
Protestantse Gemeente te Wildervank e.o. 
 

Overdenking 
 

Advent 
Het project van de kinderkerk stelt dit jaar de vrouwen in het midden die 
we kennen uit Jezus’ familiestamboom. De laatste in die rij van vrouwen 
is natuurlijk Maria, de moeder van Jezus. 
 

Wat zou Maria gedacht hebben, heel die lange reis van Nazaret naar 
Bethlehem? Dat weten we natuurlijk niet. Maar dit is wat mensen uit de 
gemeente van Carnwadric, de buitenwijk van Glasgow waar ik een jaar 
heb mogen werken, daarover dachten. 
 

Maria zei bij zichzelf… 
 

“Ik ga niet op een ezel, 
en ook niet op een ezeltje. 
Ik ben acht-en-een-halve maand zwanger; 
ik kan mijn been niet eens over z’n rug heen krijgen. 
Als ik er zijdelings op ga zitten, val ik er af, 
en als ik toch blijf zitten, krijg ik er waarschijnlijk weeën van. 
Als Jozef nou geld had voor een kameel.. 
maar dat heeft hij niet… 
dus ik zal maar gaan lopen… 
 

…honderd-en-twintig kilometers… 
honderdtwintig zwangere kilometers 
om ons te registreren voor de belastingdienst… 
Ik heb geen idee hoe het er daar uitziet, 
en Jozef kan zich ook niets meer herinneren, 
want hij was vier toen hij dat stadje verliet. 
 

Nou vráág ik je… 
zou ook maar iemand van jullie vrouwen 
honderdtwintig kilometer willen lopen 
als je bijna bent uitgeteld, 
om, wie weet waar, 
te bevallen van een kind, 
die een bron van consternatie is voor je ouders 
nog voor hij wordt geboren, 
en die daarna altijd een bron van controverse zal zijn 
voor de hele wereld? 

Toen ik een meisje was 
mocht ik graag grappen uithalen. 
Al onze buren brulden van het lachen 
en zeiden tegen mijn moeder: 
‘Van wie hééft ze dat gevoel voor humor toch?’ 
 

Soms, als ik denk aan de puinzooi 
waar Jozef en ik in zijn beland, 
moet ik lachen om mijzelf 
en dan realiseer ik mij, 
dat ik mijn gevoel van humor heb gekregen 
van mijn Schepper.” 

 

ds. Marien Grashoff 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Vanuit de kerkenraad 
 
Met ingang van 1 januari loopt het vaste energiecontract voor ons als 
kerk af. Ook wij lopen dan tegen de hogere energieprijzen aan. Ondanks 
dat we afgelopen jaar al behoorlijk op het gebruik hebben bezuinigd, zal 
dat betekenen dat we voor energie in 2023 ongeveer € 25.000,- meer kwijt 
zullen zijn. Dat is voor ons een behoorlijke kostenpost. Om daar op te 
besparen zal de kerkenraad daarom in de vergadering van december er 
een besluit over nemen om vanaf 1 januari tot aan Pasen alleen diensten 
in Concordia te gaan houden. Bij diensten in de kerk en ook in Concordia 
zal dan bij begrafenissen voor niet-leden een energietoeslag worden 
gevraagd. Datzelfde geldt dan ook voor koren. Bij een doopdienst zal dat 
dan per situatie worden bekeken. 
 

N I E U W S 

N I E U W S 



Zoals u weet is er in 2021 een nieuwe Bijbelvertaling uitgebracht; de 
NBV21. Deze Bijbel is in verschillende uitvoeringen uitgebracht. Mocht u 
een nieuwe Bijbel willen aanschaffen, dan is dat is o.a. mogelijk via het 
NBG (Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap). Tot en met 31 december is 
het mogelijk om bij het NBG een standaardeditie met korting te bestellen. 
Voor deze editie is de actieprijs €28,- in plaats van €38,-  
Daarnaast is er een korting bij afname van een hogere oplage. Informatie 
hierover kunt u vinden in de hal van Concordia. Bij voldoende 
belangstelling zouden we dat centraal kunnen bestellen. Bestellingen dan 
graag doorgeven aan de scriba. 

 

Verslag gemeenteavond van 9 november. 
 

Na de dankdienst was er een gemeenteavond verzorgd door de ZWO, 
waarna er nog enkele mededelingen waren van Gerrit Jan Laarman. 
 

Dominee Grashoff gaat per 1 oktober 2023 met emeritaat. Er zal een 
bijeenkomst worden georganiseerd (waarschijnlijk na een 
zondagsdienst) om met elkaar als gemeente te brainstormen hoe we 
invulling willen en kunnen geven aan de toekomst van onze kerk. 
Een aantal meningen over de toekomst en aandachtspunten worden op 
de gemeenteavond kort gedeeld. In een nog te organiseren bijeenkomst 
zal een ieder worden uitgenodigd om over de toekomst van onze kerk en 
gemeente mee te denken en met elkaar van gedachten te wisselen. 
 

Vanuit de Classis is op 26 november ds. Heleen Maat aangesteld als 
regiopredikant. Het is de bedoeling dat zij gemeenten gaat ondersteunen 
en verder begeleiden in het proces naar samenwerking met andere 
gemeenten. Zoals u weet zijn daar bij ons al gesprekken over gaande, 
eerst op eigen initiatief, later op initiatief van ds. Hommes van de 
Classis. Vanuit de Classis zouden we daar nu dus in ondersteund 
kunnen worden. Er is bekend geworden dat naast Wildervank ook de 
voorgangers in Oude Pekela en Vriescheloo binnenkort met emeritaat 
zullen gaan. 
 

Ook de wens om de ingang van ons kerkgebouw structureel 
rolstoeltoegankelijk te maken komt tijdens de gemeenteavond ter sprake. 
Al meerdere malen is geprobeerd om hier een vergunning voor te 
verkrijgen. Omdat ons kerkgebouw een rijksmonument is, is dat tot op 
heden niet gelukt. 
 

Van de diaconie 
 

Collecte kerstnachtdienst: Versla armoede met een symbolisch cadeau! 

De diaconie heeft als collectedoel voor de kerstnachtdienst gekozen om 

een symbolisch cadeau te geven aan OXFAM Novib.  

Met de opbrengst van de collecte worden kippen en geiten gegeven aan 

gezinnen die aan een project deelnemen van OXFAM Novib. 

Een geit is lief, zacht en aaibaar en kan voor een gezin het verschil 

maken. Een geit geeft voedzame melk, mest voor vruchtbare akkers en 

kan voor babygeitjes zorgen.  10 kippen kunnen in gezinnen levens 

veranderen, de eieren, vlees en mest zijn van onschatbare waarde. Het is 

voedzaam en zorgt voor extra inkomen.  

We maken dus niet één, maar veel meer mensen blij! Samen strijden wij 

voor meer gelijkheid! 
 

Namens de diaconie, geef vanuit uw hart! 
 

Van de kerkrentmeesters 
 

Spaarlampen 
Voor energie-/kostenbesparing hebben we alle spaarlampen in de 
wandlampen van de kerk vervangen door energiezuinige led lampen.  
 

Dit zijn spaarlampen van 9-11-15 watt E27. 
 

Personen die hier belang bij hebben kunnen deze gratis afhalen bij 
kerkrentmeester Flip Eggen. 
 

Van de ZWO 
 

Enveloppenactie Werelddiaconaat. 
Onderwijs voor werkende kinderen in Colombia. 
In de vorige Context hebben we u/jullie gevraagd om ons te helpen deze 
actie tot een succes te maken en we mogen wel zeggen, dat ons dat met 
elkaar is gelukt. Er is maar liefst € 1262,00 bij elkaar gebracht. Het voelt 
goed om zo’n mooi bedrag over te kunnen maken aan het project, dat 
zich inzet voor deze kwetsbare groep kinderen.  
Allen heel hartelijk bedankt voor uw/jullie bijdrage! 
 

 
 
 



Harrobs-school 
Dit is de reactie uit Kenia naar aanleiding van de presentatie die Rob 
Willems heeft gegeven op 2 november. 
Heel erg bedankt voor de donatie aan de Harrobs-school in Kenia! 
Vanuit Kenia: 'Asante sana', (Swahili voor: ontzettend bedankt!). George 
Onyango en Peter Odongo, van de school, stuurden deze mail: 
 

"Harrobs-school ondersteunt een gemeenschap met weinig middelen in 
West-Kenia. De school is gelegen in een landelijke omgeving waar  
voorschools onderwijs nog niet algemeen is. De school biedt de kinderen  
de mogelijkheid om te leren in een omgeving waar goed voor ze wordt 
gezorgd, waarbij de school ervoor zorgt dat ze een maaltijd, 
schoolboeken en uitleg krijgen om zich voorbereiden op de basisschool. 
De muren van de Harrobs-school zijn nu nog gemaakt van golfplaten, 
terwijl het een vereiste van de overheid is dat dergelijke scholen worden 
gebouwd van steen. Dit is zo sinds 2019, toen is in Nairobi een golfplaten 
school ingestort, waarbij kinderen omgekomen zijn. 
Onder andere door Covid en de problemen die erdoor werden 
veroorzaakt, was dit voor de Harrobs-school nog niet gelukt. 
De school is ontzettend blij deze donatie te ontvangen. De bouw van het 
eerste permanente klaslokaal zal de kinderen en de leraren een 
comfortabele en veilige leeromgeving bieden, het imago van de school 
verbeteren en de school in staat stellen te voldoen aan de 
overheidsvereisten voor permanente gebouwen. 
  

Het is de bedoeling om de bouw al voor Kerst af te ronden, zodat de 
kinderen in het nieuwe jaar er al van kunnen genieten. Asante sana! " 

  

Bericht van/voor de contactdames 
 

Op 1 november heeft de pastorale raad de contactdames uitgenodigd 
voor een gezellig samenzijn in  Concordia. Er was een ontvangst met 
koffie en gebak. En de pastorale raad heeft de waardering uit gesproken 
over het werk van de contactdames. Na de koffie hebben we nog  twee 
rondjes bijbels bingo gedaan. Na afloop kregen de dames een banketstaaf 
mee naar huis. Mijns inziens een geslaagde avond. 
Op maandag 19 dec. kunnen de verjaardagzakjes weer ingeleverd 
worden vanaf 19:00 uur tot 19:45 uur. 
 

Gerrit Jan Laarman 

 
Kerstkaarten. 
 

De Kaartjesclub is druk bezig geweest met het maken van mooie 
kerstkaarten. 
Het rek in de hal van Concordia is er mee gevuld, met natuurlijk de 
andere kaarten. 
De kaarten kosten 1 euro per stuk of 6 voor 5 euro/12 voor 10 euro. 
U kunt ze ook bestellen bij Janny Veldhuis, tel: 616148 en bij Trees van 
der Kam, tel: 06 21988094. 
De opbrengst van de verkoop gaat naar goede doelen. Zo hebben we 
kortgeleden 50 euro overgemaakt naar de Schoenendoosactie. 
Dus………van harte aanbevolen. 
 

De Kaartjesclub. 
 

 
 



Volkskerstzang Veendam/Wildervank, 18 december 2022 
 

Ook dit jaar organiseert de Monument- en Concertcommissie weer de 
volkskerstzang in de gemeente Veendam. Op zondag 18 december a.s. 
vanaf 19:00 uur vindt deze volkskerstzang plaats in onze kerk. 
 

De volkskerstzang is bedoeld om samen bekende kerstliederen te zingen. 
We hopen dat het voor iedereen mogelijk is om gezamenlijk dit 
maatschappelijke gebeuren bij te wonen. Ons motto blijft: “Van iedereen 
voor iedereen”, een laagdrempelig evenement voor een breed publiek 
om de boodschap van Kerstmis te beleven. 
 

Onze organist Dirk Swama zal dit alles begeleiden op het orgel samen 
met trompettist Lubertus Leutscher, daarnaast verleent alt-mezzo 
Hanneke Tichelaar haar medewerking. Pastor Corrie Dun – van Dam uit 
Veendam neemt het kerstverhaal voor haar rekening, ook zal zij een 
korte overdenking houden. 
 

De volgende solisten zullen hun medewerking verlenen: 
 
Alt-mezzo Hanneke Tichelaar ontdekte haar 
liefde voor het zingen bij studentenkoor Gica. 
Zij studeerde Klassieke Zang bij Hanneke de 
Wit  en Gerda van Zelm aan het Prins Claus 
Conservatorium te Groningen en het Koninklijk 
Conservatorium in Den Haag. In 2011 studeerde 
zij af. Daarna volgde zij masterclasses bij onder 
anderen Johanette Zomer, Lucia Meeuwsen en 
Jard van Nes. Momenteel wordt Hanneke 
gecoacht door Marion van den Akker. 
 

De afgelopen jaren trad Hanneke op als soliste in divers 
oratoriumrepertoire, onder andere in Messiah van Händel (met 
studentenkoor Gica), de Via Crucis van Franz Liszt, Petite Messe 
Solennelle van Rossini, Requiem en diverse missen van Mozart, cantates 
van J.S. Bach en de Negende van Beethoven, “moar dan in ’t Grunnegs”. 
 

Sinds 2018 is Hanneke vaste solist van het Veenkoloniaal Symfonieorkest 
onder leiding van Lubertus Leutscher. 
 

 
 

Lubertus Leutscher (1960) begon zijn 
muzikale opleiding op achtjarige leeftijd met 
trompet en piano. Mede doordat hij diverse 
muziekfestivals en concoursen in binnen- en 
buitenland bezocht en vele prijzen in de wacht 
sleepte, bleef zijn muzikaal talent niet 
onopgemerkt. Hierdoor kon hij op opmerkelijk 
jonge leeftijd van veertien jaar beginnen aan de 
vooropleiding aan het Prins Claus Conservatorium te Groningen en 
vervolgde hij zijn studie met als hoofdvak trompet bij Freddie Grin en 
bijvak piano bij Gerardus van der Deijl. 
 

Lubertus Leutscher is tevens initiator van de in 2010 opgerichte stichting 
Veenkoloniaal Symfonie Orkest. Met dit regionale orkest verwierf hij 
veel lof voor de bijzondere projecten die dit orkest de afgelopen jaren 
maakte. 
 

Hij speelt trompet tijdens de volkskerstzang. 
 

Als laatste, maar zeker niet de minste, is 
organist Dirk Swama die dit alles zal 
begeleiden op het orgel. Dirk is al vele jaren 
hoofdorganist van het unieke Walcker-orgel dat 
al meer dan 100 jaar in de kerk gebruikt wordt 
voor kerkdiensten, maar ook voor diverse 
soorten concerten. 
 

Voor het financiële deel zijn fondsen, organisaties, middenstanders en 
bedrijfsleven uit Veendam/Wildervank bereid gevonden bij te dragen 
om de volkskerstzang mogelijk te maken. 
 

Voor bezoekers is er een collecte bij de uitgang. 
Het is ook mogelijk een gift te geven door het over te maken: ovv 
Volkskerstzang op NL36 RABO 0319027945, t.n.v. B.A. Leffers eo G. 
Ham. 
 

Livestream: 
SKV TV via de Kabelkrant: Kanaal 996 (HD), 905 (SD), 66 (Analoog) 
Website: www.parkstadveendam.nl/kabelkrant 
YouTube: https://bit.ly/vkz2022 (Later ook terug te kijken). 
 

Monument- en Concertcommissie Grote Kerk Wildervank. 
Website: www.walckerwildervank.nl 

 

https://bit.ly/vkz2021
http://www.walckerwildervank.nl/


 
Classispredikant ds. J. Hommes 
 

Nieuwsbrief oktober 2022 
 

Samen komen we verder 

 
 

‘Die man ontvangt zondaars en eet met hen’.  
(Lucas 15: 2) 
 

Lucas beschrijft het werk van Jezus op een indringende manier, heel 
praktisch. ‘Gewoon’ met elkaar eten, samen delen wat je hebt ontvangen, 
het lijkt zo eenvoudig en eigenlijk zou het dat ook moeten zijn.  
 

Onze samenleving wordt hierin danig op de proef gesteld. De verschillen 
zijn groot en lijken alsmaar groter te worden; de polarisatie neemt toe, op 
verschillende terreinen, bijvoorbeeld bij zowel de toegang tot zorg als de 
opvang van vluchtelingen; het vertrouwen in de politiek of eigenlijk in 
de overheid neemt af. We vinden het ingewikkeld om te delen wat 
we met elkaar ontvangen. Dat hoor ik ook steeds bij de verhoren van de  

 

parlementaire enquête over de gaswinning in de provincie Groningen. 
Ik maak mij daar wel eens zorgen over, omdat je niet precies weet hoe en 
waar deze grote verschillen tot uitbarsting komen..  
 

Voor mijn gevoel spreekt Lucas nadrukkelijk uit in de gelijkenissen die 
volgen op de opmerkingen van de schriftgeleerden en farizeeën dat je 
met elkaar in gesprek moet blijven en nieuwsgierig naar elkaar moet 
blijven. Het blijft noodzakelijk om elkaar op te blijven zoeken, omdat we 
elkaar nodig hebben. En dat wordt alleen maar sterker, waar het tegelijk 
lastiger lijkt te worden. Op veel plekken worden maaltijden gehouden 
waar iedereen van harte welkom is en daar wordt geen bewijs van goed 
gedrag gevraagd om toegang te krijgen, gelukkig maar.  
 

Jezus is onbevangen, onbevooroordeeld, onderweg langs mensen om een 
ieder te zoeken die er voor open staat. Geen briefje van goed gedrag of 
zondenvrij mens zijn, wel een verlangen om het evangelie verder te 
brengen en gestalte te geven in de ontmoeting met mensen. Daarvoor 
hebben we de kerkelijke gemeenschap nodig en is het belangrijk samen 
op te trekken om te zorgen dat die gemeenschappen er blijven, hoe klein 
ze ook zijn. We zijn er samen verantwoordelijk voor in mijn beleving.  
 

Eten met zondaars? Waarom niet als gemeente van Christus? En mij lijkt 
dat we er toe worden geroepen. 
 

Een topprestatie. Dat is hoe ik aankijk tegen de inzet van veel gemeenten 
uit onze classis bij de acute noodopvang van vluchtelingen, die anders in 
Ter Apel in de buitenlucht hadden moeten overnachten. Op enig 
moment waren er meer dan 40 gemeenten die ruim 400 vluchtelingen 
konden huisvesten. De bedoeling was dat het een opvang zou zijn voor 
één of een paar nachten; dat bleek vaak langer te zijn, omdat de toegang 
tot Ter Apel, waar ze zich moeten inschrijven, totaal verstopt zat en zit. 
Ook op dit moment is deze vorm van opvang nog steeds nodig.  
Het project ‘Thuisgevers’ is opgezet door de dienstenorganisatie van de 
Protestantse Kerk samen met de burgerlijke gemeente Kampen. Deze 
opvang is van geheel andere aard dan het eerste, omdat het gaat om 
mensen die al zijn ingeschreven en een status hebben: ze mogen hier in 
ons land blijven, maar er is nog geen woonruimte. Daarom zijn kerkelijke 
gemeenten opgeroepen om te kijken of ze tijdelijk kunnen voorzien in 
die woonruimte met een leegstaande pastorie of een andere ruimte. Ze 
moeten daar kunnen wonen, leven, slapen, koken, privacy hebben,  

 



douchegelegenheid, kortom die gewone dingen die in de basis van 
belang zijn om je leven te leven. Deze vorm van opvang ga je aan voor 
een bepaalde tijd, waarbij de burgerlijke gemeente afspreekt deze 
mensen daarna een definitieve woonplek te geven.  
In beide gevallen, zowel bij de opvang van wat we noemen asielzoekers 
en statushouders, nemen we eigenlijk de verantwoordelijkheid van de 
overheid over. Daarom zeggen we ook steeds dat het gebeurt ‘onder 
protest’, omdat wij uiteindelijk deze problemen niet kunnen oplossen, de 
overheid moet dat doen; de politieke wil moet er zijn. We hopen 
natuurlijk wel dat er veel kerkelijke gemeenten zijn die mee willen doen 
aan de opvang van mensen die hier in ons land zijn.  
 

Op 20 september heeft de classicale vergadering ingestemd met de 
benoeming van Heleen Maat tot regiopredikant in onze classis 
Groningen-Drenthe. Ik ben daar erg blij mee, omdat we op deze manier 
gemeenten kunnen ondersteunen in hun zoektocht naar meer 
samenwerking, iets wat in onze ogen noodzakelijk is om plaatselijk 
gemeente te kunnen blijven. We zien op veel plaatsen mensen met veel 
liefde voor de kerk, voor de geloofsgemeenschap die je als kerk wilt zijn, 
met veel inzet aan het werk om die gemeenschap te blijven vormgeven. 
Veel vrijwilligers zijn bezig met het omzien naar elkaar, met helpen waar 
geen helper is, met het in orde houden van middelen en gebouwen die 
aan hen zijn toevertrouwd. We horen ook van veel mensen dat er zorgen 
zijn over de duurzaamheid van deze inzet. Kerkenraden die moeite 
hebben hun vacatures vervuld te krijgen, kwaliteit van bestuur dat niet 
beter wordt en vergrijzing van gemeenten. We hopen dat de 
regiopredikant kan helpen gemeenten te bepalen bij de kern, bij hun 
manier om ‘geloofsgemeenschap’ te zijn en van daaruit te zoeken naar 
mogelijkheden om samen met anderen door te kunnen gaan. Dat kan 
alleen wanneer de belasting afneemt, wanneer er ruimte komt om je met 
die kern van gemeente zijn bezig te houden. Hoe je dat doet, daarvoor is 
de regiopredikant bedoeld.  
Heleen kan natuurlijk niet overal tegelijk aanwezig zijn en begeleiden. 
Daarom zullen we een aantal regio’s aanwijzen waar begonnen wordt, 
plekken waar gemeenten ons al eerder om hulp hebben gevraagd.  
 

De energieprijzen rijzen de pan uit. We horen aan alle kanten dat veel 
mensen in onze samenleving een groot risico lopen, omdat ze het 
eenvoudigweg niet kunnen betalen. Onze overheid probeert maatregelen 

 

te treffen om te compenseren, maar het blijft de vraag of dat voldoende 
is. Ook kerken proberen te helpen. Sommigen doen dat financieel, met 
hulp van mensen die de compensatie van de overheid niet nodig hebben; 
anderen doen dat met meer hulp aan de voedselbank of daar omheen; 
weer andere doen dat door de organisatie van plekken waar mensen bij 
elkaar kunnen komen, warm kunnen zitten en eten en drinken er bij 
krijgen, om kosten te besparen. Mocht u vragen hier over hebben, neemt 
u dan contact op met onze diaconaal consulent Christaan Dekker 
(christiaandc@classisgroningendrenthe.nl ).  
 

Het nieuwe classisblad, dat eens per jaar verschijnt, is weer uit, de derde 
in de reeks. Het ziet er weer erg mooi uit en is informatief over onze 
classis en wat daar zoal gebeurt. Van harte aanbevolen en bij mijn weten 
is deze ook digitaal te ontvangen met een mail naar onze scriba 
(scriba@classisgroningendrenthe.nl). Het zal ook op de website 
verschijnen, net als de twee eerdere nummers. 
 

Als Breed Moderamen hebben we wel wat zorgen over de invulling van 
vacatures in de classis; dat geldt afgevaardigden naar de classicale 
vergadering als ook mensen die deel uitmaken van commissies. 
Gelukkig hebben we versterking gekregen om vergaderingen te 
notuleren en hebben we een nieuwe penningmeester mogen 
verwelkomen, maar het blijft belangrijk dat wij contact hebben met de 
volle breedte van onze kerk. Die breedte kun je op verschillende 
manieren uitleggen en dat is ook de bedoeling. Omdat onze classicale 
vergadering maximaal 30 mensen kan hebben zijn veel gemeenten niet 
direct vertegenwoordigd, want daarvan hebben we meer dan 190. En 
toch willen we dat iedereen zich vertegenwoordigd weet in en door de 
classis, ons Breed Moderamen en de commisies.  
 

Stel dat het nodig wordt, hierbij een koppeling naar een corona-
handreiking, om te voorkomen dat je als kerkelijke gemeente in de 
problemen komt.  
https://protestantsekerk.nl/nieuws/cio-presenteert-corona-
handreiking-voor-kerken/ 
 

Tenslotte een woord gericht tot de voorgangers in onze gemeenten, 
zowel predikanten als kerkelijk werkers. In de nota ‘Geroepen door 
Christus’, een titel die in de nota op allerlei manieren wordt uitgewerkt, 
vond ik de volgende passage: 

 

mailto:christiaandc@classisgroningendrenthe.nl
mailto:scriba@classisgroningendrenthe.nl
https://protestantsekerk.nl/nieuws/cio-presenteert-corona-handreiking-voor-kerken/
https://protestantsekerk.nl/nieuws/cio-presenteert-corona-handreiking-voor-kerken/


Omwille van de roeping tot dit bijzondere ambt bestaat er tussen de geroepen 
dienaren van Christus een bijzondere verwantschap. Zij oefenen hun ambt 
principieel collegiaal uit. Ze weten dat ze onderling op elkaar aangewezen zijn 
om de taak van de verkondiging van het Woord betrouwbaar en herkenbaar 
gestalte te geven. Ze zijn dus deel van de collegiale gemeenschap van dienaren 
van het Woord, het ‘ministerium verbi divini ministri’ – in de Protestantse 
Kerk: de werkgemeenschap. 
 

‘Die man ontvangt zondaars en eet met hen’.  
 

Classispredikant ds. Jan Hommes 
0651999711 
j.hommes@protestantsekerk.nl 

 
Kerkenraadsvergaderingen in december 
 

Woensdag 7   Moderamen 
Dinsdag 13   Kerkenraad 
Woensdag 14   Diaconie 
 

Alle vergaderingen beginnen om 19.30 uur en worden gehouden in Concordia 

 

A L G E M E E N   N I E U W S 
 
Op weg naar Kerst… met Vocales 
 

Op zondag 11 december a.s. organiseert zanggroep Vocales een 
Adventsconcert in de Dorpskerk aan de Kerkstraat in Meeden.  
Na een verplichte pauze van twee jaar, verheugen de zangers zich erop 
om weer voor u te mogen zingen. In de aanloop naar Kerst is er gekozen 
voor een afwisselend programma met kerstmuziek uit verschillende 
landen en in verschillende muziekstijlen. Naast bekende Christmas 
Carols, zullen ook diverse minder bekende, maar niet minder mooie 
werken ten gehore worden gebracht.  
 

Vocales bestaat uit 6 zangers, waarvan 2 sopranen, 2 alten, een tenor en 
een bas. Leonore Lub zal de groep begeleiden op zowel het Hinsz orgel 
als op de piano. Ook is zij solistisch te horen op het orgel. 
Leonore Lub studeerde orgel en piano aan het Stedelijk Conservatorium 
te Groningen. Bij één van de liederen zal Toni van de Berg de groep 
begeleiden op de bodhran, een Ierse trommel. 
 

Het concert begint om 15:30 uur en zal ongeveer een uur duren. De 
toegang is gratis. Om de kosten te dekken zal er een collecte bij de 
uitgang zijn. Na het concert is er nog de gelegenheid om een kopje 
koffie/thee te drinken. 
 

 
 

 

 
Afdeling Wildervank 

 
Nog genietend van het prachtige najaar zijn we alweer bezig met de 
voorbereidingen voor kerst.  
Op woensdag 14 december houden we onze kerst doe morgen/middag 
bij “VOORDOOR” in Wildervank. We gaan kerst stukjes maken onder 
leiding van Tiny Meijer. De kosten zijn €7,50.  
Kerst vieren we op woensdag 21 december met de liturgie: “Kerst met 
een boekje en een sinaasappel”. 
Vooraf hebben we een broodmaaltijd. De kosten voor de broodmaaltijd 
zijn 10,00.  
Dan nog een leuke bijeenkomst op woensdag 11 januari, onze 
nieuwjaarskoffieochtend. Hier komt maaltijdvoorziening Apetito ons 
verwennen met heerlijke maaltijden. 
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Gasten zijn van harte welkom op onze gezellige bijeenkomsten.  
 

In oktober hebben we een boeiende lezing gehad over de MAF (Mission 
Aviation Fellowship). MAF is een wereldwijde organisatie die hulp biedt 
in gebieden waar bijna alleen met vliegtuigen te komen is en op een 
snelle manier hulp geboden kan worden. Een paar uur vliegen staat 
tegenover een dagen lange reis te voet of met een auto. Er wordt 
zendingswerk gedaan en hulp geboden op medisch gebied. Ook wordt 
het onderwijs in deze gebieden ondersteund.   
 

Op onze november bijeenkomst heeft ds. Noorlander een boeiende 
lezing gehouden over de kracht en de macht van het gebed. Hoe 
belangrijk het is om te blijven bidden. In de hectiek van deze tijd blijft het 
gebed er wel eens bij. Maar God wil ons horen en weten dat het geloof in 
Hem er is. Bij al onze twijfels en daar waar wij geen antwoord weten, ook 
een predikant niet. 
 

Dit was de laatste nieuwsbrief voor 2022. We wensen een ieder een 
goede december maand toe en gezegende kerstdagen.  
 

Het bestuur van Passage.  
 

Zie je deze kaarsen, 
een ervan mag aan, 

elke week een kaarsje meer, 
het kerstfeest komt eraan. 
Kijk eens naar de kaarsen, 
het feest komt dichterbij 

het lichtje brand niet meer alleen, 
er komt een tweede bij. 

Een kleine rij van kaarsen, 
ze geven steeds meer licht, 

het derde kaarsje brandt nu ook, 
ze brengen een bericht. 

Nu branden alle kaarsen, 
wil je hun boodschap horen, 

we gaan nu bijna vieren 
dat Jezus is geboren. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
U wordt van harte uitgenodigd om 

de theatervoorstelling “Zie de mens” bij te wonen. De voorstelling is 
mede door subsidie van verschillende instanties mogelijk geworden. Ook 
namens de Raad van Kerken Veendam e.o. is er een bijdrage gevraagd 
aan de kerken. 
De Joseph Wresinski Cultuur Stichting is een multicultureel 
theatercollectief uit Zwolle. Het bestaat uit mensen die leven in kansarme 
en kwetsbare situaties, en theatermakers. Samen maken zij theater dat de 
werkelijkheid van armoede over het voetlicht brengt. 
 

“Zie de mens” is een voorstelling die door de spelers en de makers, 

gemaakt is. Zij hebben hun eigen armoede ingezet om ons zo mee te 

nemen naar het leven aan de voet van de maatschappelijke ladder. Het is 

een leven waar veel over gezegd, gedacht en geschreven wordt door 

mensen die niet in armoede leven. De vraag is of dit een juist beeld geeft 

van wat mensen in armoede zelf denken en ervaren. 
 

21 
“Zie de mens” is een persoonlijk document waarmee wij onze kennis van 
armoede voor het voetlicht brengen en oproepen tot solidariteit met allen  
die kansarm en kwetsbaar zijn. Op die manier hopen wij mensen te 
inspireren om samen te bouwen aan een inclusieve samenleving. Een 
samenleving waar iedereen zich thuis en veilig voelt. 
 

Enige recensies:  
 

Een heel sterke voorstelling 
“Een heel sterke voorstelling. Bijzonder hoe de spelers een levensecht 
verhaal vertolken. Soms confronterend, dan weer kunstzinnig. Wat werd 
gezegd over de werkelijkheid van samenredzaamheid in plaats van (de 
illusie van) zelfredzaamheid is me bijgebleven. Evenals het belang van 
een thuis! 
  

 

 



ZEER DE MOEITE WAARD, om verschillende redenen: de 

authenticiteit van de verhalen die door de “ervaringsdeskundigen” worden 

verteld; de fantastische tekstregie; het gedreven spel; de prachtige 

vormgeving”. 
 

“Fantastische voorstelling!! Goed acteerwerk, creatief concept. En 

bovenal het thema Zie de mens. Een hartverscheurende oproep om in de 

systeemwereld ondergeschikt te maken aan de menselijke maat. Het is 

een rake voorstelling en heeft mij ook echt geraakt.”  

Met vriendelijke groet, namens alle betrokkenen,  

Laurens Umans 

 

De voorstelling wordt gehouden op 14 december a.s. in De Kandelaar, 
Doctor A. Kuyperstraat 46, te Veendam.  
De voorstelling begint om 20.00 uur. 
De kerk is open om 19.30 uur. 
De voorstelling is gratis. Na afloop wordt er een gift gevraagd. 
We hopen op warme belangstelling! 
Namens werkgroep, Marry van Vliet 
 
NB: Er is een portret over ons verschenen bij NPO 2. Kijk hier de 
uitzending terug: https://www.npo.nl/roderick-zoekt-licht/02-05-
2017/KN_1690512 
 

 
 
 

INLIA 
 
Veertig pubers in crisisopvang kerk Leek 
In september hadden ze al veertig mannen in de kerk, nu zijn het veertig 
jongens. Van twaalf tot achttien jaar oud. Uit Eritrea en Syrië vooral. “Ja, 
dat is even omschakelen”, zegt predikant Roel, die fungeert als 
coördinator van de crisisopvang (“Ik geloof dat ik daartoe 
gebombardeerd ben inderdaad”, antwoordt hij droogjes op de vraag.)  
 

Op de website van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Leek staat 
‘Wij willen een gastvrije gemeenschap zijn, waar iedereen welkom is’. 
Dat brengt de kerk in praktijk dus.  
 

Veertig pubers, ga er maar aan staan. Veertig pubers in groepen die 
elkaars taal niet spreken, ook nog. Veertig pubers met ieder hun verhaal. 
Uit oorlogsgebieden gevlucht, de lange reis naar Europa doorstaan, 
moederziel alleen hier. Wat zullen ze allemaal mee hebben gemaakt? 
Vrijwilliger Hieke schudt onwillekeurig haar hoofd en schouders, als om 
de gedachte af te schudden. “Je moet er niet aan denken.”  
 

Soep en biljart 
De lunch is deze middag net geweest. Met soep, door Hieke en mede-
vrijwilliger Janet bereid. Linzensoep en pittige tomatensoep. De kids 
hebben het zich goed laten smaken. De meesten zijn alweer gevlogen, 
enkelen helpen mee met afruimen en schoonmaken. Een jong jochie 
boent als de beste. “Dat is echt een lieverd, hoor”, zegt Janet.  
 

De voorzieningen zijn hier prima: op zolder is zelfs een soos. Compleet 
met tafelvoetbal (druk bezet), biljart (eveneens druk bezet) en bar. Die 
laatste wordt nu niet gebruikt – in ieder geval niet voor alcohol. ‘Geen 18: 
geen druppel’, immers. Nog los van het feit dat het geloof van een deel 
van de jongens dit verbiedt.  
 

Roken tegen honger 
Dat geloof verbiedt roken dan helaas weer niet; ze roken bijna allemaal. 
Ook een paar die pas veertien jaar oud zijn. Op die leeftijd al verslaafd, 
constateert een vrijwilliger mismoedig. Dat leren ze op de vlucht, weet 
haar collega: “Als je rookt, voel je de honger niet zo erg.”  
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Naast het clubje dat buiten staat te roken, zijn er op de binnenplaats ook 
wat jongens aan het voetballen. Als ze doorhebben dat er mensen kijken,  
doen ze extra hun best. “Messi”, roept er een. En “Barcelona”. Een mooi 
moment om hen wat over het Nederlandse voetbal bij te brengen, denkt 
uw scribent: “Arjen Robben!” De jongen herhaalt het gretig. Maar ‘FC 
Groningen’ of ‘Bayern München’ nazeggen gaat hem te ver: “Barcelona!” 
 

Vanochtend was er even gedoe tussen twee groepjes. Verschillende 
nationaliteiten, Syriërs en Eritreeërs verstaan elkaar niet; een 
misverstand is zo geboren. Kwade koppen kunnen bij pubers best snel 
uit de hand lopen, en dan hebben deze jongens nogal wat meegemaakt 
en onzekerheden bovendien. Het liep dus even uit de hand, kwam zelfs 
tot een klein handgemeen.  
 

Niet van suiker 
Een medewerker van het COA vraagt zich af of de kerkelijke vrijwilligers 
het nu nog wel zien zitten. Hieke reageert nuchter: “Ik heb zelf zes 
kinderen hoor, ik ben wel wat gewend. En het was binnen anderhalve 
minuut voorbij.” De vrijwilligers hier zijn niet van suiker, dat zie je. Maar 
wacht even; een medewerker van het COA? Inderdaad, dat is nieuw in 
de crisisopvang in de kerken.  
 

Omdat dit minderjarigen zijn, stelt het COA medewerkers beschikbaar 
voor de opvang, en voorzieningen. Zo worden de maaltijden in 
dagelijkse pakketten per persoon geleverd. De kerk in Leek vult die aan. 
Met lekkere, verse soep bijvoorbeeld, en tussendoortjes. Want verse 
groenten zijn belangrijk, en: pubers hebben altijd honger, weet Roel.  
 

De twee medewerkers van het COA zijn vanochtend na de ruzie met de 
jongens gaan zitten. Met tolken erbij natuurlijk. Een vrijwilliger kent 
iemand die Tigrinya spreekt, een ander iemand die Arabisch spreekt. Die 
kwamen helpen. Dus: zitten en praten. COA-medewerker Janet: “We 
hebben hen gevraagd hoe ze dit voortaan willen voorkomen.” 
 

“We moeten het samen doen” 
Het leidde tot een lijstje leefregels, door de jongens zelf bedacht. Zoals: 
“Als je ruzie hebt, praat je het één op één uit, niet met de hele groep.” Of: 
“Als je elkaar niet begrijpt, laat je het rusten totdat er een tolk is.” En 
bovenal: “We moeten het samen doen.” Een les die nergens misstaat. 
Janet print de regels uit, met vertaling, en hangt ze op de deuren. 
 

Buiten brengt een aantal jongens het in praktijk: ze helpen elkaar een 
kleurspoelinkje in het haar te doen. Zwart dachten ze, maar het blijkt in 
de praktijk diep donkerblauw. Roel helpt hen glimlachend uit de droom. 
Voorlopig kunnen ze er met hem om glimlachen. Ze verzorgen zich 
goed, vertellen de vrijwilligers. “Eerder vroeg die hele jonge knul daar 
om een nagelknippertje. Zat ‘ie keurig boven een bordje z’n nagels te 
knippen.” Precies zoals hij het van zijn moeder thuis heeft geleerd, dacht 
Hieke. 
 

Het is niet ieder puberjoch dat graag iedere dag schone kleren aantrekt, 
z’n haren wast, z’n tanden poetst en uitgebreid doucht. Maar ook niet 
ieder puberjoch heeft een lange gevaarlijke reis achter de rug, met slechts 
sporadisch sanitaire voorzieningen. En eenmaal aangekomen in het 
aanmeldcentrum in Ter Apel zaten ze nog zonder douche, zonder schone 
kleren. Zonder bed overigens ook – dagenlang met z’n tientallen in een 
kantoorruimte, slapend op stoelen. Deze jongens hebben het allemaal 
meegemaakt. Ze halen het nu in. 
 

Impact van 4 dagen  
Vier dagen kunnen ze even bijkomen in Leek. Donderdag 3 november 
arriveren de jongens, maandagochtend 7 november vertrekken ze 
alweer; het COA heeft een opvanglocatie gevonden. Vier dagen; wat is 
dat nou helemaal, zou je zeggen. Maar in deze levens hebben die vier 
dagen een grote impact gehad, blijkt bij het afscheid.  
 

Onbezoldigd tolk Lydia, zelf net twee maanden hier uit Syrië, zag hen 
komen en gaan. ”Ze kwamen heel onzeker aan - ‘Waar belanden we nu?’ 
– maar ze werden zó warm ontvangen. Je zág ze ontspannen.” Lydia is 
via INLIA ingeschakeld: de jongens spreken geen Engels, de vrijwilligers 
in Leek geen Arabisch. Er is dus af en toe een tolk nodig. 
 

Een goede, stevige hug 
En ook weer niet, zegt Lydia: “Ondanks de taalbarrière hebben ze een 
band opgebouwd. Echt.” Hoe dat kan? “De kids zijn in Leek vier dagen  
omgeven met love and care.” Fijn is dat er ook leeftijdgenootjes 
vrijwilliger zijn. De groep wil eigenlijk helemaal niet weg. Ze vragen 
Lydia die laatste ochtend om voor hen te vertalen zodat ze Roel en het 
team kunnen bedanken. Met applaus. (Ook voor Lydia trouwens, die er 
verlegen van wordt.)  



Bij het afscheid omhelzen ze Roel allemaal. Eén voor één, een goede, 
stevige hug. Sommigen vechten tegen tranen. Roel zelf ook, ziet Lydia. 
Als de bus wegrijdt, blijven de jongens zwaaien. De jonge vrijwilligers op 

de stoep ook. Rennen nog een stuk om de bus zo lang mogelijk in zicht te 
houden. “Zo mooi, die warmte tussen onbekenden - the love from stranger 
to stranger. Wow.” Lydia laat de tranen maar gewoon komen.  
 

 
 

Janet (l) en Hieke 

 

 
 

Wij wensen iedereen heel goede kerstdagen en 
een gezond en gelukkig 2023 

 
Gerrit, Henk en Tineke 

 

 

Protestantse Gemeente te Wildervank e.o. 

 
Adressen 
Grote Kerk:   Raadhuisstraat 8/Torenstraat 80, Wildervank 
“Concordia”:    Torenstraat 80, Wildervank, tel.(0598) 612255 

 
Internetadressen voor geïnteresseerde lezers 
www.protestants-wildervank.nl  Site voor al onze gemeente leden. 
www.pkn.nl Plaats bij uw favorieten. Internetsite voor al uw inlichtingen 
van en over de SOW-Kerken. 
www.jacobsladder.nl Website met informatie over rouw en trouw, 
godsdienst en geloof. 
www.groningendrenthe.pkn.nl Op deze site vindt u het complete aanbod 
van het PDC in onze regio, aangevuld met alle actuele informatie. 
www.kerkinactie.nl Alle informatie over Kerkinactie. 
www.intratext.com Informatie over en rond de Bijbel in diverse talen, 
zoeken op woord, concordanties etc. (w.o. Nederlands). 
www.kerkrecht.nl Digitaal kenniscentrum voor kerkgenootschappen in 
Nederland. 
www.denieuwebijbelvertaling.nl  Informatie over de nieuwe 
Bijbelvertaling. 
 
Adreswijziging 
Bij verhuizing graag uw adreswijziging z.s.m. doorgeven aan de 
ledenadministratie. Indien u verhuist buiten de grenzen van onze kerk, 
bijvoorbeeld naar Veendam ten noorden van Skagerrak en u wilt bij de 
kerk van Wildervank blijven dan kunt u dit doorgeven bij de 
ledenadministratie. 
Daarnaast moet u bij de kerkelijke gemeente waar u naar toe verhuist 
doorgeven dat u bij Wildervank wilt blijven. 
Ook graag een adreswijziging naar Context sturen indien u die wilt 
blijven lezen. 
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