekend maken dan kunt u dit doorgeven aan Mina Dodde, tel. 391760 of per mail: 

kb@pknhoogezandsappemeer.nl 

mailto:kb@pknhoogezandsappemeer.nl
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WOORD & WEG  

voor inspiratie, informatie en opinie – november2021, deel 1 

 

Dit nummer van Woord&Weg is vooral 

gericht op het als kerkelijke gemeente 

betekenisvol aanwezig zijn in de samenleving. 

Het nummer wordt weer ingeleid door J. de 

Groot, directeur van het dienstencentrum. Met 

eigen ogen zag hij bij een werkbezoek aan 

diaconale projecten in Den Haag, wat 85% van 

de PKN gemeenten volgens een onderzoek uit 

2017 doet: zich inzetten voor vluchtelingen. 

Vaak gaat het om activiteiten waar veel 

mensen een steentje aan bij kunnen dragen: 

een klusje bij iemand, helpen met het invullen 

van formulieren, of gewoon een kop koffie 

drinken: betekenisvol aanwezig zijn in de 

levens van mensen, verder gaan waar de 

officiële hulpinstanties ophouden. Er spreekt 

kracht en hoop uit. [Onze wekenlange 

gezamenlijke inzet voor een aantal 

Dublinclaimanten in de Damkerk jaren geleden 

zou ook een goed voorbeeld zijn geweest, 

JRT]. 

Over kracht gesproken: het instrument ‘Nieuw 

Kerkelijk Peil’ helpt gemeenten ontdekken 

waar hun sterke kant ligt. Door middel van een 

enquête waaraan alle gemeenteleden kunnen 

meedoen wordt een gemeenteprofiel opgesteld 

dat kan dienen voor het gesprek in de 

gemeente en als input voor nieuw beleid. Zo 

vulden in PG Appingedam bijna 130 

gemeenteleden de enquête in. De uitkomsten 

waren basis voor het nieuwe beleidsplan. En 

het gaat verder: ook andere 

kerkgenootschappen en organisaties in de stad 

worden erbij betrokken. Doel is om te kijken 

wat de protestantse gemeente kan betekenen 

voor de stad en waar samengewerkt kan 

worden. “We willen als kerk midden in de 

samenleving staan”, zegt Bartjan Pennink die 

de enquête mede organiseerde. In het nummer 

worden veel prachtige voorbeelden gegeven 

om als kerk betekenisvol aanwezig te zijn in de 

samenleving, ook jonge mensen. 

De toekomst van de gemeente wordt 

voortdurend onderzocht. ”De toekomst van de 

gemeente is een terugkerend punt op de 

kerkenraadsagenda. Vaak gaat het dan over 

ervaren tekorten wat betreft menskracht en 

financiën. Het onderzoek Nieuw Kerkelijk Peil 

laat gemeenten nadenken over hun toekomst 

vanuit het perspectief van wat ze in huis heeft. 

Wat is de kracht van de gemeente, en waar 

verlangt ze naar?” Ik hoop daar de volgende 

keer op terug te komen. 

Scriba De Reuver noemt zijn column deze keer 

God was hier. Voluit: “Waarom zou je naar de 

kerk gaan? Waarom organiseren we ook dit 

seizoen weer van alles in de kerk? Waarom 

doen we het allemaal? Wie herkent deze 

vragen niet? Het zijn niet alleen nieuwsgierige 

kinderen en zoekende pubers die deze vragen 

stellen. Ze komen op bij elk mens die nadenkt 

over het waarom van de dingen. Het is goed 

om jezelf deze vragen te stellen. Ze houden 

ons scherp en bepalen ons bij de zin van wat 

we doen. Als ik bij mezelf na ga waarom ik me 

inzet voor de kerk, dan is dit vanuit een diep 

verlangen naar nabijheid van God. Naar een 

verhaal, een woord dat me uittilt boven mezelf. 

Naar een lied dat me meeneemt. Naar een 

ontmoeting, een gesprek van hart tot hart. Naar 

een knipoog uit de hemel, een 

‘hartsontmoeting’ die ik niet zelf organiseer, 

maar die me geschonken wordt. Naar een 

verrassende ontmoeting met God! Zo’n 

moment overkwam ons tijdens de vergadering 

van de generale synode van september jl. In 

deze vergadering presenteerde ‘Geloven in 

Spangen’ zich als eerste kerngemeente van 

onze kerk. Twee leden van deze kerngemeente 

vertelden hoe zij bij ‘Geloven in Spangen’ 

betrokken waren geraakt en wat deze 

geloofsgemeenschap voor hen betekent. Ze 

hebben er hun thuis gevonden. Een liefdevol 

huis waar ze gezien, gehoord en geteld 

worden, en volop de ruimte krijgen om mee te 

doen. Hun levens- en geloofsverhalen maakten 

grote indruk. Een van de synodeleden vatte dit 

moment samen met slechts drie woorden: God 

was hier! Over een verrassende ontmoeting 

met God gesproken!” 

Volgende maand hoop ik verder in te gaan op 

deze laatste Woord&Weg van 2021.  

 

Met dank voor uw aandacht,  
Jan R. Terbijhe 
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INLIA 

 

“IK BEN GEEN ASIELZOEKER: MIJN VERBLIJFSSTATUS IS NIET WIE IK BEN” 

 

Zijn moeder heeft hij nooit gekend, zijn vader 

sterft als Joshua 16 is. Broers en zussen heeft 

hij niet. Moederziel alleen is hij een prooi voor 

kwaadwillenden. Eerst mannen die hem 

dwingen toe te treden tot een soort sekte, 

daarna een mensenhandelaar die hem naar 

Nederland vervoert. Hij ontsnapt. Nu is hij 

vader en wil hij voor zijn kinderen zorgen. 

 

Hij groeit op in Bo, in Sierra Leone. Brede 

zandwegen van rode aarde, lage bebouwing, 

veel drukte. Zijn vader moet vaak naar 

Freetown, de hoofdstad. De kleine Joshua mag 

geregeld mee. Nadeel is wel dat hij dan school 

verzuimt. Joshua zit op een christelijke 

basisschool. Hij kan best goed leren, maar van 

een middelbare school en een diploma halen 

komt het in Sierra Leone niet. 

 

Geheim genootschap 

Als hij 16 is, overlijdt zijn vader. De enige 

familie die hij heeft. Vrienden van vader 

komen het hem vertellen. Die willen hem 

vervolgens dwingen toe te treden tot de Poro. 

Dit genootschap voor mannen is berucht in 

Sierra Leone en Liberia, met z’n geheime 

rituelen en verborgen praktijken. Martelen 

behoort daar ook toe, ondervindt Joshua als hij 

niet toe wil treden en ontvoerd wordt. 

 

Dagenlang duurt het, voordat Joshua weet te 

ontsnappen. Hij is moe, alles doet hem zeer. 

Toch weet hij de bewoonde wereld te bereiken. 

Een witte man biedt hem onderdak en hulp 

aan. Hij zal zorgen dat Joshua een opleiding 

kan doen. Wat een geluk. De man vervoert 

hem naar Nederland; daar zal Joshua veilig 

zijn. Niets blijkt minder waar. 

 

Joshua wordt opgesloten en moet maandenlang 

‘nare, slechte dingen’ doen. Hij benoemt ze 

verder liever niet. In een letterlijk onbewaakt 

ogenblik neemt hij de benen. Hij stapt naar de 

politie. “Dat vond ik spannend, want waar ik 

vandaan kom, is de politie niet te vertrouwen.” 

Maar ze zijn aardig en sturen hem naar Ter 

Apel. 

 

Het aanmeldcentrum: doodeng 

Nog dezelfde dag komt hij aan in het 

aanmeldcentrum. Opnieuw heel spannend, 

Joshua doet die nacht geen oog dicht: “Ik zie 

dat nóg voor me. Ik zat op een kamer met 

jongens die drugs deden. Ik dacht ‘God weet 

hoe gek ze daarvan worden’. Doodeng was 

het.” De dag erna mag hij gelukkig door naar 

een opvang voor minderjarige asielzoekers. 

Eerst in Zuidlaren, dan in Assen.  

 

Hij heeft er veel plezier, al zijn er ook veel 

regels. Regels, daar is Nederland wel goed in. 

Maar afijn. In die tijd leert hij Nederlands 

spreken en doet hij daarna de koksopleiding. 

Hij houdt van koken en geniet van school. Als 

hij 18 wordt is het echter ineens gedaan. Niet 

minderjarig meer, dus: uit de opvang, 

verhuizen, van school af. Een maand later 

wordt zijn asielverzoek afgewezen.  

De IND gelooft zijn verhaal niet. Het 

gerenommeerde Instituut voor Mensenrechten 

en Medisch Onderzoek (IMMO) zal later 

oordelen dat de littekens die Joshua heeft, 

passen bij zijn asielrelaas. Maar dat helpt dan 

al niet meer. Zonder verblijfsvergunning komt 

Joshua terecht in een nachtopvang voor 

dakloze asielzoekers.  

 

Een mooie dag 

Overdags zwerft hij op straat. Tot hij een 

dominee ontmoet die hem een aantal maanden 

in huis neemt. “Dat was zo’n mooie dag.” Het 

verandert zijn leven. Joshua probeert opnieuw 

of hij naar school mag en zowaar: dat lukt. Aan 

het Alfacollege begint hij met de opleiding 

voor timmerman. Hij houdt van hout, van 

nieuwe dingen maken en vooral ook van 

dingen repareren, vertelt hij gepassioneerd. 

Oude meubels een nieuw leven geven, 

bijvoorbeeld. Hij geniet ervan.  

 

In de tijd bij de dominee ontmoet hij een jonge 

vrouw. “De vlam sloeg gelijk in de pan.” Net 

als hij komt ze uit een gebroken gezin. Ze heeft 

al een zoontje en samen krijgen ze al snel een 

dochtertje. Joshua zorgt graag voor beide 

kinderen. “Ze zijn allebei van mij, zo voelt 

het.”  

 

“Ik weet toch dat je lief bent” 

Een aantal jaren gaat het goed met het jonge 

gezin. Maar zoals zoveel relaties, gaat ook 

deze stuk. Toch wil Joshua voor zijn kinderen 

zorgen. De moeder heeft daar inmiddels andere 

ideeën over. Het wordt een vechtscheiding en 

ze houdt zich niet aan de omgangsregeling. 

Zijn kleine meisje is in juli jarig, ze wordt 4. 
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Hij ziet haar pas later. “Geeft niks papa”, zegt 

ze, “Ik weet toch dat je lief bent?” Hij moet 

ervan huilen.  

 

Joshua wil nu per se een verblijfsvergunning 

hier. “Ik moet wat van mijn leven maken. Voor 

mijn kinderen.” Hij is nu 8 jaar in Nederland. 

“Ik heb zoveel gedaan, heel veel goede mensen 

leren kennen. Ook slechte trouwens, maar 

meer goede. Ik heb veel mensen zien lijden. 

Sinds ik hier ben, ben ik meer als getal 

behandeld dan als mens. Ik heb verschrikkelijk 

mazzel gehad dat ik de dominee heb ontmoet.

Veel jongens en meisjes hebben dat geluk 

niet.” Het lange, gedwongen afwachten wat 

autoriteiten beslissen over jouw leven kan 

gevaarlijk zijn, weet Joshua. Hij is zelf ook 

depressief geweest, suïcidaal. “Wij zijn 

mensen, weet je. Ik ken er veel met zóveel 

talenten. Ze krijgen niet de kans om bij te 

dragen aan dit land. Het kan zo veel beter.” Hij 

valt even stil, denkt na. Dan: “Ik ben geen 

asielzoeker. Mijn verblijfsstatus in Nederland 

is niet wie ik ben.”  
 
Helmer Roelofs 

 
 

WITTE LAKENS 

 

Een jonge man was weggegaan bij zijn ouders 

en had het ruige en wilde leven opgezocht. Hij 

vierde zijn vrijheid met drank en drugs. Het 

leven was echter te ruig en te wild en het 

bracht hem uiteindelijk in een totale 

faillissement. Hij had geen geld meer, vrienden 

hadden hem in de steek gelaten: hij zat diep in 

de put. Helemaal ten einde raad schrijft deze 

jonge man een brief naar zijn ouders. Hij 

schrijft: “Lieve mama en papa. Ik heb 

gezondigd tegen jullie. En ik heb gezondigd 

tegen God. Ik ben het niet meer waard dat 

jullie me je zoon noemen. Er is ook geen 

enkele reden om van mij te houden of me thuis 

weer te verwelkomen. Je kan niet dieper 

zinken dan ik heb gedaan. Ik zit op de bodem 

van de put. Graag zou ik weer naar huis terug 

komen, en dat kan nu ook. Ik heb een trein 

ticket kunnen bemachtigen. De trein rijdt langs 

onze boerderij, je kunt hem vanuit de bocht 

zien komen. Zouden jullie een wit laken aan de 

waslijn buiten willen hangen die ik kan zien 

vanuit de trein als ik weer welkom ben thuis? 

Als er geen laken hangt, dan snap ik dat en zal 

niet naar huis komen.” 

 

Nadat hij de brief had gepost ging hij op weg

 

Na een paar dagen zat hij in de trein die langs 

de boerderij van zijn ouders zou rijden. Hoe 

dichter ze op de plaats van bestemming 

kwamen, hoe zenuwachtiger de jongeman 

werd. Zo zenuwachtig dat hij het bijna niet kon 

uithouden. Hij vroeg aan een man die 

tegenover hem zat in de treincoupe of deze 

voor hem wilde kijken uit het raam: “Als we 

rond de volgende bocht rijden kunt u een 

boerderij zien aan de linkerkant. Het is een wit 

huis en een oude rode schuur. Het hek is oud 

en in de achtertuin staat een waslijn. Het is 

misschien een vreemde vraag maar zou u voor 

mij willen kijken of er een wit laken hangt aan 

deze waslijn?” Het hart van de jongeman 

bonkte door zijn lijf van de zenuwen. De man 

stond op en keek naar de boerderij toen ze door 

de bocht reden, “Kijk, kijk, kijk. Moet je eens 

zien! De hele waslijn hangt vol met witte 

lakens! Maar niet alleen de waslijn, ook de 

eikenboom die ernaast staat, en uit de ramen 

hangen lakens.”  

Het was voor de jongeman duidelijk: hij was 

welkom thuis! 

 

Een eigentijdse variant van het bekende 

verhaal van de verloren zoon. 
 

Christelijkeverhalen.nl 
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GEDICHT 

 

DE BRUG 
 

Breng jij mij weg tot aan de brug? 

Ik beng zo bang om daar alleen te staan. 

Als we daar zijn, ga niet direct terug. 

maar wacht …, tot dat ik over ga 

en zwaai me na … 

Dan voel ik mij heel veilig en vertrouwd. 

Breng jij mij weg tot aan de brug? 

Ik heb geen idee hoe diep het water is. 

De overkant lijkt mij zo ver, 

je kunt de oever hier niet zien, 

zo ver het oog reikt zie ik mist. 

Ik twijfel aan het verder gaan. 

 

Je angst voor de dood 

is als je angst voor het leven. 

Het nieuwe lijkt te groot 

Om het oude op te geven. 

In de diepte van je verlangen 

ligt de kennis van het nieuwe leven 

zoals een vlinder al weet van vliegen 

in z’n donkere cocon. 

 

Breng jij mij weg tot aan de brug? 

en ga dan niet te vlug terug. 

Zwaai jij mij na als ik over ga? 

Een heel klein duwtje in m’n rug 

Is alles wat ik nog verlang van jou. 

 

Dank voor je liefde en je trouw 

Ik ga nu gauw 

Want het begin is reeds in zicht, 

Ik voel de warmte van een licht… 

 
Toine Lacet 

 

 


