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Bijeenkomsten  
 

Zo.  9 juni  10.00 uur: Pinksteren 

     Mevr. Helene Westerik-Lammers 

Zo.  23 juni  10.00 uur: AVL: iets anders dan een dienst 

Zo.   7 juli  10.00 uur: Mevr. Helene Westerik-Lammers 

Zo.  21 juli  10.00 uur: Dhr. Tjalling- Kindt, gastvoorganger 

 

Er is altijd koffie of thee na de dienst! 

 

 

Agenda 
 

Wo. 05 juni  12.00 uur: Reisje 

Di. 11 juni  20.00 uur: Liefde van Beilen 

Za. 15 juni  15.00 uur: Poëziemiddag  

Zo. 16 juni  19.00 uur: Hooghalen, Haoler Hoes toneelstuk 

Zo.  23 juni  10.00 uur: Stapstenen: wandelen 
 

Di. 02 juli  19.30 uur: “Over verwondering gesproken”  

Di. 09 juli  17.30 uur: Samen eten 

Za. 13 juli  16.30 uur: Lezing: “Plastic soep”, Almelo 
 

Di. 06 aug.  19.30 uur: “Over verwondering gesproken” 

Di. 20 aug.  17.30 uur; Samen eten 

Vr. 23 aug.  20.00 uur: Theater “Mammoet”, Buinerveld 
 

Vr. 20 sept.  19.30 uur: Lezing: Dementie, gemeentehuis
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Samenstelling bestuur 
Voorzitter: Dhr. Wietze de Boer, Rijksweg 207, 9423 PE Hoogersmilde,  

tel. 0592-459822, email: de.bo20@hetnet.nl 

Secretaris: Mevr. Berty Bruggink-Haaijer, Kerklaan 38, 9422 ED Smilde,  

tel. 0592-414536, of 06-20431335, email: janbruggink@hetnet.nl 

Penningmeester: Dhr. Jan Drenth, Sportlaan 3, 9411 BG  Beilen, 

tel. 0593-523779,  email: j.e.drenth@ziggo.nl   

Banknummer : NL34 RABO 0306 5001 40 

2e Penningmeester: Mevr. Gerda Wiggerink-Wolbers, Perkstraat 5, 9411 

PK Beilen, tel. 0593-526889, of 06-13727849,  email: gerda@wiggerink.nl 
 

Overige adressen van onze afdeling 
Voorganger: mevr. Helene Westerik-Lammers,  

Van Stolberglaan 49, 7681 GB Vroomshoop, tel. 06-43167139,  

email: h.h.westerik@outlook.com 

Beheerder Website en Facebook: dhr. Wim Boer, Volmachtenstraat 1, 

9414 AL Hooghalen, 0593-592045, email: wimboer@trinedmail.nl 

Internet: bereikbaar via www.vrijzinnigen.org (klik dan op “Waar vindt u 

ons”, zoek dan op de kaart” Midden-Drenthe”, en klik er weer op)  

Facebook: zoek op @VRIJZINNIGENBEILEN   

Gebouw:  

Vrijzinnig Centrum “De Stroming”,  

Weijerdstraat 9, Beilen (is geen postadres) 

 

 
 

 

mailto:de.bo20@hetnet.nl
mailto:janbruggink@hetnet.nl
mailto:j.e.drenth@ziggo.nl
mailto:gerda@wiggerink.nl
mailto:h.h.westerik@outlook.com
mailto:wimboer@trinedmail.
http://www.vrijzinnigen.org/
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Over de grens 
 

Een paar dagen geleden vond ik een A4tje in de brievenbus.  

Daarop waren met tape twee huisjes afgebeeld, en daarboven hing een 

stickertje met een hartje.  

In een kinderhandschrift stond er op: ‘wat doe jij’ en ‘stuur terug’. 

Daaronder stond het adres van een huis iets verderop in de straat.  

Een huis waarvan ik weet dat er een meisje woont, dat geregeld van haar 

huis naar de hoek van de straat fietst en weer terug, omdat ze de straat 

niet mag oversteken. Het is een bijzonder meisje, vaak alleen.  

Enig kind ook.  

Met het papier in de handen, dacht ik:  ‘wat doe ik’? Denken dat ik geen 

tijd heb, of een antwoord terug sturen. Dat zou immers heel eenvoudig 

kunnen.   
 

In het kader van mijn tijd bewaken, zeg ik in gedachten geregeld tegen 

mezelf: ‘niet alles wat kan, moet’.  En dat zei ik ook nu. Maar ik dacht ook 

dat het goed is om dit soort creativiteit bij kinderen te stimuleren.  

Ik dacht ook aan ‘eenzaamheid’, die vaak verborgen is, en hoe moeilijk het 

dan is om de grens van het contact over te gaan. En dat dit meisje dit nu 

misschien gedaan heeft….een grens over gaan, om contact te leggen.  
 

Grenzen over gaan, om contact te leggen. Soms doen we dat spontaan, en 

dan ben je achteraf wel eens verbaasd over ‘hoe je dat toch hebt gedurfd’. 

Soms gaan we bewust een grens over  om contact te zoeken. Na een ruzie, 

of na een periode waarin het contact verwaterd is, maar er toch nog iets 

blijft knagen van ‘ik moet toch nog eens bellen of langs gaan…’. Soms lukt 

het niet en blijft het eenzaam of blijft het knagen… 
 

En hoe is het dan om grenzen over gaan, om contact te leggen met iemand 

die ‘buiten jouw kring’ staat? Mensen hebben vaak hun eigen kringen; van 

gezin, familie, vrienden, sport, hobby, appartementengebouw, kerk. En 

daarin blijven we vaak cirkelen. En dat is natuurlijk prima; goed zelfs voor 

een gevoel van geborgenheid en ‘ergens bij horen’.  Maar hoe gaat het dan 

verder met die mensen die geen eigen kringen hebben?  
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Zou het zo zijn dat ze een ander nodig hebben die over zijn eigen grens 

gaat en hen de hand reikt? Ik denk het wel.  

Terug naar het A4tje in mijn brievenbus – ik heb het teruggestuurd met 

een verhaaltje erop.  Waarom? Omdat dat kleine meisje míj de hand reikte 

om over de grens van mijn eigen kring te gaan. En was ik me weer eens te 

meer bewust van hoe nauw het luistert om elkaars handreikingen te zien 

én te horen. Maar misschien nog wel meer van de noodzaak om over de 

grenzen heen elkaar de hand te reiken.  

En zo komt er een gedachte aanwaaien – van ‘iets’ zonder grenzen, dwars 

door alles heen, en denk ik aan al die momenten dat ik op het strand was 

en de wind bepaalde welke kant ik op ging – over alle grenzen heen.  

En hoe vrij en goed dát voelde! 

 

 
Met een hartelijke groet, 

Helene Westerik  

 

Van de voorganger 
 

Na alle bijeenkomsten rondom Pasen en 4 & 5 mei, ben ik in gedachten al 

weer bezig met Pinksteren. Zo gaat dat, als je de christelijke feestdagen in 

ere houdt. De één zegt, wat een onzin, de ander zegt: nee, in die structuur 

zit houvast én symboliek. Voor mij is dat laatste het geval; temeer omdat 

de christelijke feestdagen zo verweven zijn met de natuur.   

Met groeien, bloeien, oogsten en rusten. Wat het gaat worden met 

Pinksteren weet ik nog niet – de Pinksterbloemen groeien al volop, 

waarschijnlijk hebt u ze ook al gezien.  
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Ze geven me vast wel inspiratie, net als de andere dingen die op mijn pad 

komen. Daar probeer ik altijd maar weer op te vertrouwen. Er komt wel 

wat – uit en met de Geest die waait waarheen hij wil. Om het met Anne 

van der Meiden te zeggen: ‘bie wieze van sprek’n’….. 

Op de zondag na Pinksteren is er in Hooghalen ter afsluiting van de 

feestweek een toneelstuk, dat door alle geloofsgemeenschappen 

(waaronder ook die van ons) wordt opgevoerd. Op basis van ‘ons 

kerststuk’, maar dan anders. Onder regie van Aly Mulder. Zie elders de 

info in Onze Band. We hopen op een mooie avond met een volle zaal! 

 

 

Hartelijke groet, Helene Westerik 

 

 

 

Van de bestuurstafel 
 

De Paascollectelijsten 

De lijsten hebben een mooi bedrag van € 1804,00 opgebracht. 

Alle gevers hartelijk dank hiervoor. 

In het bijzonder een woord van dank aan alle mensen die weer bereid 

waren om met de lijsten rond te gaan. Velen van jullie doen dit al heel wat 

jaren. 

 

Realisatie nieuw toiletten 

Het bestuur kan melden dat de bouw kan starten, het heeft even geduurd 

om voldoende subsidies te krijgen, maar dat is gelukt.   

De bouw kan niet volledig met de toegezegde subsidies worden 

bekostigd, ongeveer een derde deel van de kosten moet door ons zelf 

worden bijgedragen.  

De aannemer heeft opdracht gekregen om de bouw deze zomer te starten. 

Het bestuur hoopt dat bij aanvang van het winter seizoen alles klaar is. 

Maar dat is afhankelijk van de drukte van de aannemer. 
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Het bestuur heeft 2 boeken over de Geschiedenis van de Vrijzinnigheid 

aangeschaft. Geschreven door Erik Jan Tillema, Gerda Wiggerink heeft de 

boeken in beheer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Degene die de boeken wil lezen, kan ze bij Gerda komen lenen en 

uiteraard weer terugbrengen. 

        Hartelijke groet, Berty Bruggink 

 

Van de penningmeester 
De collecte op 7 april voor ’t Pastoraat bracht € 67,15 op en voor ’t 

onderhoud € 44,29 

De collecte op Paaszondag, voor Haïti bracht het mooie bedrag van € 

103,40 op. En voor het pastoraat € 77.65 

De collectes gehouden op 5 mei bracht voor het pastoraat € 51.30 en voor 

het onderhoud € 45,80 op. 

De Paascollecte van dit jaar heeft het mooie bedrag van € 1804 opgebracht. 

Namens het bestuur hartelijk dank voor al deze gaven! 
 

             2e penningmeester Gerda Wiggerink 

 

Ons uitje op 5 juni 
Woensdagmiddag 5 juni gaan we weer met elkaar op stap. Deze keer 

brengen we een bezoek aan het fruitbedrijf  “De Varsenerhof” in Ommen 

We worden ontvangen met koffie/thee en met eigengebakken taart, 

waarna we uitleg met videopresentatie krijgen door de eigenaar.  
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Hierna volgt een 

rondleiding door de 

tuin (geschikt voor 

rollators). Terug sluiten 

we af met een drankje.

   

   

  

Na dit bezoek gaan we net als vorig jaar naar restaurant “Ekkelenkamp” 

voor een etentje.  

We vertrekken om 13.30 uur met eigen auto’s bij ons Vrijzinnig Centrum  

“De Stroming” (carpoolen). We betalen de chauffeur € 5.- p.p.  

De kosten voor het uitje bedragen € 40.-     

Deze kunt u overmaken op rek. van de NPB;  NL34RABO0306500140  

t.n.v. NPB afdeling Midden-Drenthe, Beilen, met vermelding toegevoegd 

uitje 5 juni. 

Het is een rustig uitje, waarbij nagenoeg niet hoeft worden gelopen.  

Wilt of kunt u niet lopen door de tuin, dan kunt u lekker op het terras 

zitten. 

We hopen dan ook velen van u te mogen begroeten, bij hopelijk mooi 

weer op 5 juni.  

Opgave bij: Lammie Tillema,  tel. 0593 522501  

e-mail:  lammie.tillema@kpnplanet.nl  

 

Namens de JACO, Lammie Tillema 
 

Gastvoorganger op zondag 21 juli a.s.: Tjalling Kindt 
 

Op zondag 2 augustus 2015 ging Tjalling Kindt bij ons voor. Dat is toen 

goed bevallen, reden om hem te vragen om nog een keer bij ons voor te 

gaan op een zondag dat Helene Westerik niet beschikbaar is voor ‘Beilen’. 

Destijds hebben we hem gevraagd om zich voor te stellen in Onze Band, 

hij stuurde toen de volgende tekst: 

 

 

mailto:lammie.tillema@kpnplanet.nl
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“”Maak kennis met onze gastvoorganger!  

Ter stimulering van het kerkbezoek is me gevraagd me even voor te stellen, "zodat 

de nieuwsgierigheid gewekt wordt" "en de kerk bomvol" . Goed idee, mijn 

nieuwsgierigheid is in ieder geval voldoende gewekt om bij u voor te gaan. Mijn 

naam is Tjalling Kindt, ik ben 64 jaar, en met vervroegd pensioen gegaan omdat 

ik nog van alles wilde doen. Bij dat 'van alles' hoort mijn zomerhuisje in 

Zuidlaren en mijn wens om eens in de buurt, in het Noord Oosten van ons land 

voor te gaan. Ik woon in Koog aan de Zaan (even boven Amsterdam) en bedien 

normaal gesproken op zondag een kring van Doopsgezinde Gemeenten in het 

Westen. 

 

Mijn theologische studie deed ik aan de Universiteit van Amsterdam, later vulde 

ik dat aan in Nijmegen met de studie Spiritualiteit en Mystiek die ik afrondde met 

de praktische toespitsing van de opleiding tot Geestelijk Begeleider aan het Titus 

Brandsma Instituut. Ik ben nu geestelijk begeleider van de Doopsgezinde 

Gemeente Wieringen en van het Vrijzinnige Samenwerkingsverband 'de 

Driemaster' in Den Helder. 

Daar, en in het wijkhuis in Koog aan de Zaan begeleid ik series gesprekken met 

gedichten als vertrekpunt, een meditatiegroep en een droomgroep.  
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In de aanloop naar kerst een werkplaats 'schilderen achter glas'; een 

volkskunstversie van iconen schilderen. 

Als het zo te pas komt geef ik ook geestelijke begeleiding, maar de voorkeur is altijd 

uitgegaan naar de ontmoeting en het gezamenlijke gesprek in groepen. Ik vind de 

ontwikkeling van een groep interessant. Van ietwat kunstmatig bij elkaar geraapt 

tot een organisch geheel. Ik doe in dat werk overigens ook de wonderlijke 

waarneming dat de interesse van mensen van buiten het traditionele kerkverband 

groter is dan vanuit de geloofsgemeenschap zelf. Toch ga ik nog altijd met veel 

plezier voor in de viering van de zondagochtend. Bovengenoemde interesses vind 

je terug bij de voorbereiding: De oude teksten van het begin van het christendom, 

de spiritueel mystieke traditie, en natuurlijk de vrijzinnig protestantse traditie die 

zo vanaf de 16e eeuw meer de nadruk legde op de geestelijke vrijheid boven de 

gebondenheid aan letterlijkheid en ritualisme. Dat kan in onze vrijzinnige  traditie 

niet zonder de bedding van het maatschappelijk gesprek van nu. Voor mij is de 

dienst 'geslaagd' als ik merk dat we wat gedeeld hebben tijdens de viering. 

  

             Tjalling Kindt”” 
 

Stapstenen 

De volgende stapsteen is op 23 juni en dan gaan we wandelen rondom een 

thema. Verzamelen om 10.00 uur bij Vrijzinnig Centrum “De Stroming”.  

Het wordt vast mooi weer, dus ‘de paden op, de lanen in’!  

Met een hartelijke groet, 

Stapstenen: Lies de Boer, Wil Middeljans, Aly Mulder, Grietje 

Steenbergen, Janne Bilstra en Helene Westerik  

 

Over Verwondering Gesproken  
Op 30 april alweer de laatste keer in het voorjaar.  

Er is besloten om in de zomer door te gaan.  

En wel op 2 juli en 6 augustus. We beginnen om 

19.30 uur. Inloop vanaf 19.15 uur.  

Opgeven is niet nodig. 
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E-mailadressen gezocht 

 
Als u uw e-mailadres doorgeeft aan het landelijk buro, geef het dan ook 

even meteen door aan onze secretaris! Bij voorbaat dank! 
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Liefde van Beilen  
Ruimte, daar gaat het over op 11 juni. Van harte welkom in de ruimte van 

café de Cerck – inloop vanaf 19.45 uur, aanvang: 20.00.  

Hoe kleiner je bent 

Hoe groter de ruimte 

Hoe verder je gaat... 

Hoe dichter je komt 

Hoe meer je verzwijgt 

Hoe sterker de woorden 

Hoe meer je iets loslaat 

Hoe lichter je wordt 

Hoe minder je praat 

Hoe meer je kan zeggen 

Hoe minder je uitlegt 

Hoe beter het is 

Hoe langer je kijkt 

Hoe groter het inzicht 

Hoe meer je vergeet 

Hoe minder je mist 

Stef Bos 

Samen Eten  
We blijven samen eten! Omdat het zo gezellig en lekker is. Voor de zomer 

hebben we twee data gepland: 9 juli en 20 augustus. Om 17.30 uur. 

Kosten: € 6,00.  Opgeven bij Gerda Wiigerink. Wil u ook een keertje koken, 

of een toetje maken, dan kunt u dat ook doorgeven aan Gerda.  
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Plaatjes ruilen? 
Op 23 april ontvingen wij, de inwoners van Beilen, een prachtig boek 

uitgegeven door Jumbo Mulder in verband met de te houden Lanijto. 

In dit boek kun je historische plaatjes plakken, die je bij de boodschappen 

cadeau krijgt. Bij elke 10 euro een pakje met 4 plakplaatjes. 

En zo begon ik weer met sparen! 

Wat een leuke rage, en wat een enthousiasme bij mij en bij de buren! 

In de morgen word ik al opgevangen: of ik nog plaatjes heb, of dubbele, 

nog meer buren komen langs, bij de yogales wordt er ook al gespaard èn 

in het zwembad niet te vergeten! 

Het kind in mij en bij anderen is helemaal blij!  

Sparen, ruilen, verzamelen, zo leuk! 

Maar hoe krijg ik mijn boek vol? Hoe krijg ik de juiste plaatjes? 

Eind mei is deze actie afgelopen. 

En vaak heb ik net niet genoeg boodschappen om een plaatje te 

bemachtigen....het sparen gaat dus niet zo snel. 

Nu is mijn vraag en idee of er mensen in onze gemeenschap zijn die ook 

sparen en misschien wel dubbele plaatjes hebben en misschien wel ruilen 

willen? 

Misschien een ruilochtend of ruilen tijdens het sameneten (zie agenda) in 

Vrijzinnig Centrum “De Stroming”? Ik neem mijn boek dan wel mee en 

ook mijn dubbele plaatjes. 

En dat we veel boeken vol mogen krijgen! 

 

Met dank aan de uitgever! 

 Vriendelijke groet, Mahbuba Boer-Ameling 

  

 

Goed onderwijs in de Nederlandse taal 
In de T.V.-uitzending “De Wereld draait door” van dinsdag 7 mei j.l. 

maakten we kennis met de 32-jarige leraar Nederlandse taal, Matijs Lips, 

en een paar leerlingen van zijn klas. 

Matijs Lips woont in Diever en geeft les op het Nassau College in Beilen.  
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Hij werd genomineerd als “Beste leraar Nederlandse taal” en verkreeg 

voor zijn verdiensten de prijs daarvoor, die hem op 26 mei 2018 werd 

uitgereikt door de Minister van Onderwijs, Arie Slob. 

 

Matijs Lips was al enige jaren bezig om leerlingen te bewegen meer te 

lezen. Lezen is voor jonge mensen heel belangrijk. Het vormt je, leert je 

mensen in verschillende omstandigheden en culturen kennen waardoor je 

een ruimere blik op de wereld krijgt. Vooral jonge mensen grijpen naar de 

snelle hedendaagse communicatiemiddelen, waardoor het kritisch lezen 

als minder belangrijk wordt gezien. Om de interesse voor het lezen te 

bevorderen bedacht Matijs Lips een “drie stappen plan”, zoals b.v. bij de 

bespreking met zijn leerlingen bij het boek “Het Salomons Oordeel”. 

Eerste stap: Hoe denken de leerlingen over de personen en situaties die 

worden beschreven? 

Tweede stap: Hoe denken de leerlingen over de schrijver, wat hem of haar 

bewoog de figuren en omstandigheden op die manier weer te geven? 
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Derde stap: De leerlingen krijgen de opdracht zélf een beschrijving van het 

boek te geven in hun eigen bewoordingen en meningen. Daarbij zijn de 

personages, de omstandigheden waarin ze verkeren, hun afwegingen bij 

besluiten en het bekijken van beide kanten van een zaak, van meer 

belang dan een juiste spelling of eventuele taalfoutjes. Zo ontstaat een 

interactie tussen leraar en leerlingen met als gevolg dat zij enthousiast 

raken en het belang van lezen gaan inzien. 

Het probleem is, dat deze manier van lesgeven meer tijd kost en dat is er 

vaak niet. 

Aan het woord kwamen ook de oud-leraar Nederlands van Matijs en een 

sportverslaggever. Beide heren prezen zich gelukkig in hun schooljaren 

ook een bevlogen leraar Nederlands te hebben gehad. 

Het leek mij aardig dit stukje te schrijven omdat het een leraar betreft die 

in Beilen les geeft en misschien wel les geeft of zal geven aan (achter-)-

kleinkinderen van onze leden ! 

Naschrift: In 1952, eindexamenklas M.U.L.O. hadden wij eveneens twee 

leraren met dezelfde hoge opvatting van kennis overdracht. Als de 

gelegenheid zich eens voordoet, wil ik er wel iets over vertellen. 
 

         Herman Tomeff 

Wie o wie?  
In de vorige Onze Band deed Helene Westerik een oproep of iemand haar 

iets gestuurd had, want ze ontving een lege enveloppe. En ja, de afzender 

meldde zich – er had iets bijzonders in gezeten. Nu werd het een bijzonder 

verhaal…. 

 

 

Bloemengroet 
De bloemen waren op zondag 7 april voor Mevr. Hulzebosch–Sattler in 

Wijster en voor Mevr. J. Jager-Wesseling. 

Op 21 april voor Mevr. W. Franzen  en op zondag 5 mei voor 

Mevr. E. Zondag-Wolters.  

Op zondag 19 mei waren ze voor Mevr. G. Kerkhove-Brunsting en voor 

dhr. M. Schuring. 
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Zij die hun verjaardag hopen te vieren 

(vanaf  75 jaar) 

 
 

Mevr. H. ten Berge-Meijers   Beilen  31-05-1933 

Mevr. G. de Vries-Vredeveld   Beilen  02-06-1920 

Dhr. B. ten Berge    Beilen  03-06-1936 

Mevr. E.H. Zondag-Wolters   Beilen  04-06-1930 

Dhr. M. Schuring    Beilen  11-06-1920 

Mevr. F. Nijsingh-Jager   Beilen  19-06-1941 

Mevr .J. Roerink-Bats    Beilen  22-06-1934 

Mevr. G. Kerkhove-Brunsting   Beilen  24-06-1932 

Dhr. R. Oostingh    Beilen  25-06-1931 

Mevr. T. Hulzebosch-Martens   Beilen  07-07-1937 

Mevr. J. Smit-Boer    Beilen  25-07-1940 

Dhr. J. Oostingh    Beilen  26-07-1931 

 

Zusterkring 
Op 16 april kwam de Zusterkring bijeen voor de Paasviering. 

De middag was onder leiding van Helene Westerik. 

We werden in groepjes verdeeld, ieder groepje kreeg een aantal kaarten 

met afbeeldingen. De opdracht was om aan de hand van de afbeelding een 

verhaaltje te vertellen en de volgende persoon moest hierop weer inhaken. 

De uiteindelijke opdracht was het geheim van Pasen te vinden.  

Er werd veel gelachen, maar het geheim van Pasen werd door niemand 

gevonden. 

De middag werd afgesloten met een heerlijke broodmaaltijd. 

Het was de laatste bijeenkomst van het seizoen. 

In september starten we weer met een nieuw programma. 

Mensen die suggesties hebben voor het nieuwe programma, kunnen dat 

melden bij Hennie ten Berge. 

Het bestuur wenst U allen een goede zomer! 

                                                                         Hartelijke groet,  Berty Bruggink                                                                   
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Dementie  
Dementie; een thema waar de meesten 

van ons vroeg of laat mee in aanraking 

komen; of dat nu een naaste of onszelf 

betreft. Aly Mulder en Helene Westerik 

zijn in samenwerking met de gemeente en 

andere instanties bezig een drieluik te 

organiseren voor het najaar. We beginnen 

op 20 september met een (muzikale) 

voorstelling over dementie: de 

Bovenkamer. Een professionele 

voorstelling in de Raadszaal van het 

gemeentehuis (om 19.30 uur) door 

Thomas Borggrefe. Over de andere twee 

bijeenkomsten volgt de informatie nog.   

De theatervoorstelling op 20 september is 

gratis, maar opgave is nodig. Dat kan bij 

Aly Mulder. Telefoon: 0593-523558 of per 

mail: a.mulder96@kpnplanet.nl  
 

 

Plasticsoeplezing – 13 juli Almelo  
In de Bleekkerk in Almelo (een van de andere werkplekken van Helene 

Westerik) hebben ze in de zomer altijd een aantal lezingen. Op zaterdag 13 

juli staat er een bijzondere lezing gepland over plastic. Maar….die kan 

alleen maar doorgaan als ze een behoorlijke groep mensen bij elkaar 

krijgen. Vandaar ook een aankondiging in Onze Band:  

 

In het kader van een lezing over het plastic dat de zee en de aarde dreigt te 

overspoelen, komt de bekende Peter Smith, kunstenaar met een missie 

voor het probleem plastic naar Almelo: 'Hoe agendeer je een probleem 

waarvan mensen nog niet eens weten dat het een probleem is?' 

Peter Smith heeft een visie en een missie. Eentje waarvoor hij zelfs zijn 

spreekangst overwon, zo zelfs dat hij al 3 x een Fedx-Talk gaf. Met zijn 

revolutionaire visie op duurzaamheid haalt hij regelmatig het nieuws.  

mailto:a.mulder96@kpnplanet.nl
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Maar dat moet nog vaker, omdat journalisten nog steeds denken dat het 

over zwerfafval gaat. Peter Smith is kunstenaar en maakte het kunstwerk 

'de wereld van zwerfvuil'. Hij leeft in zijn geloof dat iets kleins als bijdrage 

tot het bewaren van onze aarde altijd impact heeft. Er is nooit iets te klein 

om HET verschil te maken.  

De lezing is op zaterdag 13 juli om 16.30 uur.  De entree is €10,-- .  

Nadien een hapje en een drankje. Misschien is het leuk om met de mensen 

die meegaan daarna nog iets te eten. Degene die het wat lijkt: graag 

aanmelden bij Helene Westerik.  
 

Bijeenkomst op zondagavond 16 juni 2019 in Hooghalen 

(Haoler Dorpsfeest) Aanvang: 19.00 uur 
 

Het Haoler dorpsfeest wordt ook deze keer afgesloten met een 

bijeenkomst in ’t Haoler Hoes, georganiseerd door een werkgroep van de 

plaatselijke kerken\geloofsgemeenschappen. 
 

De werkgroep heeft aansluiting gezocht bij het thema wat door de Haoler 

Dorpsfeest Commissie is gekozen: “Haoler op de bühne”.  

In onze bijeenkomst wordt namelijk een toneelstuk opgevoerd.  

De bijeenkomst wordt geopend en afgesloten door voorganger Helene 

Westerik van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Midden-Drenthe en ds. 

Patrick de Vries van de Protestantse Gemeente Beilen-Hijken-Hooghalen 
 

Momenteel zijn er zo’n 10 leden uit die plaatselijke kerken 

\geloofsgemeenschappen, o.l.v. regisseur Aly Mulder, druk met dit 

toneelstuk aan het repeteren.  
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Tipje van de sluier:  

Het toneelstuk gaat over het oudste nog 

bestaand gebouwtje van ons dorp, 

namelijk  “Ons Kapelletje”!  

Van dit kapelletje weet niemand precies 

wanneer het gebouwd is, en door wie.  

Sinds ongeveer 1200 komt het voor op 

oude kaarten van de omgeving.  

In dit kapelletje komen we ’n zwerfster 

tegen, een verliefd stelletje wat een 

plekje zoekt, ’n meisje met ruzie thuis, natuurlijk een dominee, er komt 

ook nog een burgermeester voorbij. Wat heel bijzonder is dat er ook rollen 

weggelegd zijn voor een deur, een bank en een tafel waarop kaarsen staan 

te branden.   
 

De werkgroep bestaat uit Geke Wolters, Jantje Hoving, Geertje Martens, 

Wim Boer, Patrick de Vries en Helene Westerik. 

 

Mammoet Het verhaal 

Theaterspektakel over de oertijd 

anno nu 
Wie gaat er mee? Na het grote succes van 

het theaterspektakel Het Pauperparadijs, 

dat meer dan 130.000 bezoekers trok, brengen de makers met Mammoet 

deze zomer opnieuw een spektakel in de openlucht naar dé oer-provincie 

van Nederland: Drenthe. 

Mammoet is een verhaal over idealen, moed en opoffering.  

Het publiek ontdekt de geheimen uit de oertijd tijdens de Heilige 

Mammoetjacht.  

Wat vertellen zij ons over de sapiens van nu? Spiritueel leider Urdwar en 

zijn vrouw Freya tonen de ware lessen van het Drents Noaboarschap, de 

hunebedden, het meisje van Yde en het Heilig Hert.  

Bij zonsondergang, met betoverende muziek, uitbundige kostuums en een 

speciaal ontwikkelde oertaal. 
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Tom de Ket (regie en scenario) liet zich voor Mammoet inspireren door de 

bestseller Sapiens van de Israëlische historicus Yuval Noah Harari. 

In de periode van 16 juli t/m 1 september wordt deze voorstelling 

gespeeld op het Buinerveld - het lijkt mij leuk om met een groep(je) te 

gaan. Op vrijdag 23 augustus, om 20.00 uur. Wie mee wil, kan zich 

aanmelden bij Helene Westerik (06-43167139). Niet lang wachten, want bij 

het Pauperparadijs 

waren de kaarten snel 

uitverkocht. De kosten 

van de kaarten zijn:  

1e rang: € 57,50; 2e rang: 

€ 45,50. Voor wie dat 

een probleem is, kan 

dat aangeven bij Helene 

Westerik. 

https://www.mammoetindrenthe.nl/  

 

Poëzie middag 15 juni 
Beste mensen, 

Op zaterdagmiddag 15 juni  houdt DeDrentseKamer een Nederlandse 

Poëziemiddag. Dit is van 3 tot half 5 en er is dan ook gelegenheid om de 

expositie rond leven en werken van Roel Reijntjes te bezichtigen. 

Bovendien is er een nieuwe schilderijen tentoonstelling in de 

vernieuwde expositieruimte. 

Heeft u zelf favoriete gedichten in het Nederlands, en vindt u 

het leuk om die zelf voor te dragen (of heeft u heimelijk ooit zelf 

gedichten geschreven?) dan is hiervoor de gelegenheid!  Maar dit hoeft 

niet; ook publiek is welkom. 

Natuurlijk is er ook een hapje en een drankje en kunt u met anderen 

van gedachten wisselen over poëzie of over de tentoongestelde werken. 

Overigens is de tentoonstelling rond Roel Reijntjes in samenwerking met 

de Historische Vereniging Beilen en de Oudheidkamer Beilen tot stand 

gekomen. Deze activiteiten organiseren we rond het thema: 

Midden-Drenthe Cultuur van 2019/2020. 

https://www.mammoetindrenthe.nl/
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Vanwege de beperkte ruimte vragen wij u om u van tevoren op te geven, 

zodat wij weten met hoeveel mensen we ongeveer rekening moeten 

houden. Toegang is vrij. Op zaterdagmiddag 11 mei jl. was er in dit kader 

een geslaagde Drentse Poëziemiddag.  

Wij horen graag van jullie. 

Met hartelijke groet, Maria Koster 

DeDrentseKamer  -  Kruisstraat 4  -  Beilen 

Gedichten 
 

Drentse zommer 
 

Ik zag mien laand met zommerogen 

Mien volk dat gung met mij op pad – 

En weer opnei en opgetogen 

Heb wij de Olde Laandschup schat. 
  

Wij heurden saom het zachte soezen 

Van weemoed en van ienzaomheid, 

Van dambeern en van zielsverhoezen 

En wollegres, dat stillik schreit. 
  

Het steengraf op de grote heide, 

De neie bos, het nei febriek, 

De traoge koenen in de weide – 

De ieken an de vaort zien diek. 
 

Saksische hoez’… in dreum verzunken 

As schippen an de horizon… 

En vol van iegenzinnig dunken: 

De flats, optrokken oet beton. 
  

Een boer löp achter ’t peerd te mennen… 

Het fietspad over ’t benteveld 

En in zien pogen tot herkennen: 

Het Hemeloor dat sterren telt. 
  

Men zöt zo veul met zommerogen… 
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Hoog oet de toeren kiek ik deel 

op 't aolde Beiler dörpsgareel 

breed kerkdak met zien blauwe leien 

en spreidend tot de horizon 

de greune frisse weiden 
 

't Mag wezen: 'n leven klein van brein 

toch stark in zien bescheidenheid 

met schier verlegen innigheid 

't is een cocon - en binnenin 

daor is 't dat ik geboren bin. 
 

(Roel Reijntjes,  

Mien liefste, ach, wat is met mij) 

 

 

 

Koor bedankt!  
Ons koor sloot op vrijdag 17 mei jl. 

het seizoen af met een Chinese 

maaltijd in ons gebouw.  

Bijna iedereen was er, het was erg 

gezellig en er werd ook nog wat 

gezongen.  

 

Namens het bestuur bedankte 

Gerda Wiggerink iedereen voor hun 

aandeel in onze Kerst- en 

Paasdiensten.  
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Zonder het koor zou het écht niet gaan! Er werd een gedicht voorgelezen 

dat de moeite waard is om te delen. Bij deze:  

 

Mijn lied  

 

als ik spreek noem ik zaken 

die ik eigenlijk niet bedoel 

leer mij nieuwe klanken maken 

die ik diep van binnen voel 

 

als mijn piano wil ik zingen 

opgaan in mijn eigen lied 

wondere klanken komen binnen 

heel mijn wezen wordt muziek 

 

in mij klinken duizend koren 

en al lijkt het vaak van niet 

‘k wil ze zo graag laten horen 

kom maar luisteren naar mijn lied  

 

(gedicht van Evelijne Swinkels-Braaksma) 

 

Bedankjes: 
Blij verrast was ik met jullie bezoek op eerste paasdag (Jacob en Gerda 

Wiggerink) om ons namens de Gemeenschap een prachtig bloemstuk te 

brengen. Ik zal er goed voor zorgen en wil ook Helene Westerik bedanken 

voor de enveloppe met haar prachtige verhaal over  de bouw en het 

“Leven” van de kathedraal. Eindigend met het gedicht:  
 

“Sta op en schitter, want koud was de nacht en bitter.  

Maar nu is het morgen; weet je geborgen in een nieuw licht.  

Vat moed, sta op in wat dood leek zit weer knop.  

Het is de dag die jou verwacht en het is de ziel van alles in alles die jou toelacht.”  
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Deze woorden mag ik ook toepassen op mezelf. Ik voel me zoveel beter en 

krijg weer vertrouwen in mijn lichaam. En als ik om me heen kijk en zie 

hoe de kracht van de natuur zich uit, ben ik dankbaar dat ik daar weer een 

heel klein radertje in mag zijn. 

   Hartelijk dank, groet, Wil Fransen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik heb een prachtig boeket bloemen ontvangen tijdens mijn verblijf in 

Weydensteyn, daarvoor hartelijk dank. 

                                              Groetjes J. Jager-Wesseling 

 

Hartelijk dank voor de mooie bloemen die ik mocht ontvangen! 

                        Met een hartelijke groet Mevr. H. Hulzebosch-Sattle 

 

Hartelijk dank voor de bloemen die ik mocht ontvangen uit de handen 

van Gerda Wiggerink die deze bracht op maandagmorgen 20 mei jl.!  

Mevr. G. Kerkhove- Brunsting  

 

Inleveren kopij 
Voor het volgende nummer kunt u de kopij inleveren bij  Gerda 

Wiggerink tot uiterlijk 12 juli.  
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Boekbespreking 
 

1.) Er verschijnen elk jaar veel boeken op de leesmarkt. Die boeken kun je 

grofweg indelen in fictie, (bedachte verhalen) en non-fictie, (bedachte 

verhalen die op feiten gebaseerd zijn). 

Naast boeken schrijven  we brieven, verslagen, notities enz. Wij schrijven 

met z’n allen heel wat af. De meeste mensen  schrijven geen boeken.  

Dat laten ze liever over aan die mensen die iets bijzonders hebben 

meegemaakt  bijv. iemand als Angela Wals die bij nader inzien ontdekte 

dat de man met wie zij getrouwd was vroeger een overvaller was geweest 

( zij schreef het boek “de jongen die wilde mislukken” Amsterdam 2019)  

Of ze laten het over aan meer literair getalenteerde personen. 
 

2.) Voor degenen die zich bedenken of voor 

degenen die zich direct geroepen voelen heeft 

Carry Slee een boek gepubliceerd onder de titel 

‘Durf te schrijven”,  (Amsterdam 2019).  

De directe aanleiding tot het schrijven ervan lag in 

de vragen die haar regelmatig bereik(t)en: “Carry, 

ik wil schrijver worden, kun jij me helpen?” 
 

3.) In 32 kortere of langere hoofdstukjes –na de 

inleiding—brengt  Carry onder woorden hoe ze 

zelf begon te schrijven en hoe ze in een proces van 

vallen en opstaan het schrijven onder de knie kreeg. De informatieve 

hoofdstukjes worden afgewisseld met een soort indrukken van 

herinneringen die met Carry’s ervaringen te maken hebben. 

Zie blz., 87 over ‘buiten fietsen’ en blz. 156 over ‘moeilijke woorden’.  

De  ‘cartoons’ van Aimée de Jongh vormen een vrolijke bijdrage aan het 

betoog van de schrijfster.  

Zij geeft praktische tips aan wie wil beginnen met schrijven (over een 

vaste werkplek, over wat je kunt doen als je vastzit e.d.), maar vooral geeft 

ze opdrachten om vast een beetje te oefenen en onderstreept ze het feit dat 

je je eigen stijl moet ontwikkelen en keuzes moet maken. En je moet, als je 

zover komt, een negatieve reactie niet al te zwaar laten wegen. 
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4.) Voor wie is dit openhartige boek bedoeld? Voor iemand, jong of oud, 

die de stoute schoenen aantrekt en er voor gaat zitten en, net als Carry 

vroeger , vanuit een sterke behoefte haar of zijn gedachten tot uitdrukking 

te brengen, de pen op het papier zal zetten. De laatste woorden van het 

boek luiden: “Ik hoop dat schrijven je net zoveel geluk geeft als het mij 

heeft gebracht”, (176). 

 

N.a.v. Angela Wals,  

De jongen die wilde mislukken,   

Amsterdam 2019  
 

De samenleving bestaat uit zoveel mensen en 

groepen mensen dat er dikwijls sprake is van 

spanningen en strijd. Het Boekenweekessay 2019 

van  de Turkse auteur Murat Isik laat zien 

hoeveel moeite het zijn moeder heeft gekost zich 

los te maken uit akelig-knellende verhoudingen. 

In het bovengenoemde boek van Angela Wals is ook sprake van door 

jongeren beleefde spanningen die zelfs uitmonden in geweldsdreiging.  

De hoofdpersoon die Thomas genoemd wordt, moet zijn weg zoeken te 

midden van zijn familie, zijn Nederlandse klasgenoten en buitenlandse 

vrienden en zijn leraren op de middelbare school, een gezelschap waar hij 

op dat moment weinig (morele) steun bij vond. Zo kwam hij tot keuzes 

voor vrienden en voor het meedoen aan  overvallen. 
 

Hoofdlijn 

Thomas (geb. in 1977 in Gelderland) ontmoet Angela ( geb. in1986 in 

N.Holland). Het klikt. Ze trouwen in 2012. Daarna, nog voor de geboorte 

van hun dochtertje in 2014, vertelt Thomas dat hij in 1994 betrokken is 

geweest bij een viertal overvallen. Na de arrestatie zat hij bijna een jaar 

gevangen. Ongeveer 25 jaar na die gebeurtenis wil Angela uitzoeken wat 

er gebeurd is. Ze wil een ‘waargebeurd verhaal’ schrijven als journaliste. 

Thomas stemt in met dit plan. 

 



27 
 

Resultaat 

Het resultaat van het onderzoek levert een beeld op dat voor Angela 

voldoende is (ik zeg maar) ingekleurd. Ze praat met de slachtoffers van de 

4 overvallen, met de vrienden van toen van Thomas, met zijn ouders, met 

enkele deskundigen op de achtergrond en uiteraard met Thomas zelf.  
 

Het blijkt haar 

A) dat sommige slachtoffer nog steeds last hebben van de gebeurtenissen 

B) dat 2 van de 3 vrienden geen criminele paden bewandelen en gewoon 

in de samenleving functioneren,  

(als medelanders) 

C) dat zijn (gescheiden) ouders met gemengde gevoelens op die tijd 

terugkijken. Ze verwijten zichzelf ook mede schuldig te zijn aan Thomas’ 

gedrag. 

D) dat Thomas kritisch afstand neemt van zijn daden maar geen  

gevoelens van “spijt“ kent. 
 

Conclusies 

1.) Op p.251 bedankt Angela al degenen die haar terzijde stonden bij het 

maken van het boek. “EN TOT SLOT BEDANK IK THOMAS, MIJN 

GROTE LIEFDE EN ONVERMOEIBARE STEUN. HIJ MAAKT EEN 

BETER MENS VAN ME.” (dit citaat is door mij in hoofdletters afgedrukt, 

F.B.)   

2.) De lezer krijgt een aardig beeld van wat een jongen in de 

pubertijdsjaren kan bezighouden  en welke rol het toeval daarbij speelt. 

3.) Wat de titel betreft: die is m.i. misleidend door de stellige (en 

eenzijdige) formulering. Op blz. 216 blijkt dat mislukken te slaan op een 

keuzemogelijkheid. In de zoektocht die T. (door)maakt naar zijn identiteit.  

Dit heeft ook te maken  met  de afwezigheid van zijn spijtgevoel.   

 

                                                                                                                              Frans Brinkman 

 

 

 


