
Protestantse Gemeente te Wildervank e.o. 
 

Overdenking 
 
Verdeeldheid 
We leven in een samenleving waarvan iedereen zegt dat die hevig is 
gepolariseerd. Iedereen staat tegenover iedereen en ze willen allemaal 
hun gelijk halen. En daar hebben we en meerderheid een hekel aan. 
Want dat is verdeeldheid en dat gaat ten koste van alles, vooral van wie 
aan het kortste eind trekken bij die onenigheden. 
 
Je zou het op een bepaalde manier toch ook positief kunnen noemen. 
Kennelijk willen mensen zich ergens werkelijk druk om maken. Maar of 
dat positief is hangt er helemaal vanaf waarover de onenigheid gaat. 
Kijkend naar praatshows – dat doe ik al lang niet meer maar je krijgt er 
wat van mee via de ruzies erover in andere media – moet je concluderen 
dat mensen zich werkelijk overal kwaad om kunnen maken. 
 
Tegenstellingen zijn niet erg. Ze kunnen zelfs vruchtbaar zijn. Soms moet 
er gewoon iets grondig worden uitgepraat. Soms moeten mensen 
worden uitgedaagd om hun visie goed te onderbouwen en uit te dragen. 
Dan kan en mag het soms best hard tegen hard gaan. Als de zaak 
waarover het gaat dat inderdaad maar waard is. Want als bij 
tegenstellingen leiden tot nodeloze verdeeldheid, zijn ze zeker niet 
vruchtbaar. 
 
Hoe vind je daartussen een balans? Dat valt nog niet mee. Een 
belangrijke grondtoon moet zijn dat we ons durven verplaatsen in de 
situatie van de ander. Ook dat we niet altijd ons eigen gelijk moeten 
halen. En bovenal dat mijn gelijk jouw totaal andere gelijk niet hoeft uit 
te sluiten. 
 
Laten we dat ook in de kerk oefenen: stevig discussiëren zonder daar een 
wedstrijd van te maken. Christelijk ruzie maken noem ik het maar. Want 
het gesprek in de gemeente moet zeker ergens over gaan. En juist door 
gesprek, discussie en doorvragen komen we samen verder. Ook als we 
het niet eens worden. 
 
ds. Marien Grashoff 

 
 
 
 
 
 

 

Startzondag 
 

Op 4 september beginnen we welgemoed aan het nieuwe seizoen in het 
kerkewerk. Welgemoed, want we hebben geen reden om moedeloos te 
zijn. Sterker nog: dat kunnen we ons gewoon niet veroorloven. 
 

Van Jezus is het gezegde dat hij er is waar twee of drie vergaderd zijn in 
zijn naam. Daarmee bedoelt de Heer ongetwijfeld niet dat we moeten 
vergaderen, maar dat we bij elkaar komen, elkaar ontmoeten, samen 
optrekken. Daar is hij zelf. 
 

En dat markeren we met het nieuwe begin van de Startzondag. Dit jaar is 
het begin op een bijzondere manier nieuw. Want we krijgen nieuwe 
liturgische kleden in de kerk. We krijgen drie van de vier van de Vrije 
Evangelische Gemeente in Veendam. De Gemeente werd te klein en het 
kerkgebouw aan de AE Straat is verkocht. De tafel- en kanselkleden 
lagen ongebruikt in een kast en wij waren juist op zoek naar vervanging 
voor de huidige kleden die de tand des tijds nog maar met moeite 
doorstaan. Hoe mooi is het dat de Veendammer kleden toch hier in de 
streek kunnen blijven? 
 

Zelf kochten we er een bijpassende set rode kleden bij en op Startzondag 
nemen we ze in gebruik. Dat wordt een kleurrijke dienst en we zijn de 
Vrije Evangelische Gemeente zeer dankbaar voor hun royale gift. 
 

Na de dienst is er alle gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Over een 
eventuele nadere invulling ervan denken we nog na. We willen afsluiten 
op de manier die vorig jaar letterlijk goed in de smaak viel: met een High 
Tea, verzorgd door Monique. 
 

Iedereen van harte welkom! 
 

ds. Marien Grashoff 

N I E U W S 



Vanuit de kerkenraad 
 
Kortgeleden na de dienst hebben we u geïnformeerd over een verzoek 
van INLIA om ruimtes/gebouwen en evt. vrijwilligers beschikbaar te 
stellen voor kortdurende opvang van  kwetsbare mensen onder de 
asielzoekers, voor wie in het aanmeldcentrum in Ter Apel geen plaats is. 
Noodgedwongen moeten in Ter Apel dagelijks veel mensen buiten 
overnachten.  
(INLIA, opgericht in 1988, staat trouwens voor: Internationaal Netwerk 
van Lokale Initiatieven met Asielzoekers en is een netwerkorganisatie 
van en voor geloofsgemeenschappen die asielzoekers en vluchtelingen in 
nood helpen). Wij zijn als charterkerk (sinds maart 2002) aan deze 
organisatie verbonden en via de Raad van Kerken van Veendam is dit 
verzoek bij ons binnengekomen.  
De voltallige kerkenraad heeft besloten aan verzoek gehoor te geven. 
Wanneer er een beroep op ons wordt gedaan, zal de kleine 
vergaderruimte in Concordia daarvoor worden ingericht.  
 

Ook dit jaar wordt er in september weer de bevestigingsdienst 
gehouden. Deze dienst zal plaatsvinden op zondag 11 september. In 
deze dienst zullen we afscheid nemen van de diakenen Ria Beekman, 
Gerda Valstar en Kees Joosten. Alie Eringa neemt de functie van 
secretaresse van Ria over en Josien Bouter wordt de nieuwe 
contactpersoon van de autodienst (tel. 624460).  
Nieuwe ambtsdragers zullen er echter niet worden bevestigd. 
Wel zal Corona Hofman Barto Koster gaan ondersteunen bij het 
bezoekwerk. 
Verder gaan Annemieke Penning en Marjan Mesman het notuleren van 
de vergaderingen van de kerkenraad ondersteunen. 
De startzondag is op zondag 5 september, waarover meer elders in deze 
Context. 
Als kerkenraad hopen we samen met u weer een goed seizoen in te gaan. 
 
Gerda Kloosterhuis 
scriba 

 

 
 

Van de diaconie 
 
Het is al weer een tijdje geleden dat u iets heeft kunnen lezen van de 
diaconie. Bij de start van een nieuw kerkelijk seizoen gaan we met frisse 
moed er weer tegen aan.  
In de vakantieperiode hebben we echter ook niet stil gezeten. We hebben  
ons vooral bezig gehouden met het werven van nieuwe diakenen, helaas  
is dit niet gelukt. Erg jammer! 
In de dienst van 11 september nemen we afscheid van 3 diakenen,  Kees 
Joosten, Gerda Valstar en Ria Beekman, die plekken worden niet 
opgevuld. Alie Eringa zal haar ambtsperiode met 1 jaar verlengen en 
neemt de taken van het secretariaat op zich.  We zullen verder gaan met 
4 diakenen en zien hoe en wat we kunnen doen.  Samen met uw hulp 
hopen we het belangrijke werk van de diaconie te kunnen blijven doen.  
Hoe? 
Door dingen aan ons door te geven, het maakt niet uit wat,  kent u 
iemand die het moeilijk heeft in deze tijden van hoge energiekosten en 
steeds duurder worden boodschappen, of anderszins….geef dit door aan 
een van de diakenen.  
 

Namens alle diakenen, 
Ria Beekman 
 

Broodmaaltijd 
 

Het seizoen begint weer, dus ook de broodmaaltijden. Iedereen is van 
harte welkom. Mensen die alleen zijn, echtparen, jong, oud, iedereen. 
Het is steeds op de laatste woensdag van de maand en we beginnen 
altijd om 17:00u. De eerste is op woensdag 28 september. De volgende 2 
voor dit jaar zijn op 26 oktober en 30 november. Noteer deze data vast in 
uw agenda of schrijf ze op de kalender. Aanmelden hoeft niet, maar mag 
wel. De kosten zijn € 3,00 per persoon. We hopen u te zien in Concordia. 
 

Namens de broodmaaltijdteams, 
Nelleke Grashoff (tel. 0598 857272) 

 
 
 
 



Open Monumentendag 2022 
 

Zaterdag 10 september a.s. is het weer Open Monumentendag en 
Landelijke Orgeldag. Dit jaar is de kerk overdag niet open. ’s Avonds 
organiseert de M&C wel het traditionele, jaarlijkse, “Jan Bosch 
orgelconcert”. 
 

Pieter Pilon, hoofdorganist van de Protestantse Kerk in Farmsum zal een 
programma verzorgen met toegankelijke orgelwerken. Het is altijd een 
feest om Pieter te horen op ons orgel. 
Het begint om 20:00 uur, de toegang is 10 euro. Er is een pauze waarin u 
een consumptie kunt kopen. 
 

Pieter Pilon kreeg orgellessen van Piet Wiersma en studeerde vervolgens 
orgel aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen bij Wim van 
Beek en piano bij Jan Marisse Huizing. 
Kerkmuziek studeerde hij aan het koninklijk Conservatorium in Den 
Haag bij resp. Christiaan Winter en Jos van der Kooy. Hij verdiepte zich 
in liedbegeleiding (piano) bij Tan Crone.In 1988 behaalde hij voor orgel 
cum laude het einddiploma Uitvoerend Musicus. Na het eindexamen 
piano volgden er lessen(onder meer improvisatie) bij Albert de Klerk. Hij 
werd prijswinnaar van het Nationale Orgelimprovisatieconcours(1992) in 
Bolsward . 
Regelmatig geeft hij concerten als solist of in samenwerking met koren, 
instrumentale en vocale solisten. Als docent piano en orgel is Pieter Pilon 
verbonden aan het Centrum voor de Kunsten Zuid-Groningen en als 
repetitor en pianodocent aan de Stedelijke Muziekschool. Bij de 
Protestantse Gemeente in Winsum-Obergum verzorgt hij als cantor-
organist de begeleiding van de gemeentezang. Tevens is hij 
hoofdorganist van de Protestantse kerk in Farmsum ( Delfzijl) en de 
vaste bespeler van het befaamde Lohmanorgel aldaar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
De Monument- en Concertcommissie Grote Kerk Wildervank 

Bericht voor de contactdames/bezoekwerkers. 
 

Het is weer zover om de verjaardagszakjes en de aankoopbonnen in te 
leveren en wel op maandag 26 september van 19.00 uur tot 19.45 in 
Concordia. Wij hopen jullie weer te ontmoeten. 
 
Gerrit Jan Laarman. 
 

Van de redactie 
 

Geachte abonnees 
Zoals u waarschijnlijk wel weet, gaan de acceptgirokaarten verdwijnen. 
Daarom zult u geen acceptgirokaarten voor het betalen van het 
abonnementsgeld van Context meer aantreffen in Context. We willen u 
verzoeken het abonnementsgeld zelf over te maken op het 
rekeningnummer van Context, onder vermelding van naam en adres. 
Mocht u om één of andere reden dit niet kunnen, neemt u dan contact op 
met één van de redactieleden. 
 

Bij voorbaat dank, 
Henk Nieboer, 
penningmeester Context 
 

Over de geschiedenis van gereformeerd Wildervank 
 

Geschiedenis is een prachtige manier om het heden in perspectief te 
zetten. Problemen van nu blijken soms helemaal niet nieuw, van 
antwoorden uit vroeger tijden kunnen we nu soms nog leren. En verder 
is het gewoon boeiend om te weten waar we vandaan komen. 
 

Op de website GereformeerdeKerken.info verschenen onlangs een reeks 
artikelen over de geschiedenis van de gereformeerden in Wildervank. De 
familie De Cock komt langs, de familie Bos en talloze anderen. 
 

Lees het eerste deel hier: 
https://gereformeerdekerken.info/2022/08/13/de-gereformeerde-kerk-
te-wildervank-1/ 
En het tweede hier: https://gereformeerdekerken.info/2022/08/16/de-
gereformeerde-kerk-te-wildervank-2/ 
Het derde deel was nog niet uit toen ik dit schreef, maar de link daarnaar 
vind u onderaan het tweede artikel. 
 

ds. Marien Grashoff 

https://gereformeerdekerken.info/2022/08/13/de-gereformeerde-kerk-te-wildervank-1/
https://gereformeerdekerken.info/2022/08/13/de-gereformeerde-kerk-te-wildervank-1/
https://gereformeerdekerken.info/2022/08/16/de-gereformeerde-kerk-te-wildervank-2/
https://gereformeerdekerken.info/2022/08/16/de-gereformeerde-kerk-te-wildervank-2/


 

 
 
Agenda  
 

Zondag 5  9.30 uur Startzondag 
Zaterdag 10  20.00 uur Jan Bosch orgelconcert 
Maandag 26  19.00 uur Inleveren verjaardagszakjes 
Woensdag 28  17.00 uur Broodmaaltijd     
 

Kerkenraadsvergaderingen  
 

Dinsdag 6    Diaconie 
Woensdag 7    Moderamen 
Woensdag 14    Kerkenraad 
 

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 14 SEPTEMBER a.s. in Veendam. 
 

Annet Oving zal dan spreken over: 
Wat zegt de tabernakel over onze relatie met God? 
 

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

 
 

Concertorgel Grote Kerk laat nog één keer van zich horen 
 
Op zaterdagavond 1 oktober komt koor Choral Voices uit Groningen 
naar de Grote Kerk Veendam voor een concert met (kerk)muziek in 
Engelse traditie. Daarbij is (voorlopig voor het laatst) het grote orgel te 
horen. Organist is Mannes Hofsink, dirigent is Daniël Rouwkema. 
 

Het koor zal als bijzonderheid niet alleen voorin de kerk zingen, ze 
kiezen ook positie op de eerste verdieping, in de ruimte waar Hofsink 
achter het klavier zit (de orgelkamer of organistenkamer).  
 

Deze al bestaande kamer onder de vier kasten met orgelpijpen met een 
centrale plek voor de organist is in 1928 akoestisch aangepast en vergroot 
om ruimte te bieden aan een klein koor of een ensemble. Koor, orgel en 
organist hebben zo optimaal contact: dichter bij het orgel en de organist 
kan het koor niet zijn! 
 

Het brein achter dit idee van een koor in de orgelkamer was dr. Fried 
Schmidt-Marlissa (1894-1946). Hij heeft tussen 1923 en 1946, samen met 
zijn echtgenote en zangdocente Martha Gelzenleuchter (1887-1972) in de 
provincie Groningen op muzikaal gebied een onderbelichte en door 
velen onderschatte rol gespeeld. Hij was componist, dirigent, zanger 
(bariton/tenor – er is nog een plaatopname uit 1920!) én organist van de 
Hervormde Gemeente van Veendam. In die rol nam hij in 1927 het 
initiatief tot restauratie/ nieuwbouw van het orgel, hij wilde een kerk- én 
concertorgel – en dat kwam er. 
 

Dat het orgel echt concert-kwaliteit heeft, is goed te horen in de muziek 
uit de typisch Engelse Evensongs. Twee voorbeelden: in het prachtige en 
gevarieerde stuk ‘Great is the Lord’ (uit 1912 van Edward Elgar) wisselen 
ingetogen en vol elkaar af, en in het stuk ‘I saw the Lord’ (een jeugdwerk 
uit ca. 1860 van John Stainer) pakken koor en orgel flink uit Ook zal het 
orgel solo te horen zijn.  
 

Het concert begint om 19.30 uur. Er is ruim voldoende gratis 
parkeergelegenheid bij de kerk. De entreeprijs is inclusief een 

concertprogramma. In de pauze zijn consumpties te koop. De eindtijd zal 

ca. 22.00 uur zijn. 
 

Ná dit concert gaat het orgel ruim een jaar in restauratie. De opbrengst 

van het concert draagt bij aan de restauratie van het orgel. 



Achtergrondinformatie over de deelnemers: 
Choral Voices uit Groningen krijgt in binnen- en buitenland lovende 
recensies voor hun interpretatie van Engelse koormuziek. In stad en 
provincie is veel waardering voor hun maandelijkse 'Evensong' in de 
Nieuwe Kerk.  
 

 
 

 
Daniel Rouwkema (*1974) is 
Director of Music. Al op zijn 
14e werd hij benoemd als 
organist in Smilde. Van jongs 
af aan componeerde en 
arrangeerde hij muziek. 
Rouwkema werkte van 2002 
tot 2005 in Engeland - hij 
bekleedde er de prestigieuze 
post van Master of Music in St. George Belfast. Zijn ervaring met de 
Engelse koortraditie gebruikt hij nu in zijn werk als dirigent en artistiek 
leider van diverse koren.  

 

Mannes Hofsink (*1981) is als cantor-organist 
verbonden aan de Nieuwe Kerk te Groningen 
en stadsbeiaardier van Meppel. Ook heeft hij 
een concert- en lespraktijk. Hofsink studeerde 
orgel aan de Saxion Hogeschool te Enschede 
en aan de Messiaen Academie bij Cor 
Ardesch. Hij studeerde koordirectie aan het 
Prins Claus Conservatorium te Groningen. 
 
 

Onopgeefbaar verbonden 
 

We openen ons nieuwe seizoen TVG op dinsdagmorgen 20 september 
2022 met een lezing en gesprek rond Kerk en Israёl o.l.v. Ds. Reinier 
Gosker, voorzitter Classicale Kerk en Israël Werkgroep Overijssel-
Flevoland, uit De Wijk.  
 

Allereerst vertelt hij iets over de term ‘joods-christelijk’ n.a.v. het 
maatschappelijk debat in Nederland over het gebruik/misbruik van deze 
term en zal er ook gelegenheid zijn om daarover met elkaar in gesprek te 
gaan. 
 

Daarna zou hij willen beginnen met iets te vertellen over de geschiedenis 
van de ICCJ (International Council of Christians and Jews), welke 
organisatie/beweging direct na WO-II ontstond (dit jaar precies 75 jaar 
geleden!) tijdens de Conferentie van Seelisberg (Zwitserland 1947) en hoe 
deze dialoog zich sindsdien ontwikkeld heeft in Europa en Amerika ... 
t/m de jongste reacties van (orthodox-)Joodse zijde op het 50-jarig 
jubileum van Nostra Aetate-IV (1965) en waarom die 
reacties/verklaringen van Joodse zijde toen pas het licht zagen.  
Ook aan de Nederlandse situatie geeft hij dan aandacht, zowel aan de 
PKN-Verklaring over 'Erkenning en schuld en onze 
verantwoordelijkheid voor de toekomst', uitgesproken door haar preses 
ds. René de Reuver tijdens de Kristallnacht Herdenking van 8 november 
2020, als aan de jongste gesprekshandleiding van de Protestantse Raad 
voor Kerk en Israël 'Onopgeefbaar verbonden' (2021). In dit kader hoop 
ik ook iets te zeggen over zin en onzin van de Israëlzondag én over het 
contact met OJCM. Natuurlijk is er ook in deze tweede helft van de 
ochtend gelegenheid voor uitwisseling van gedachten.  
 

Waar?  In het Markehuus, Scharmbarg 35, 9407 EA Assen 
Wanneer? Aanvang 10.00 u. Zaal open 9.30 u. Afsluiting: 12.15 u.  
Voor wie?  Voor een ieder met belangstelling voor theologische 

verbreding en verdieping vanuit oecumenisch perspectief, 
kerkelijk of niet-kerkelijk, van dichtbij of veraf, voor jong 
en oud 

Kosten? Entree gratis. Koffie/thee voor eigen rekening.  
Informatie?  Zie op de website onder www.tvgassen.nl of via de 

secretaris Bert van Maanen: tel. 06-51846656;   
e-mail vanmaanen.albert@gmail.com  

http://www.tvgassen.nl/
mailto:vanmaanen.albert@gmail.com


INLIA 
 

Hij vond God, of God hem 
Zijn vader werkt voor de Amerikanen en wordt vermoord door de 
Taliban. Daarna komen ze bij hem aan de deur. Jumaa-Khan weet: 
wegwezen. Zo ver mogelijk. Hij arriveert in Nederland, maar het is 2015 
en Afghanen maken hier weinig kans op asiel. En als hij zich in 2019 
bekeert, lijken de problemen helemaal niet meer te overzien. Jumaa-Khan 
dreigt te worden teruggestuurd naar een land waar hem als christen 
executie kan wachten. 
 

Jumaa-Khan is Hazara, een bevolkingsgroep die in Afghanistan al lang 
wordt onderdrukt en vervolgd. Zijn jeugd is er een als zovele Hazara 
eind vorige eeuw meemaken. Vanaf een jaar of 8, 9 gaat hij aan het werk. 
Gipsen beeldjes gieten in Iran, waar het gezin tijdelijk woont. Daarna 
werkt hij er in een recycling fabriek.  
 

Als het Taliban-regime wordt verdreven en in 2004 de regering Karzai 
wordt geïnstalleerd, keert het gezin terug naar Afghanistan. Jumaa-Khan 
ontwikkelt zich intussen tot een vaardig kleermaker. De zaken gaan zo 
goed, dat hij mensen erbij aanneemt en uiteindelijk een complete 
werkplaats heeft die aan de detailhandel levert. 
 

Twee jonge kinderen 
In de tussentijd wordt hij verliefd, trouwt hij en krijgt het echtpaar 
kinderen; twee zoontjes. De oudste is twee jaar, de jongste een paar 
maanden oud als de Taliban aan de deur komen. Hij wacht niet tot ze 
nog een keer komen. Het hele gezin vertrekt naar Pakistan, Jumaa-Khan 
trekt alleen verder, op de lange, gevaarlijke vlucht naar echte veiligheid.  
 

Immers: Hazara worden ook in Pakistan vervolgd. Vrede, veiligheid, een 
goede toekomst voor zijn gezin: daarvoor moet hij verder weg. Hij zal 
vrouw en kinderen zo snel mogelijk laten overkomen, aan die gedachte 
houden ze zich vast. Maar het worden lange, lange jaren.  
 

In de tweede helft van 2015 komt Jumaa-Khan aan in Nederland. Het 
duurt tot mei 2016 voordat hij zijn eerste ‘gehoor’ heeft bij de IND. Op de 
1ste afwijzing hoeft hij niet zo lang te wachten. Nederland vindt in die 
jaren Afghanistan veilig genoeg; van 2016 tot 2020 wordt ruim 
tweederde van de asielaanvragen uit het land afgewezen. Nederland is 
daarmee het ‘strengste’ van Europa.   

 

Kerkbankje 
Boos is Jumaa Khan. Dat zijn verhaal in twijfel wordt getrokken. Dat je 
wordt behandeld als leugenaar, wordt gezien als profiteur. Maar al te 
graag zou hij werken, maar daar zit hij: op de opvangboot van INLIA in 
het Eemskanaal in Groningen. Daar maakt hij kennis met een vrijwilliger, 
en via hem met de kerk. 
 

Het is een uitje natuurlijk, zo’n kerkdienst. En daar, in de kerkbankjes, 
ervaart Jumaa-Khan rust. Een welkom gevoel voor een man die 
ondertussen bij de GGZ in behandeling is vanwege psychische 
problemen. Hij blijft komen. In november 2018 doet hij een opvolgende 
asielaanvraag. Daarom kan hij tijdelijk terecht in een 
asielzoekerscentrum in St. Annaparochie.  
 

In mei 2019 reist hij verwachtingsvol naar Ter Apel voor een interview 
bij de IND. Eenmaal daar krijgt hij echter direct te horen dat hij opnieuw 
is afgewezen. Hij mag nog even terug naar St. Annaparochie, later zal hij 
het land uit moeten. Een busje brengt hem naar Emmen, van daaraf moet 
hij zelf verder zien te komen. Maar het openbaar vervoer staakt die dag.  
God 
Het is koud. Hij loopt, loopt, loopt. Boos. Gefrustreerd. Verdrietig. Koopt 
een blikje bier en drinkt het op, op een bankje. Daar zit hij te huilen. En 
ineens spreekt zijn hart tot hem. “Wees niet boos. Voel de liefde van 
Jezus Christus.” Hij wordt rustig, zoals in de kerk. Hij vindt God, of God 
hem. 
 

Hij vraagt een voorbijganger om hulp. “Wil je geld”, vraagt de man. 
Maar Jumaa-Khan wil geen geld, hij wil een plek om uit te rusten, ergens 
welkom zijn. De man neemt hem mee, Jumaa-Khan slaapt in de kamer 
van de dochter die uit huis is. “God heeft alles gezien”, zegt hij, “Dat 
besefte ik toen. Ik voelde God. En toen voelde ik mij beter.” 
 

Op 6 oktober 2019 wordt Jumaa-Khan gedoopt. In de kerk die hij via de 
vrijwilliger heeft leren kennen. Het is een heerlijke dag.  
 

Niet geloofd 
Eind oktober van dat jaar dient hij een nieuwe asielaanvraag in, op grond 
van bekering. Natuurlijk wordt hij niet geloofd. Maar al te vaak 
betwijfelt de IND een bekering. Verklaringen van betrokken kerken en 



van deskundigen worden daarbij, zonder nadere motivatie, van tafel 
geveegd. Ook dit keer gaat het zo.  
 

De jonge Afghaan is uitgebreid bevraagd door de Commissie Plaisier. 
Die is door de Protestantse Kerk in Nederland opgericht om de IND te 
helpen bij goede oordeelsvorming in deze zaken, maar de IND negeert 
het advies. En negeert ook de steun van zijn kerkgemeenschap. De 
beslissing eind 2020 is wederom negatief. Jumaa-Khan gaat in hoger 
beroep, dat volgt in mei 2021. Een paar maanden later valt Kabul. 
 

Op grond van de nieuwe situatie in Afghanistan, meldt Jumaa-Khan zich 
weer in Ter Apel. De IND moet zich opnieuw over de zaak van de 
kleermaker buigen. Maar niet alleen ziet de wereld er nu anders uit; er is 
ook wat veranderd in de rechtspraak in Nederland. De Raad van State 
heeft intussen geoordeeld dat de IND zijn werk in bekeringszaken beter 
moet doen.  
 

Eisen aan IND 
Nederlands hoogste bestuursrechter stelt vanaf mei 2021 hogere eisen 
aan de IND; die moet niet meer enkel kijken naar het proces van 
bekering, maar ook naar geloofsactiviteiten die iemand onderneemt, naar 
zijn kennis van het geloof en naar verklaringen van derden. Wil de IND 
die terzijde schuiven, dan moet de dienst dat motiveren. De IND moet 
dus voortaan aangeven waarom zulke verklaringen niet zouden 
opwegen tegen z’n eigen oordeel.  
 

En zo komt dan eindelijk het bericht dat Jumaa-Khan een 
verblijfsvergunning krijgt. Met terugwerkende kracht vanaf oktober 
2019. Nu kan hij eindelijk beginnen aan de procedure om zijn gezin over 
te laten komen. En: vanaf oktober 2024 kan hij al zijn Nederlandse 
nationaliteit aanvragen. Zou maar zo kunnen dat hij dat vanaf een nieuw 
naaiatelier doet… 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 Skager Rak 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

