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Overdenking 
 

Herfst 
Het is weer herfst, het seizoen dat misschien van alle seizoenen wel het 
meest een dubbel gezicht heeft. Er zijn spectaculaire kleuren, grootse 
wolkenluchten en stormachtige winden. De natuur laat zich zien van 
haar indrukwekkende kant. Tegelijk begeleidt al dat moois de afbraak 
van de natuur die in winterstand gaat. En het weer kan behoorlijk guur 
zijn. Schoonheid en verval, grootsheid en versterf horen allemaal bij de 
herfst. 
 

Misschien kent iemand nog uit lang vervlogen tijden dit Windows 3.1 
bureaublad met bladeren in herfstkleuren. Dat verscheen nu 30 jaar 
geleden en men gebruikte er niet meer dan 8 kleuren voor. Aan de 
rechterkant en de onderkant werden de bladeren afgeknipt door de 
randen van het bureaublad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het was eigenlijk één kleine afbeelding die steeds herhaald werd. Net als 
de seizoenen zelf, die ieder jaar in vaste tred terugkeren. Het simpele 
plaatje bezorgt me nog steeds nostalgische gevoelens. 
 

Maar wat doet herfst met ons? Sommige mensen worden er 
zwaarmoedig van. Anderen hebben een hekel aan de stormen en de 
nattigheid. Weer anderen vinden het juist prachtig om er op uit te gaan 
in weer en wind. En dit jaar kijkt menigeen waarschijnlijk angstvallig 
naar de gasmeter. 

De herfst laat ons in geuren en kleuren zien hoe het leven gaat, van 
micro-organisme tot aan planten, bomen, dieren en mensen. Na de 
zomer, waarin alles floreert, komt onontkoombaar de herfst. En tenslotte 
de winter. Eenjarige planten zien we volgend voorjaar niet terug. Maar 
eendagsvliegen leven nog veel korter. En ook een lang mensenleven is 
eindig. 
 

Iedereen weet dat de kringloop na de winter gewoon opnieuw begint. 
Maar in de herfst kijken we aan tegen die achterzijde van al dat leven: 
dat wat verdwijnt en voorbijgaat. Het kan je droevig stemmen, met recht 
en reden, maar je kunt het ook aanvaarden. Want het eeuwige leven is 
iets anders dan altijd maar door leven. 
 

Ook als ons leven in de herfst zit, weten we toch dat ander, nieuw leven 
na ons zal doorgaan. En waarom zouden we dan niet in deze levensfase 
oprecht genieten van al die schitterende herfstkleuren? Want toont ook 
die grijze golf waarover iedereen het heeft niet ontzettend veel mooie 
kleuren? 
 

ds. Marien Grashoff 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
Van de ZWO 
 

Na de dankdagdienst op 2 november, komt Rob Willems uit Wildervank 
iets vertellen over Harrobs school, een lagere school in het westen van 
Kenia. Niet ver bij het Victoriameervandaan. 
De school is in 2016 opgestart door Harro Leupen en Rob Willems, toen 
allebei docent aan de Hanzehogeschool Groningen. 

 
 

N I E U W S 



Via de diaconie 
 

Campagne: #ikredhetnietmeer 

Hierbij vraag ik uw aandacht voor de campagne : #ikredhetnietmeer. 

Ook in onze eigen kerk en omgeving raakt de financiële crisis veel 
mensen, zonder dat we dit vaak van elkaar weten. Aandacht hiervoor 
hebben is nodig. Wees moedig en praat er over met elkaar. Stel elkaar 
eens eerlijk de vraag: Red jij het nog in deze dure tijden? Maak jij je er 
ook zorgen over? Het is crisis in ons land, dus dat is niet vreemd om te 
vragen. En deel uw verhaal als u het niet meer redt. U bent echt niet de 
enige. En als dat niet lukt in de eigen kerk/omgeving, deel dan je (ook) 
verhaal via de campagne. Of kijk eens op www.geldfit.nl 
 

Het programma Kassa voert campagne: #ikredhetnietmeer’ , waarin zij 
aandacht vraagt voor mensen die financieel niet meer rond kunnen 
komen. 
 

 
 

Via: www.bnnvara.nl/kassa/artikelen/doe-mee-met-onze-campagne-
ikredhetnietmeer wordt aan jou gevraagd, om jouw verhaal te delen, 
zodat zij hiermee aan kunnen kloppen bij de politiek.  
Op de website (www.bnnvara.nl/kassa/artikelen/huishoudens-laten-
massaal-weten-ikredhetnietmeer) lees je dat hierop massaal is op 
gereageerd. 
 

Christiaan Dekker,  
diaconaal consulent classis Groningen – Drenthe. 

 

 

 

 

Vorming en Toerusting 
 

Gesprekskring over lastige Bijbelverhalen  
Vier ochtenden o.l.v. ds. Hilde van der Zwaag-Visscher 

De werkgroep Vorming en Toerusting -voor inspiratie en ontmoeting- 

van diverse samenwerkende kerken in Veendam, Wildervank, 

Ommelanderwijk / Zuidwending en omgeving organiseert dit najaar op 

vier woensdagochtenden gesprekken rond vreemde, bizarre of zelfs 

weerzinwekkende Bijbelverhalen. Moord en doodslag, dronkenschap, 

oorlogen, seksschandalen…  
 

De eerste reactie op die vreemde verhalen is vaak: ‘Daar kan ik niks 

mee!’ Het druist in tegen onze wetgeving, onze normen en waarden, onze 

rechtsorde, onze humaniteit. Zeker als God hierin een rol speelt, roept dat 

veel vragen op. Wat moeten we ermee? Moeten we zulke teksten maar 

overslaan en negeren, of zoeken we naar een uitleg waar we in onze tijd 

wél mee uit de voeten kunnen? 
 

Ds. Hilde van der Zwaag, als predikant verbonden aan de Protestantse 

Gemeente van de Grote Kerk Veendam, zal de gesprekken leiden aan de 

hand van het boek 'Vreemd en bizar' van dr. Piet Schelling, 

emerituspredikant en publicist. De eerste ochtend staat Schellings 

handreiking voor het lezen van Bijbelverhalen op het programma. Op de 

andere ochtenden worden enkele van die vreemde, verwarrende verhalen 

uit het boekje volgens die handreiking besproken. Het is niet nodig het 

boekje aan te schaffen (maar het mag natuurlijk wel…). Er wordt een 

kleine bijdrage voor de koffie / thee gevraagd, maar laat dit geen drempel 

voor deelname zijn.  
 

Data, tijd en plaats:  

2, 16, 30 november en 14 december, van 10.00 – 11.30 uur, in  

’t Centrum naast de Grote Kerk, J.G. Pinksterstraat 5 te Veendam. 

Wie interesse heeft, is van harte welkom om mee te doen!  

 

Opgave:  

bij ds. Hilde van der Zwaag-Visscher,  

e-mail: predikantpknveendam@gmail.com of  

tel. (0598) 769 044.  

 
 

http://www.geldfit.nl/
https://www.bnnvara.nl/kassa/artikelen/doe-mee-met-onze-campagne-ikredhetnietmeer
https://www.bnnvara.nl/kassa/artikelen/doe-mee-met-onze-campagne-ikredhetnietmeer
http://www.bnnvara.nl/kassa/artikelen/huishoudens-laten-massaal-weten-ikredhetnietmeer
http://www.bnnvara.nl/kassa/artikelen/huishoudens-laten-massaal-weten-ikredhetnietmeer


Schoenendoosactie!!! 
 

Staat de schoenendoos al klaar?  
U hebt nog even de tijd…..zondag 6 en 13 november a.s. kunt u deze mee 
nemen naar de kerk. Als dit niet lukt dan  is er nog een mogelijkheid om 
op donderdag 24 november tussen 16.00-18.00 uur deze in te leveren het 
jeugdhonk.  
Lukt dit ook niet dan kunt u het ook inleveren bij een van de diakenen of 
bij Ria Beekman, Linge 85. Bent u niet in staat de doos zelf te komen 
brengen dan kunt u bellen met Ria Beekman 0598-626880 (op werkdagen 
na 18.00 uur).  
Bent u niet in staat een schoenendoos te vullen en wilt u toch meedoen, 
dan zijn we ook erg blij met een financiële bijdrage op het rek nummer 
van de diaconie NL96 RABO 0319 011 54 o.v.v. schoenendoosactie.  
Meer informatie over deze actie: zie Context van oktober.  

 
Kerkenraadsvergaderingen in november 
 

Dinsdag 1   Pastorale Raad 
Woensdag 2   Dankdag, gemeenteavond 
Woensdag 16   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 
 
Uitnodiging interkerkelijke vrouwenochtend 

 

Graag nodigen wij u uit voor een interkerkelijke vrouwenochtend op 
D.V. woensdag 9 NOVEMBER a.s. in Veendam. 
 

Simone Pijpker zal dan spreken over: Trouw. 

Hoe meer je God leert kennen, des te meer verwonder je je over wie Hij 
is. Over Zijn grootheid en almacht, Zijn liefde en trouw! Wat een God 
hebben wij en wat een wonder dat we Hem mogen kennen. 
 

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

 

 
Afdeling Wildervank 

 
Woensdagavond 19 november staat er een lezing van ds. Noorlander uit 
Onstwedde op het programma. Al twee keer af moeten zeggen, maar 
drie keer is scheepsrecht en we hopen dat de avond nu doorgang kan 
vinden. 
Het onderwerp “Is de bijbel nog wel te vertrouwen?” roept 
verwondering en vragen op. Het beloofd een zinvolle avond te worden.  
Ieder die geïnteresseerd is in de lezing is van harte welkom om 19.30 uur 
in Concordia, Torenstraat 80, Wildervank. 
 

14 december hebben we onze kerst doe-morgen of -middag en 21 
december een broodmaaltijd met kerstviering. 
 

Ik sluit af met een van de spreuken die tijdens de Tocht om de Noord 
werden uitgedeeld.  
 “Belangrijk is niet de weg die je gaat, maar het spoor dat je achterlaat”.  
 

Met een hartelijke groet namens het bestuur van Passage, 
Roelie Dijk. 
 

 

 

 

Afdeling Veendam – Wildervank – v.h. Menterwolde  
 

Beste lezer/lezeres;  
 

Sinds 2021 zijn we bezig met een wervingscampagne voor de protestants 
christelijke ouderenbond: PCOB. Resultaat: er zijn meer dan 30 nieuwe 
leden bij gekomen. Een heel mooi resultaat. Ook dit jaar gaan we door 
met nieuwe leden werven.  
In november dit jaar bestaat onze PCOB-afdeling 30 jaar. Een mooie 
gelegenheid om de 200 leden te halen. Doet u mee? 

 
Hoe is de gang van zaken in onze PCOB? 
 



Elke 3e donderdagmiddag van de maanden september tot en met april 
van half 3 tot plm. half 5 is er een ledenbijeenkomst in Kerkelijk centrum 
de Kandelaar aan de A. Kuyperstraat 46 in Veendam. In oktober en 
februari is er een gezamenlijke ledenbijeenkomst met de plaatselijke 
KBO. Elke maand komt een ander onderwerp met een spreker aan de 
orde. 
In de pauze kunt u tegen een geringe vergoeding een kop koffie of thee 
kopen. Bovendien is even (bij)praten met de tafelgenoten ook wel prettig 
als u dat wilt.  
In mei is er het jaarlijkse reisje. Meer informatie vindt u dan in de 
maandelijkse Nieuwsbrief.  
Van juni tot september is het vakantietijd.  
Verder wordt u op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen van onze 
PCOB via de maandelijkse Nieuwsbrief met o.a. verjaardagen, lief en 
leed, verslagen enz. Tegelijk ontvangt u dan ook het landelijke KBO-
PCOB Magazine. Echt lezenswaard! 
De contributie bedraagt m.i.v. 2022:  
Voor twee: € 60,-- en voor eenlingen: € 36,- per jaar.  
 
Als er vragen zijn dan kunt u altijd bij een bestuurslid terecht.(zie voorin 
de Nieuwsbrief)  
 
En u bent natuurlijk altijd welkom op een ledenbijeenkomst om eens 
kennis te maken. Of eens een Magazine en Nieuwsbrief aanvragen. 
Gewoon DOEN! ! 
 

Programma tot eind van het jaar: 
13 oktober: Wilde Ganzen, samen met de KBO  
17 november: 30 jaar PCOB, met als spreker de directeur van het 
landelijk bureau van de PCOB Nieuwegein 
15 december: Kerstfeest m.m.v. mevr. G. Lenting uit Wildervank.  
 

Met vriendelijke groeten namens het bestuur, 
 

Gerrit Visscher–van der Zwaag, wnd. voorzitter, telefoon 0598 – 76 90 44 
Klaas van der Veen, secretaris, telefoon 0598 – 61 26 79 .  
 
 
 
 

INLIA 
 

'Mogen we ze houden?' 
In de Laarkerk in Zuidlaren slapen mannen in de voormalige soos, in 
Scheemda spelen kinderen in de hal van De Ontmoeting en in Roden 
heeft de kerkenraad een douche aangeschaft voor de vrouwen in het 
kerkgebouw: de crisisopvang van asielzoekers zorgt voor dynamiek en 
ongebruikelijke taferelen in kerken. INLIA in Groningen coördineert de 
crisisopvang.  
 

Honderden asielzoekers kregen en krijgen inmiddels crisisonderdak bij 
tientallen kerken in het hele land. Met dank aan de enorme inzet van 
vrijwilligers in al die plaatsen en aan het kleine team van INLIA dat 
bijhoudt hoeveel mensen waar verblijven, tot wanneer, en waar ruimte 
beschikbaar is of komt, en problemen oplost.  
 

Ontmoeting 
“Het wordt zondags gepreekt”, zegt vrijwilliger Epko in Scheemda, 
“Dan moet je ook wat doen als het eropaan komt.” De Ontmoeting vangt 
twee gezinnen op in het kerkgebouw. Twee kleintjes uit Syrië ‘scheuren’ 
er door de gang op loopfietsje en driewieler. Er werken hier 40 
vrijwilligers mee, uit kerken uit de hele streek. Dat is vaker zo bij de 
crisisopvang. Iemand uit Wildervank vertelt: “Bij ons zijn de kerkmuren 
zijn geslecht. Alle kerkgenootschappen in de buurt doen mee.”  
 

Stoeltjes poetsen 
In de Laarkerk in Zuidlaren vangen ze 40 mannen op in vergaderkamers 
en de vroegere soos in het souterrain. Er waren 170 vrijwilligers, maar ze 
kunnen nu afschalen. Want dweilen, stofzuigen, toiletten schoonmaken, 
koken: de mannen doen het zelf. Vandaag gaan ze zelfs 25.000 stoeltjes 
poetsen op het TT-circuit, vertelt coördinator Klaas. De kerkelijk 
vrijwilligers doen normaliter, dit keer nemen de asielzoekers het voor 
rekening. Om wat terug te doen.  
 

“Family” 
 “We are family”, zeggen de vrouwen in Op de Helte in Roden in koor. 
Ze komen uit Syrië, Jemen, Somalië en Roden en vormen nu een hechte 
groep. “Kunnen ze niet bij ons blijven?”, vraagt coördinator Mathilde  
INLIA. De vrijwilligers willen de vrouwen laten blijven totdat ze goed 
terecht kunnen in een asielzoekerscentrum. De kerkenraad geeft  
toestemming, nu moet INLIA het proberen te regelen met het COA.  



Ondertussen is er een douchecabine besteld, want die ontbrak. Ook dat 
is geaccordeerd door de kerkenraad. Mathilde glimlacht breed. Laat haar 
en alle andere vrouwen daar maar schuiven… They are family. 
 

 
 

Warm aanbevolen: Oekraïens jongenskoor  
 

Op vrijdagavond 28 oktober om 19.30 uur geeft het jongenskoor 
Dzvinochok uit Kiev een concert de Grote Kerk in Veendam.  
 

Door te zingen en bekendheid te geven aan de rijke muzikale traditie van 
Oekraïne wil het koor geld inzamelen dat ‘thuis’, nu nog veel meer dan 
voorheen, goed gebruikt kan worden!  
 

De Werkgroep ‘Dzvinochok HS’ is ontzettend blij dat het koor, ondanks 
de oorlog in Oekraïne, toch naar Nederland kan komen. Het koor 
Dzvinochok komt in een wat andere samenstelling dan andere jaren. 
Mannen tussen 18 en 60 jaar oud mogen het land niet uit of dienen in het 
leger, dus het koor komt dit keer zonder tenoren en bassen. De twintig 
zingende jongens komen met twintig zingende meisjes en jonge vrouwen 
 (tot 25 jaar). Een selectie van deze groep gaf in juli nog concerten in 
Leipzig en Wenen, in Wenen zelfs met de Rolling Stones!  
 

Ieder die het koor al eens heeft gehoord, weet dat Dzvinochok behoort 
tot de top van de internationale (jongens)koren.  
De entree is vrij, wel is er een collecte bij de uitgang, de baten komen 
volledig ten goede aan het koor.  
 

Het koor Dzvinochok werd in 1967 opgericht om de religieuze muzikale 
traditie, onderdeel van de Oekraïense cultuur, door jongens- en 
mannenkoren een impuls te geven. Opmerkelijk genoeg werd het koor 
gedoogd. Religie en het ontplooien van een eigen nationale identiteit  

lagen nogal gevoelig onder het Sovjet-regime - atheïsme en 
onderwerping aan de communistische ideologie van de Sovjet-Unie 
waren de norm. 
 

In 1993 bezocht het koor Nederland voor het eerst. In 1996 sloot 
Dzvinochok zich aan bij de Nederlandse afdeling van Pueri Cantores, 
een internationale koororganisatie die zorgt voor praktische zaken als 
financiën, visa, verblijf en toegang tot vele podia. Dankzij die hulp kon 
het koor vele concertreizen maken. Talloze vrijwilligers in steden en 
dorpen door heel Nederland en Duitsland nemen de financiële zorg en 
organisatorische verantwoordelijkheden op zich en regelen onderdak bij 
gastgezinnen. 
 

Vanaf zijn oprichting nam het koor geregeld deel aan internationale 
festivals en concoursen. Tijdens het wereldcongres door Pueri Cantores 
in 2001 in Moskou ontving Dzvinochok heel positieve commentaren en 
beoordelingen. Het heeft het hoge niveau op internationale podia vast 
kunnen houden: het koor zong onder meer in St. Petersburg (2007), 
Rome (2013) en China (2017). Een hoogtepunt in Nederland was in 2014 
een live-optreden op zondagmorgen in de Spiegelzaal van het 
Concertgebouw te Amsterdam. Om daar op tijd te zijn, stonden de 
wekkers van de gastzinnen in Hoogezand-Sappemeer die dag op 04.30 
uur! 
 

Concertagenda: 
Vrijdag 28 oktober 19.30 uur PKN Kerk te Veendam 
Zaterdag 29 oktober 14.00 uur PKN Kerk te Farmsum  
Zaterdag 29 oktober 19.30 uur RK Kerk te Sappemeer  
Zondag 30 oktober 11.00 uur RK Kerk te Groningen (eucharistieviering). 
Zondagavond live in Podium Klassiek (NPO2)! 
 

 



Als kanker je raakt 
 

Ik ben Jacob Lohof, woonachtig in de plaats Muntendam. In 2018 is bij 
mij de wekedelenkanker (sarcoom) geconstateerd en na een intensieve 
behandeling van deze agressieve vorm van kanker mag ik zeggen dat ik 
tot op heden "schoon" ben. Nog steeds heb ik elk half jaar de controles, 
wat toch wel elke keer spannend is. Ik ervaar het als een wonder van 
God, dat ik dit na kan vertellen. Er zijn echter wel gevolgen voor mij: 
door de kanker en de behandelingen heb ik lichamelijke beperkingen en 
kan ik niet meer actief zijn in het arbeidsproces. 
Welk motto ik ervaar bij de stichting Als Kanker Je Raakt: Wat doet 
kanker met jezelf en daarnaast wat doet kanker met je geloof. In mijn 
geval de dankbaarheid dat ik genezen ben en tegelijkertijd waarom ik het 
wel overleefd heb en een ander niet. En daarnaast accepteren niet meer 
actief te zijn in het arbeidsproces. Ondanks de moeite ervaar ik Gods 
zegen en zeker zijn nabijheid. Dit is dus mijn persoonlijk verhaal en 
waarom ik het erg belangrijk en goed vind dat de Als Kanker Je Raakt er 
is. 
Dit is mijn persoonlijk verhaal en eigenlijk voorbeeld van de vele mensen 
die met kanker te maken hebben of hebben gehad. Het is plek voor 
survivors, maar ook die er nog middenin zitten en weten niet wat er gaat 
gebeuren. Daarnaast ook een plek voor naasten die vaak machteloos 
naast de kankerpatiënt staan en zeker ook voor nabestaanden.  Voor 
velen is  kanker altijd een moeilijk woord en is deze stichting juist 
confronterend. Toch is er voor een ieder een plek binnen Als Kanker je 
Raakt en op allerlei manieren, voor meer info de website 
alskankerjeraakt.nl. 
Een heel verhaal ook geschreven om de mogelijkheid te geven om in 
aanraking te komen met de Als Kanker Je Raakt op Benefietconcert op 11 
november en ontmoetingsdag op 12 november. Meer informatie vindt u 
zoals bovenaan vermeldt de bijlagen  
Mocht u nog vragen of gesprek  kunt u mij mailen: 
jacoblohof@gmail.com 
 

Groeten Jacob Lohof,  
namens de stichting Als kanker je raakt 

 
 

http://alskankerjeraakt.nl/
mailto:jacoblohof@gmail.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.groningendrenthe.pkn.nl/
http://www.kerkinactei.nl/
http://www.intratext.com/
http://www.kerkrecht.nl/
http://www.denieuwebijbelvertaling.nl/sf.mcgi?ac=frameset&id=159

