
Protestantse Gemeente te Wildervank e.o. 
 

Overdenking 
 
Pasen keert de zaken om 
Pasen is op de kalender van de kerk het grote keerpunt. Wat dood lijkt 
blijkt juist te leven. Waar we schuld zien of ervaren, verschijnt plotseling 
vergeving. Wat gebroken is, wordt zomaar geheeld. Een punt in de tijd 
waar alles wordt omgekeerd. 
 

Pasen is in de eerste plaats een spirituele zaak. We vieren Pasen, met de 
Stille Week als noodzakelijke aanloop. We vieren het – en dat is 
fundamenteel iets anders dan kennis nemen van de feiten. Eerder is het 
omgekeerd: omdat we Pasen vieren kunnen we de feiten van alledag ook 
met andere ogen bezien. 
 

Laten we dat eens proberen. 
 

Al tientallen jaren staren we ons als kerkelijke gemeenten blind op 
terugloop. Minder dopen, minder huwelijken, minder kinderen en 
jongeren, minder leden, minder inkomsten, minder ambtsdragers en 
binnenkort waarschijnlijk te weinig predikanten. Bij gevolg speelt de 
kerk in het maatschappelijk leven nog nauwelijks een rol. 
 

Maatschappelijke discussies over abortus of euthanasie worden gevoerd 
zonder ook maar ergens een inbreng vanuit christelijke hoek te zoeken. 
Hetzelfde geldt voor vragen rond vrede en oorlog, arbeid, cultuur. 
Hooguit wil men nog een kleine uitzondering maken voor ‘gelovigen’, 
waarbij je dan niet weinigen bijna hardop hoort denken ‘want die lopen 
nog achter’. Onderzoek op onderzoek laat zien dat steeds minder 
mensen in God geloven. 
 

Dat zijn allemaal feiten van het soort dat je prima kunt meten in cijfers. 
En daarom lijken ze zo keihard. Ik wil ze ook niet ontkennen. 
 

Maar als Pasen de zaken omkeert, moet ik toch proberen hier anders mee 
om te gaan. Wat de kerken de laatste halve eeuw gedaan hebben is alle 
kritiek en alle cijfers accepteren als gegeven feiten. Zo is het nu eenmaal. 
En de reactie was dat we moesten proberen om ‘de christelijke 
boodschap’ eenvoudiger te maken, menselijker, aardser. En vooral 
verpakt in eigentijdse vormen. 
 

De zware leerstelligheden van vroeger zijn vergeten. Gelukkig, want ze 

verstikten het geloof. Maar wat kwam ervoor in de plaats? Een lieve God  
die als wij dat nodig hebben vast wel troost geeft? En wat dan als dat niet  
gebeurt? Een nuttige kerk die haar gebouw openstelt voor het dorp en 
graag wat pastorale steun biedt? En wat verandert dat dan aan het 
onrecht in de wereld? 
 

Die reactie van het ‘vereenvoudigen’ is nog steeds levend. Psalmen 
werden gezangen, gezangen werden liedjes en we vonden zelfs dat 
wereldse liedjes een boodschap kunnen hebben. Kan allemaal. Kinderen 
mochten de kerk uit voor de preek. Daar heb ik van harte aan 
meegewerkt, want preken zijn aan kinderen niet zo besteed. Maar van al 
die kinderen van vroeger heb ik er erg weinig teruggezien als tiener en 
van de tieners heb ik in totaal maar twee of drie keer een belijdenisgroep 
kunnen vormen. Dat ondanks het feit dat alle gemeenten hun uiterste 
best deden voor jeugdwerk. 
 

Kortom we zijn al een halve eeuw bezig om alles laagdrempelig, 
inclusief, begrijpelijk, aantrekkelijk, eigentijds enzovoort te maken. Maar 
het heeft in cijfers gewoon niks opgeleverd en inhoudelijk heeft het ons 
verarmd. We hebben eerder bijgedragen aan het ontstaan religieuze 
consumenten dan aan de vorming actieve leden. Geloof werd tot een 
product of dienst naast het vele dat er al in de aanbieding is, al dan niet 
‘spiritueel’. Wordt het niet eens tijd dat we daar echt anders naar gaan 
kijken? 
 

We zijn begripvol voor de volle agenda’s van iedereen. En dat de kerk 
daar onderaan bungelt. En we kijken jaloers naar kerken ‘waar het nog 
wel vol zit’. Maar juist die kerken in Amerikaanse stijl stellen behoorlijk 
wat eisen. Iedereen is welkom, maar wel elke week. En de bijbelcursus is 
verplicht. Van iedereen wordt zonder meer vrijwillige inzet verwacht. En 
dan zwijg ik maar over de manier waarop er geld wordt verdiend. 
 

Het laatste wat ik wil is dat Amerikaanse voorbeeld volgen. Want het 
blijkt ook – google maar op ‘Hillsong’ – dat er een hele donkere 
schaduwkant aan zit. Wie niet meeloopt in het verwachte patroon, valt er 
keihard buiten. En leiders vallen de een na de ander beschamend door de 
mand. 
Als ik anders kijk naar mijn eigen kerk, dan zijn er dingen waar ik 
gewoon trots op ben. In de eerste plaats hoe ouderen het volhouden om 
trouw te blijven aan de geloofsgemeenschap. Zij zijn stuk voor stuk, en 
vaak op eigen kracht, in hun geloof meegegroeid met een wereld die  



fundamenteel veranderd is. Ik ben trots op jongeren die op hun manier  
een weg zoeken met geloven in deze tijd. Ik vind het jammer dat ze dat 
vaak buiten mijn kerk gaan doen, maar ze doen het. 
 

Als ik anders kijk naar mijn eigen kerk, wil ik stoppen met te luisteren 
naar alle makkelijke kritiek. Dat mensen ‘daar niets (meer) vinden’ of dat 
‘het niet aanspreekt’ of dat ze ‘niet meer kunnen geloven in een God die 
zus of zo’ of dat ‘de taal zo ouderwets is’. Ik vind dat makkelijke kritiek 
waarmee de zwartepiet bij de kerk wordt gelegd, terwijl degenen met 
kritiek zelf veilig buiten schot blijven. 
 

Want één ding hebben die rare Amerikanen wel goed begrepen: als je bij 
een kerk wilt horen moet je daar echt iets voor doen. Je moet zonder 
pardon tijd ervoor maken. Op zondag en in de week. Je moet bereid zijn 
te leren – en te blijven leren. Mensen leren van alles om mee te kunnen 
doen in de wereld van gaming. Ze studeren in een vreemde taal. Ze 
steken een hoop tijd en geld in sport en vrije tijd. Maar als het over de 
kerk gaat moet het vanzelf gaan en mag het niets kosten. Zo, dat is eruit. 
 

Als ik anders kijk naar mijn kerk, wil ik ophouden met het eindeloos 
verdunnen en versimpelen van mijn christelijk geloof. Pasen betekent dat 
de Heer leeft en dat Christus als Levende onder ons aanwezig is. Dat we 
die aanwezigheid vieren in het avondmaal. Dat we iedere zondag tot 
Gods eer een uur bij elkaar komen rond de Schriften. Als ik dat ga 
versimpelen, blijft er niks over dan een lieve man die best een goed 
voorbeeld is geweest (met de nadruk op ‘geweest’). 
 

Natuurlijk snapt niet iedereen dat meteen. Natuurlijk moet ik een boel 
gaan uitleggen. Maar dan verwacht ik ook dat de ander er moeite voor 
wil doen om er iets van te snappen en te ervaren. Waarschijnlijk ga ik al 
pratend mijn geloof opnieuw verwoorden. Dat kost mij dan moeite. 
Maar alleen als mensen zich samen inspannen en daarbij volhouders 
willen zijn, kan het met de kerk nog iets worden. 
 

De kerk is een gemeenschap. Gemeenschappen zijn als relaties: ze 
hebben hun pieken en dalen. En net als in relaties moet iedereen zich 
ervoor inzetten. De core business van de kerk is per saldo dat ze tijd en 
ruimte schept voor Gods heiligheid. Niets vreemder in de wereld dan 
dat. En niets dat de wereld juist nu meer nodig heeft dan wat ook. Samen 
als gemeente moeten we die weg willen en durven gaan. Want alleen 
dan heeft de kerk echt iets te bieden aan de wereld. 
 

ds. Marien Grashoff 

 
 
 
 
 
 

 

 
Van de diaconie 
 
Hier weer een berichtje van de diaconie, het is wat stil geweest de laatste 
tijd. Een reden hiervoor is dat ook  een aantal  diakenen niet ontkwamen 
aan het virus of andere ongemakken die wat korter of langer duren. We 
zijn maar met een klein groepje en dat maakt het kwetsbaar.  Gelukkig 
kunnen we met de moderne communicatie middelen heel wat regelen, 
zoals de Oekraïne collecte.  Deze collecte heeft 955.32 euro  opgebracht. 
Een geweldig bedrag!! 
Voor de CORONA periode bood de diaconie de mogelijkheid om op 
Witte donderdag voor de mensen, die niet meer in staat zijn om naar de 
kerk te gaan om het Avondmaal te vieren, een Avondmaalsviering  thuis 
te organiseren. Door bovengenoemde redenen hebben we dit helaas deze   
paasperiode niet kunnen organiseren.  
Het thuisavondmaal is niet alleen aan Witte donderdag gebonden, het 
Avondmaal kan altijd worden gevierd. De diaconie nodigt daarom 
iedereen uit,  die niet meer in staat is om naar de kerk te gaan, en graag 
het Avondmaal in eigen omgeving wil vieren, van harte uit om dit 
kenbaar te maken. U kunt dit doen door contact op te nemen met een 
van de diakenen, een ouderling of de predikant.  
 

Hieronder staat een artikel  over “armoede”.  Deze bijeenkomst is niet 
alleen voor diakenen maar voor iedereen die iets meer wil weten over 
armoede. Zoals hierboven vermeld zijn we met een te kleine groep om 
alle activiteiten die worden aangeboden op te pakken.  Misschien is  er 
onder u iemand die hierin geïnteresseerd is en hieraan deel wil nemen…. 
Ook willen we u vragen eens na te denken of de diaconie iets voor u is. 
In september is de termijn van enkele diakenen voorbij.  Helaas is de 
functie van voorzitter vorig jaar niet opgevuld, evenals dat van 
secretaresse, deze heeft ha ar termijn met een jaar verlengd, het zou erg 
fijn als er iemand is die deze functie over kan nemen m.i.v. het nieuwe 

N I E U W S 



seizoen . Ook zoeken we nog een diaken voor de algemene dingen.  Ook 
al twijfelt u, hebt u vragen, waag de sprong  en schiet een diaken aan. Zij 
willen graag wat vertellen over hun functie.  
 

Namens alle diakenen,  
Ria Beekman 
 

Verjaardagsfeestjes mijden. Je kind zonder ontbijt naar 
school. Geen tandartsbezoek meer.  
 
Workshops over armoede in Oost-Groningen.  
Dinsdag 19 april is de aftrap van de 2e ronde workshops ‘Armoede, waar 
hebben we het over?’ in Oost Groningen. Plaats van handeling is de d’ 
Ekkelkaamp, Kerklaan 7 in Onstwedde. Sellingen en Veendam volgen. 
De bijeenkomst is van 19.15 tot 21.45 uur en de toegang is gratis. 
„Deze workshop is voor iedereen in Oost-Groningen die op mensen in 
armoede betrokken is of wil zijn. Van familie tot vrijwilligers en 
professionals”, vertelt Christiaan Dekker uit Onstwedde. Hij is diaconaal 
consulent armoedebestrijding bij de PKN. „Wat betekent armoede voor 
iemands dagelijks leven? Hoe (h)erken je geldzorgen en armoede? Wat 
kun je voor iemand betekenen hierin?” Dat zijn de hoofdvragen. 
 Huisartsen, welzijnsmedewerkers, wethouders, gemeentemedewerkers, 
diakenen en andere vrijwilligers reageerden positief op eerdere 
workshops. Alle data en locaties staan onderaan dit artikel.  
Verjaardagsfeestjes mijden, een maaltijd minder per dag of zonder 
ontbijt naar school? Steeds meer mensen kampen met geldzorgen. Er zijn 
toch voldoende voorzieningen voor ieder? En waarom heb je wel 
huisdieren, als je het niet breed hebt? En hoe kun je eigenlijk helpen?  
Taboe 
Annamaria Evers, ervaringsdeskundige bij Sterk uit Armoede, vertelt in 
de workshop haar persoonlijke verhaal. „Er rust vaak een taboe op om 
hierover te praten. Daarom willen wij mensen uitnodigen om in gesprek 
te gaan. Ik vertel open over mijn ervaringen en nodig mensen uit ook 
open te zijn in wat zij denken.” 
„Geldzorgen en armoede verdienen steeds opnieuw onze aandacht in 
Oost-Groningen”, vult Christiaan Dekker aan. „Helemaal nu. Één op de 
vijf huishoudens in Nederland heeft risicovolle betalingsachterstanden, 
in Oost Groningen zelfs nog meer. Daarom bieden Protestantse kerken in 
de regio deze workshop aan. Voor iedereen die hier meer over wil weten. 

Kerken werken zo lokaal aan bewustwording, ook die van henzelf. En ze 
zoeken naar verbinding met ieder die zich inzet tegen armoede.” 
Reacties deelnemers 
Vrijwilligster: “Het persoonlijke verhaal van Annamaria leerde mij wat 
generatiearmoede nou echt is.” Diaken: “Het was zeer verrijkend om met 
verschillende disciplines aan tafel te zitten.” Wethouder: “De 
bewustwording over wat armoede is en zeker het gesprek over 
vooroordelen is ‘ernstig’ binnengekomen.” Gepensioneerd huisarts: “Ik 
pleit ervoor dat dit wordt opgenomen bij de huisartsenopleiding, want 
dit zou elke professional helpen in zijn of haar werk.” 
Vier workshops in het voorjaar  
 
Dinsdag 19 april: d’ Ekkelkaamp in Onstwedde, Kerklaan 7                                                      
Maandag 9 mei: De Sprankel in Sellingen, Torenstraat 12                                                                          
Donderdag 12 mei: Afterbeat in Veendam, Promenade 25                                                                                    
Woensdag 1 juni: Grote Kerk in Veendam, J.G. Pinksterstraat 5  
Elke bijeenkomst is van 19.15 tot 21.45 uur en de toegang is gratis 
 
Aanmelden 
U wilt meer informatie? U wilt zich aanmelden? Neem dan contact op 
met Christiaan Dekker: workshoparmoede@gmail.com of 06-38772033. 
 

Agenda voor de maand mei  
 
26  20.00 uur The Passion Hemelvaart  Grote Kerk 
 

Kerkenraadsvergaderingen in mei 
 
Woensdag 11  Zakelijke gemeenteavond 
Woensdag 25   Gezamenlijk: PR/DR  
 

Alle vergaderingen beginnen om 19.30 uur en worden gehouden in Concordia 
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UITNODIGING HEMELVAARTSDAG 26 MEI 
 

 

The Passion Hemelvaart` 

Op Witte donderdag keken we met bijna 40 mensen in de kerk live naar 

`The Passion` waarin het verhaal van Pasen werd verteld. Wat was het 

bijzonder en indrukwekkend! 

Het vervolg op het paasverhaal is voor sommige mensen vanzelfsprekend 

`Hemelvaart`. 

Maar anderen zullen zeggen, lekker een dagje vrij! De betekenis gaat 

steeds meer naar de achtergrond. En de kerkdienst bezoeken op deze dag 

is al lang niet meer zo gewoon... 

Daarom willen we dit feest weer extra onder de aandacht brengen! 

Er is een vervolg op `The Passion` namelijk `The Passion Hemelvaart`. 
Dit wordt live vanuit Doetinchem uitgezonden op Hemelvaartdag.  
We willen u dan ook van harte uitnodigen om op donderdagavond 

26 mei 2022 samen "The Passion Hemelvaart" vanaf 20.30uur live gaan 

kijken in de Grote Kerk van Wildervank. 

Vooraf bent u vanaf 20.00 uur van harte welkom om samen een kopje 

koffie te drinken. 

 

IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM! 

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

 
Afdeling Wildervank 
 

Voor je het weet moet de kopij voor de kerkbladen al weer ingeleverd 
worden. 
We hebben een gezellige koffieochtend bij “VOORDOOR” gehad. Er zijn 
mooie paasstukjes gemaakt en Tinie Meijer, de oprichtster van 
“VOORDOOR”, heeft ons verteld over de activiteiten van deze stichting. 
“VOORDOOR” is geopend op dinsdag van 10.00 uur tot 15.00 uur en 
vrijdags vanaf 14.00 uur. Voor hen die het thuis niet lukt, kan hier een 
eigen invulling aan de dag worden geven. Door te handwerken, te 
knutselen of alleen een praatje te maken en een kopje koffie te drinken. 
Dinsdags wordt er een lunch aangeboden en vrijdags wordt er een 
gezonde maaltijd gekookt. Dit tegen een kleine vergoeding. Tinie staat 
klaar voor hen die het moeilijk hebben. Veel gezinnen worden 
ondersteund met huisraad en kleding. En zo doet “VOORDOOR” nog 
veel meer en is een kijkje nemen aan de Kammingastraat 16 de moeite 
waard.  
 
20 april heeft Gera Prins uit Onstwedde een lezing gegeven over de 
werkzaamheden in een apotheek en het gebruik van medicijnen.  
 
13 mei is er een regio wandeling in Appingedam. Een stadswandeling 
met de mogelijkheid om bezienswaardigheden te bezoeken, zoals het 
museum, de Nicolaikerk, de Zilverkamer en de Noordelijke Kunsthof. 
 
18 mei al weer onze laatste afdelingsavond. “Just British”. Van alles over 
Engeland: tradities, natuur, landhuizen, Engels porselein en keramiek. 
De avond wordt verzorgd door dhr. Slagman uit Gees. 
 
Het volgende gedichtje past goed bij dat waar “VOORDOOR” zich sterk 
voor maakt: 

 
 



Ze zeggen als je anders bent, 
dan hoor je er niet bij. 

Ze doen alsof je niemand bent, 
als jij niet bent als zij. 

Maar kijk eens naar de regenboog, 
zie jij het soms gebeuren, 

dat van die zeven kleuren, 
bijvoorbeeld rood of groen,  
er één niet mee mag doen? 

Nee, de één staat naast de ander, 
en ze zijn zoals je ziet, 

steeds verbonden met elkander. 
Kunnen mensen dat dan niet? 

Geniet van alles wat groeit en bloeit. 
 

Een hartelijke groet namens het bestuur van Passage, 
Roelie Dijk, 06 15072998 
 
INLIA 
 

Van afgewezen asielzoeker tot succesvol middenstander 
Half april viert Grace Kbeibe het 10-jarig bestaan van haar winkel in 
Groningen. Een mooi resultaat voor een Liberiaanse vrouw die twintig 
jaar geleden berooid in Nederland arriveerde en prompt werd 
afgewezen voor asiel.  
 

Ze ontvlucht Liberia in 2002, tijdens de burgeroorlog die dan woedt. De 
IND twijfelt echter aan haar herkomst en in 2006 wordt haar asielverzoek 
afgewezen. Maar: Grace heeft dan inmiddels twee dochtertjes, hier 
geboren. Ze hebben een Nederlands paspoort. Toch houdt de IND voet 
bij stuk: Grace moet weg.  
 

De politie haalt haar uit het azc en voert haar geboeid af; haar dochtertjes 
(een van 1,5 jaar en een baby) blijven achter. Grace snapt niks van de 
behandeling die ze krijgt: “Ik ben toch geen crimineel?” Huilend zit ze 
op het politiebureau. Als even later de kinderen gebracht worden ziet 
een politieman een Nederlands paspoort uit de tas steken. Zo komt de 
politie erachter dat de kinderen de Nederlandse nationaliteit hebben en 
besluiten ze haar naar INLIA te brengen. 

 
 

Droom 
Vier jaar is ze bij INLIA. Ze krijgt er onderdak, eten en hulp. Haar 
advocaat strijdt voor het recht van Grace om met haar Nederlandse 
kinderen hier te wonen. En wint. In 2010 gaat Grace voor het eerst in 
haar leven naar school, om Nederlands te leren. Ze heeft al jaren een 
droom in haar hoofd: een eigen zaak. Die start ze in 2012.  
 

In de winkel verkoopt ze Afrikaanse etenswaren en 
haarverzorgingsproducten. Een schot in de roos. Uit het hele Noorden 
stromen klanten toe. Expats, vluchtelingen en asielzoekers uit Afrika, 
studenten, Surinamers, Antillianen; noem maar op. Grace wil nu verder 
bouwen, nóg een winkel openen. “Ik wil trots zijn op mijn plaats in de 
samenleving.”  
 

Zou mooi zijn als een van de kinderen later de zaak wil overnemen, 
maar ze mogen hun eigen pad kiezen. Doet zij immers ook. De volgende 

stap daarop is het Nederlanderschap. Het kan bijna niet anders of ook 
dát gaat Grace lukken. 

 
 

Africarib winkel exterieur 



 
 

Africarib winkel interieur 

 

Uitnodiging interkerkelijke vrouwenochtend 
 

Graag nodigen wij u uit voor een interkerkelijke vrouwenochtend op 
D.V. woensdag 11 MEI  a.s. in Veendam. 
 

Pia van Alten zal dan spreken over: Vertrouw op God. 
 

Wie tot God komt moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor 
wie Hem ernstig zoeken. God is nog steeds Dezelfde, gisteren, vandaag 
en in de toekomst. 
Vertrouw op Hem. 
Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. 
 

Locatie:  De Kandelaar, Dr. A. Kuyperstraat 46, 9645 AR Veendam.  
Aanvang:  9.30 uur. 
 

Van harte welkom! 
 

 
 
 

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. 
 
 

http://www.protestants-wildervank,nl/
http://www.sowkerken.nl/
http://www.jacobsladder.nl/
http://www.kerkinactei.nl/
http://www.intratext.com/
http://www.kerkrecht.nl/
http://www.denieuwebijbelvertaling.nl/sf.mcgi?ac=frameset&id=159

