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Overdenking 
 

Terug naar de bron 
Binnenkort verschijnt er een boekje waarin zeven theologen uit de 
groeiende kerken van Azië, Afrika en Zuid-Amerika hun commentaar 
geven op de krimpende kerk in Nederland. Dat is niet opzienbarend, 
want zoiets is al wel vaker gedaan. En net als commentaar van 
Nederlandse kerken op gemeenten in andere die verre delen, is zulk 
commentaar altijd wat eenzijdig. Maar toch… 
 

Twee dingen pikte ik op. De boodschap van dominee Kabongo uit 
Congo: ‘Keer terug naar de bijbel als bron en norm van geloof.’ En de 
observatie van theologe Elizabeth Sendek uit Colombia dat ook in haar 
kerken secularisatie groeit, namelijk ‘de secularisatie van het hart’. 
 

Terugkeer naar de bijbel als bron en norm 
Al meer dan een halve eeuw zijn we in de kerken bezig de bijbel vooral 
te vereenvoudigen. Alles moest toegankelijk en begrijpelijk worden 
gemaakt. We lazen niet langer letterlijk, ook als we niet goed wisten hoe 
dan wel. We zochten hoe verhalen herkenbaar en inleefbaar konden zijn. 
En de dwarse en lastige gedeelten, die in leken te gaan tegen onze 
moderne beleving, lieten we stilzwijgend liggen. De bijbel werd soms 
zelf bijzaak: kon wel gemist worden in de vieringen en de preek moest 
het vooral ook niet ‘ingewikkeld’ maken. Gaandeweg werden we 
consumenten die het ‘produkt’ negeerden als het ons niet aanstond. 
 

Maar dominee Kabongo raakt precies de kern. Ook als zijn ‘norm van 
geloof’ er waarschijnlijk nogal anders uitziet dan de onze. Want de bijbel 
is vanaf het allereerste begin de ene en enige Bron van geloof. Geloof is 
uit het gehoorde Woord, zegt Paulus (Efeziërs 1,13). Bij Johannes begint 
alles in het universum sowieso bij het Woord (Johannes 1,1-5). Zoals ook 
Israël vanaf het begin werd geleid en gevormd door de woorden die God 
sprak tegen de aartsvaders en -moeders en vooral tegen Mozes (lees 
Genesis tot en met Deuteronomium). 
Maar om zover te komen dat de bijber inderdaad een levende Bron 
wordt, moet er gewerkt worden. Zolang we alleen als consumenten tot 
ons nemen wat we mooi, bemoedigend of troostend vinden, zijn we er 
nog lang niet. Er zijn heel veel uitleggingen mogelijk, maar we moeten 
ieder ons best doen om die uitleg te vinden die voor ons bedoeld is. Dat 

kan zelfs een uitleg zijn die ons niet zo aanstaat, maar desalniettemin 
bevrijdt en een nieuwe weg wijst.       
Dus moeten we de gewoonte goed onderhouden – of opnieuw aanleren – 
om zelf de bijbel te lezen, om daar samen over te praten, om vragen te 
durven stellen. Kortom: bijbelstudie (ik ga er geen makkelijker te 
verkopen naam voor bedenken). Thuis, in de kerkdienst en in kringen. 
Niet met de bedoeling die enig juiste voor altijd en iedereen geldende 
uitleg te vinden, maar om ieder voor zich en allen tezamen te leven uit 
de Bron van doorgaande bijbeluitleg. Niemand heeft God gezien, zegt 
Johannes, maar de eniggeboren Zoon … heeft het ons uitgelegd (Johannes 
1,18). En daarom moeten wij zelf ook blijven uitleggen. 
 

Secularisatie van het hart 
Wat zit ons daarbij vooral in de weg? Precies die ‘secularisatie van het 
hart’. Secularisatie betekent letterlijk ‘verwereldlijking’. We bedoelen 
ermee dat God niet meer genoemd wordt en dat normen die wij uit de 
bijbel lezen niet meer gelden in het publieke leven. Secularisatie van het 
hart betekent dat God ook uit ons persoonlijke leven (nagenoeg) 
verdwijnt. 
 

In Colombia is God schijnbaar nog erg aanwezig in de samenleving. Het 
is een rooms-katholiek land en dat zie en hoor je overal. Maar Eliabeth 
Sendek zegt dat dit steeds meer schijn wordt, want het raakt of stuurt het 
hart niet meer. Wat dat betreft is Colombia nauwelijks verschillend van 
Nederland. God doet er eigenlijk niet meer toe en geloven is niet meer 
dan een persoonlijke overtuiging naast vele andere. Secularisatie van het 
hart. 
En dan wordt het leven stuurloos. We gaan van incident naar incident, 
van hype naar hype, van treurnis naar klaagzang. Want we zijn de Bron 
kwijt. Die Bron vinden we wel degelijk in ons eigen hart, maar we 
kunnen er alleen uit putten door te leven van de woorden die opgeschreven 
staan (Willem Barnard, Lied 538: 1). 
 

Laten we de vakantie vooral gebruiken voor ontspanning en vrijheid. 
Maar laten we tegelijk ons oefenen in het luisteren naar de Bron in ons 
hart. Dat kan ‘ouderwets’ door naar de kerk te gaan. We kunnen zelf een 
boek meenemen als gids bij de bijbel. We kunnen ‘het boek der 
schepping’ (Nederlandse Geloofsbelijdenis, artikel 2) tot ons laten spreken. 
En we kunnen meer. Als we ons hart maar verbinden met de Bron. 
 

ds. Marien Grashoff 



 
 

 
 
 
 

 
 

Vanuit de kerkenraad 
 

Het beleidsplan 
Iedere kerkelijke gemeente wordt geacht een beleidsplan te hebben. Daar 
zet je in wat voor jou de hoofdzaak is en wat eventueel belangrijke 
bijzaken zijn. En je geeft aan in welke richting je naar de toekomst kijkt, 
wat je doelen zijn. Op grond van een beleidsplan maakt de kerkenraad 
dan concreet beleid. En dat beleid wordt dan verder ingevuld in de 
werkplannen van pastoraat, diakonaat, zending, evangelisatie, 
kringenwerk, jeugdwerk, katechese, liturgie, oekumene enzovoort. 
 

Tot zover het schoolboekje. 
 

In de praktijk liggen bijna alle beleidsplannen ergens in een la te 
verstoffen. Nou ja, het staat netjes  op onze website, want de ANBI-wet 
vereist dat. Maar de bezoekersstatistieken tonen aan dat ook daar vrijwel 
niemand het ooit leest. 
 

Ons beleidsplan is inmiddels officieel over de datum. Er moet dus een 
nieuw plan komen. Maar het allerbelangrijkste is niet dat er een 
schitterend plan op tafel komt. Het allerbelangrijkste is dat we met 
zoveel mogelijk mensen samen goed nadenken en open spreken over 
wat het betekent om gemeente van Jezus Christus te zijn en hoe wij dat 
in de vorm willen gieten van een kerkelijke gemeenschap. 
 

Het plan moet er komen, maar het inhoudelijke gesprek vooraf is de 
hoofdzaak. 
Uiteraard komt ook het nieuwe plan weer in de la en op de website. 
Maar waar het op aan komt is dat wat we uit de inhoudelijke gesprekken 
zelf meenemen. Daar zit de begeestering, daar komt de energie vandaan. 
 

In het komende seizoen willen we daar in Wildervank grondig mee aan 
de slag. U hoort er meer van! 
 

ds. Marien Grashoff 

Zending Over Grenzen 
 
Inzamelen kleding 
Wij krijgen regelmatig de vraag of we nog kleding inzamelen. Het 
antwoord is: 
"Ja, dat doen we nog steeds." Maar er is wel iets veranderd. 
 
Zending Over Grenzen is een internationale, interkerkelijke 
hulporganisatie die hulp biedt aan mensen in Oost Europa die lijden 
onder de gevolgen van armoede. 
Ze richten zich vooral op kwetsbare groepen zoals ouderen, kinderen, 
grote gezinnen en gehandicapten. Daarvoor is voortdurend kleding 
nodig voor zo'n 45.000 kinderen en 1200 volwassenen. Alle kleding is 
welkom maar vooral kinderkleding, maar nu met de uitdrukkelijke 
vraag: SCHOON en HEEL en nog goed draagbaar! 
Daarnaast zijn ook andere spullen heel hard nodig, zoals u in 
onderstaand artikel kunt lezen. 
Dus als u spullen heeft voor Zending Over Grenzen dan kunt u dit 
brengen naar: 
 

Fam. Hensens 
Elshof 12 
Veendam 
tel. 626075 i.v.m. vakantie periode graag eerst een telefoontje 
 

P.S. Vodden en artikelen die niet te gebruiken zijn, zoals afgedragen 
schoenen, handtasjes, riemen en kledinghangers e.d. liever niet 
aanbieden. Deze artikelen gaan niet op transport maar rechtstreeks naar 
de afvalverwerker. En dat zijn hoge kosten voor de stichting. 
 

Wat wij heel goed kunnen gebruiken: 
Persoonlijke hygiëne artikelen 
Luiers voor kinderen & incontinentie materiaal voor volwassenen 
Kleding 
Schoenen 
Dekens 
Schoolspullen 
Fietsen 
Naaimachines 

 

N I E U W S 



De producten van de bovenstaande lijst kunt u –mits in zeer goede staat– 
inleveren. Na ontvangst van de hulpgoederen op ons kantoor in Almere 
worden deze in het magazijn gesorteerd door onze vrijwilligers. De 
geschikte producten worden klaargemaakt voor transport naar Oost-
Europa. De niet passende producten worden verkocht om daarmee 
onder andere de kosten van de transporten te financieren. 
Kleding graag in goede staat en gewassen 
Helaas kunnen wij geen slechte kleding of vodden aannemen. Het 
uitzoeken en vervolgens weggooien van slechte kleding gaat ten koste 
van het goede werk wat we wél kunnen doen om kansarme mensen in 
Oost-Europa uitzicht te geven op een nieuwe toekomst. 
We verzoeken u dus om alleen goede kleding (gewassen) in te leveren en 
ongeschikte kleding zelf weg te gooien.  
 

 
 

 
Wat hebben we nodig? 
 

Hygiënemateriaal 
 

shampoo 
zeep 
tandpasta en tandenborstels 
luiers 
maandverband 
incontinentiemateriaal 
deodorant 
pleisters 
wasmiddel 
schoonmaakmiddelen 
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Kleding en schoenen 
 

Kleding alleen in zeer goede staat en gewassen. 
 
 

Schoolmateriaal 
 

schriften 
linialen 
potloden en pennen  
gum 
puntenslijpers  
kleurpotloden en stiften 
teken- en notitieblokken  
multomappen  
kleurboeken 
 

Fietsen (compleet) 
 

Wat we NIET kunnen gebruiken 
 

Speelgoed 
Knuffels 
Dekbedden 
Meubilair 
Huisraad 
Computers 

 

Kerkenraadsvergadering in juli 
 

Woensdag 6   Kerkenraad 

 
De vergadering begint om 19.30 uur en wordt gehouden in Concordia 

 

 
 



A L G E M E E N   N I E U W S 
 

 
Afdeling Wildervank 

 

Jaarprogramma 2022-2023 
 

1 september:  
Reisje naar de Blauwe stad en rozentuin in Winschoten. 
 

21 september:  
Dhr. A. Timpener, Onstwedde: demonstratie bakken. 
 

19 oktober: 
MAF, hulp en zendingswerk met vliegtuigen in arme landen. 
 

16 november: 
Ds. Noorlander, Onstwedde: “Is de bijbel nog wel te vertrouwen”. 
 

december: 
Kerst doe-morgen. 
 

21 december: 
Kerstviering. 
 

januari: 
Nieuwjaars koffieochtend of middag. 
 

18 januari: 
Jessica Wassenaar, Mussel: ontdekkingsreis door Zweden. 
 

15 februari: 
Jaarvergadering. 
 

15 maart: 
Jouk Huisman, Rouveen: Amish, geloofsgemeenschap in N-Amerika. 
 

april:  
Excursie. 
 

19 april: 
Elly Meijering, Stadskanaal: Hersenletsel/CVA. 
 

17 mei:  
Henk Landlust, Zuidbroek: vliegfotografie boven Groningen. 

Een zomerpsalm 
 

Ik zie in zomerlicht 
de glimlach van de bron 

waaruit het leven stroomt, 
als stralen van de zon. 
Ik hoor in vogelzang 

het lied van deze aarde, 
getoonzet uit plezier, 

gestemd op nieuwe waarden. 
De schepping zingt het uit 

en nodigt mij te leven, 
als mens, die lief en licht 
en zomer door wil geven. 
U bent het kloppend hart 

in al wat leeft en bloeit 
in kleuren, duizendvoud 

als aan een droom ontgroeid. 
U wordt geprezen door 

de wolken en de winden. 
Door vis en klein insect 

en witte akkerwinde 
Zij spellen uw bestaan 
in woordeloos belijden. 

U bent de zomerzon 
en ook mijn oorsprong beide.   

 
van Alfred C. Bronswijk 

 
Passage wenst een ieder een goede zomerperiode toe. 
 
Namens het bestuur, 
Roelie Dijk. 
 

 

 

 

 

 



De voorbereidingen TVG zijn in volle gang  
 

Al jarenlang wordt in Assen de driejarige cursus Theologische Vorming 
Gemeenteleden en Geïnteresseerden (kortom TVG) gegeven op 
dinsdagmorgen van 09.00-12.15 u. Vrijwel alle cursisten die deze  cursus 
volgen en hebben gevolgd, zijn daar erg enthousiast over. De 
groepsgesprekken, het samen op zoek zijn, de enthousiaste docenten, het 
brede aanbod van allerlei aspecten van geloof en theologie maken dat 
mensen deze cursus als zeer verdiepend voor hun kijk op het leven 
ervaren.   
Een cursus van 3 jaar waarin alle theologische vakken aan bod komen 
die een voltijdsopleiding ook biedt. Dat varieert van Bijbelse vakken tot 
vakken als ethiek en filosofie en praktische vakken als pastoraat en 
gemeenteopbouw. Ook is er aandacht voor het beleven van het geloof en 
voor andere godsdiensten.  
De cursus is bestemd voor iedereen die meer wil weten van geloof, kerk 
en theologie. Iedereen van elke leeftijd en elke achtergrond is welkom. Er 
zijn geen toelatingsvoorwaarden op het gebied van kerklidmaatschap of 
vooropleiding. Elk cursusjaar loopt van september t/m mei 
uitgezonderd de schoolvakanties. De wekelijkse bijeenkomst omvat twee 
lessen; elke les duurt  90  minuten met een pauze van 15 minuten.  
 

Gezamenlijke start: Dinsdagmorgen 20 september 2022.  
Onderwerp lezing: Onopgeefbaar verbonden met het 
volk Israёl.  
Tijdstip: 10.00-12.15 u. (zaal open vanaf 09.30 u.) 

 

Informatieavond: Donderdagavond 6 oktober 2022. Cursusinformatie met 
een voorbeeldles TVG uit het Johannesevangelie.  
 

Start cursus nieuwe cursisten: Dinsdagmorgen 25 oktober 2022 
Kennismaking en introductie van de 
cursus.  
Tijdstip: 09.00 u. Het 2e uur vanaf 
10.45-12.15 u. les volgens het rooster. 

 

Cursuslocatie:  Wijkcentrum het Markehuus, 
Scharmbarg 35, 9407 EA Assen. 

 

Secretariaat voor meer informatie en aanmelden: Bert van Maanen  
tel. (0599) 65 32 02. Mailadres: vanmaanen.albert@gmail.com  
Zie ook op onze vernieuwde website onder: www.tvgassen.nl 
 
 

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. 
 
 

https://tvgrotterdam.nl/nieuws/2021/06/de-voorbereidingen-zijn-getroffen/
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