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Bijeenkomsten  
 

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

   ( zie ook zijn bericht in “Onze Band” nr. 3) 

Zo. 4 aug.  10.00 uur: Mevr. Helene Westerik-Lammers 

Zo. 18 aug.  10.00 uur: Tentdienst 

Zo. 1 sept.  10.00 uur: Mevr. Helene Westerik-Lammers 

Zo. 15 sept.  CVD dienst:  tijd en plaats worden nog bekend  

gemaakt 

 

Er is altijd koffie of thee na de dienst! 

 

 

Agenda 
 

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. 06 sept.  12.00 uur: Groninger Museum:  

     100 jaar vrouwen kiesrecht 

Vr. 20 sept.  19.30 uur: Gemeentehuis: muzikale 

     voorstelling over dementie 

Do. 03 okt.  20.00 uur: Liefde van Beilen 

Di. 15 okt.  12.00 uur: Drents museum: tentoonstelling  

     Sprezzatura 

Di. 05 nov.  19.30 uur: “Over verwondering gesproken” 

Di. 03 dec.  19.30 uur: “Over verwondering gesproken” 
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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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Zomerverwonderen  

 

Zomerverwonderen: zomaar een woord, zoals dat tussen mij en één van u 

ontstond. Mooi zoals dingen ontstaan, en niet bedacht worden.  

Wie had bijvoorbeeld kunnen bedenken dat de Nederlandse 

voetbalvrouwen in de finale zouden komen?  

Hopen, dat is wat we (kunnen) doen! Én de betreffende dames konden 

‘slechts’ hun beste voetbalbenen voor zetten. Dat hebben ze gedaan – maar 

het duo geluk en pech doen ook altijd mee. En zo win je de ene keer, en 

win je de andere keer niet.  

Met voetbal als zodanig heb ik niet iets bijzonders. Met de mensen die 

daarbij betrokken zijn wel. Zo zag ik afgelopen week een documentaire 

over Vera Pauw. Vera, helft van een tweeling; zij het meisje; hij de jongen.  

Samen met hun andere broer voetbalden ze, overal en elke dag. Toen de 

broers de leeftijd hadden om bij een club te gaan spelen, wilde Vera mee; 

maar ze werd geweigerd. Het duurde nog vele jaren voordat ze – als grote 

uitzondering – als jongste speelster mee mocht spelen met een damesteam. 

Daarmee zou ze de eerste daad stellen om een ontwikkeling in gang te 

zetten die ertoe heeft geleid dat we heel langzaamaan ook aandacht 

beginnen te krijgen voor het Nederlandse vrouwen voetbalteam.  

Nu staat coach Sarina Wiegman in de schijnwerpers, maar Louis van Gaal 

maakte in de documentaire duidelijk dat Vera Pauw de bron van dit alles 

is. Sarina Wiegman gaf het zelf in een interview ook aan: dat dit te danken 

is aan diegenen die haar voor gingen.  
 

En dat zette mijzelf aan het denken: over alles wat ík te danken heb aan de 

mensen die mij voor gingen. Mijn ouders en voorouders, vrouwen als 

Aletta Jacobs, mannen als Johan van Oldenbarnevelt of Hugo de Groot. 

Maar ook mijn voorgangers bij de Protestantenbond. Als zij niet een 

bepaalde weg hadden bereid, zou ik niet kunnen doen wat ik nu zo graag 

doe; zou er geen gemeenschap zijn geweest waarin en waarmee ik dat kán 

doen. Het is een gedachte van ‘tel je zegeningen’ om het maar eens 

ouderwets te zeggen. Heerlijk om te doen – op een fijne stoel, in de koelte 

van de schaduw van een boom in een verder zonovergoten tuin.  
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Maar na het ‘tel je zegeningen’ is er 

werk aan de winkel. Om voort te 

gaan vanaf het punt waar anderen 

zijn gebleven: om hun paden en 

wijsheden te blijven gebruiken als 

onderdeel van het pad van nu.  

Om mee te nemen wat van waarde 

is; om daar nu naar te handelen 

omdat het nodig is; om zo de 

toekomst open te houden voor alles 

wat na ons komt.  

De zomertijd is een mooie tijd voor 

verwonderen – voor het tellen van 

je zegeningen – terug naar de bron, 

van hoe alles begon – om zo weer te 

weten waartoe wij bestaan:  
 

verstillend van binnen,   

herinnerd te worden aan hoe wij bedoeld zijn,  

herscheppen de wereld waarmee wij vergroeid zijn,  

die opdracht aan alles wat ademt gaat voort  
 

(uit lied 107 Zangen van Zoeken en Zien). 

Met een hartelijke groet, 

Helene Westerik  

Van de voorganger 
De zomer ging warm van start – gelukkig is het al weer wat koeler; maar 

nu de regen nog. Want wat is het droog, in de tuin, op het land.  

Soms maak ik me zorgen, en soms denk ik dat de natuur voldoende 

zelfherstellend vermogen heeft.  

Na een vrolijke Pinkstermorgen, beleefden we met velen in Hooghalen 

een mooie avond met het toneelstuk ‘het Kapelletje’. Veel dank én lof aan 

Aly Mulder, de toneelspelers en de organisatie. Verbindend – zo heb ik het 

zelf ervaren, waarbij ‘wat je wel of niet gelooft’ niet bepalend hoeft te zijn 

voor hoe je samen iets van iedereen neer kunt zetten.  
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Kent u het nog, dat lied: ‘iedereen is van de wereld, en de wereld is van 

iedereen’. En met dat gegeven hebben we het samen te doen in het leven 

van alledag.  

Op 7 juli jl. wandelden we samen via een kaart over de paden van de 

kunst van het weglaten – van een druk bevolkt gebied met een 

hokjesfabriek en een ‘ja-maar-tempel’ naar een leeg midden (het rustige 

vaarwater), om zo de moed te vatten om naar de overkant te gaan – naar 

‘huis’; naar een veilig gebied met weinig ‘moeten’; een gebied van ‘hopen 

en vertrouwen’.  Met als innerlijk kompas die oerkracht – onbenoembaar – 

in het jodendom aangeduid met vier letters: JHWH. Onuitspreekbaar dus. 

En dat wil ik ook maar zo houden.  

Als u deze Onze Band leest, is mijn vakantie al begonnen. Vanaf 29 juli 

ben ik terug. Hopelijk ontmoeten wij elkaar dan weer op zondag 4 

augustus. In de vakantie zal er vast weer een mooi thema aan komen 

vliegen!  

 

 

Hartelijke groet, Helene Westerik 

 

 

 

Van de bestuurstafel 
 

Nieuwe toiletgroep 

De geplande start van de bouw van de nieuwe toiletten is wegens drukke 

werkzaamheden van de aannemer uitgesteld tot de herfst.  

De aannemer heeft beloofd dat alles voor de Kerst klaar zal zijn. 

We wachten dus maar geduldig af. 

 

Zomerreces 

Het bestuur en de voorganger houden even een reces. 

Onze voorganger heeft vakantie van 15 juli t/m 29 juli. 

Gerda Wiggerink is van 14 juli t/m 18 juli en van 1 aug. t/m 10 aug. 

afwezig. 
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Voor dringende zaken zijn de voorzitter Wietze de Boer en 

ondergetekende bereikbaar. Wij tweetjes blijven op honk. 

Voor degenen onder U die met vakantie gaan, wenst het bestuur een fijne 

vakantie toe. En voor alle thuisblijvers een mooie zomer.  
 

Extra landelijke ledenvergadering                  

Op 21 september is er een extra landelijke ledenvergadering (in Zeist – 

tijdstip is nog niet bekend). Dit naar aanleiding van de ledenvergadering 

van afgelopen november. Toen stond het rapport over de toekomst 

(commissie 2020) op de agenda. Op verzoek van de leden is er toen een 

commissie samengesteld om te onderzoeken welke verenigingsstructuur 

voor de toekomst nodig/gewenst is. Daartoe is advies ingewonnen van 

een deskundig bureau. Dat advies ligt er nu. Daarop is er ook een brief 

gekomen van de afdelingen Bilthoven, Driebergen, Voorburg en 

Wassenaar. Het bestuur zal ervoor zorgen dat er vanaf 1 augustus a.s. een 

uittreksel ligt van de stukken die wij van het landelijk bestuur ontvingen. 

Indien gewenst kunt u dat uittreksel ophalen bij Gerda Wiggerink of van 

haar gemaild krijgen. Datzelfde geldt uiteraard ook voor de originele 

stukken die wij van het landelijk bestuur ontvingen.  

Het bestuur zal samen met de voorganger de ledenvergadering bezoeken. 

Degenen die daar ook naar toe willen, kunnen zich bij het bestuur 

aanmelden. Dan geven wij dat door aan het landelijk bureau. 

 

Hartelijke groet, Berty Bruggink 

 

Van de penningmeester 
De collecte gehouden op 19 mei, heeft  voor het pastoraat  € 13,- op 

gebracht en voor ’t onderhoud € 10,10. 

De collecte van 9 juni bracht voor het pastoraat € 87,15 op en voor de 

collecte ten gunste van de weidevogels € 148,10 

De collectes van zondag 7 juli brachten voor het pastoraat € 53,40  en voor 

het onderhoud € 47,- 

Namens het bestuur hartelijk dank voor al deze gaven! 

 

             2e penningmeester Gerda Wiggerink 
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“Wat een stilte, wat een rust, wat een weldaad”   
 

Ongeveer zo klonk het begin van “Het Kapelletje”, een toneelspel, 

opgevoerd door leden van verschillende kerken in Hooghalen op de 

zondag ter afsluiting van het Dorpsfeest.  

Als vrouw van de “burgemeester” had ik dit al te pas en te onpas moeten 

horen. “Haolen op de bühne” was het thema van het dorpsfeest en wat is 

nu mooier dan dat je als gezamenlijke kerken aan kunt sluiten bij het 

thema. Een aantal jaren terug is dit stuk al als een Kerstspel opgevoerd in 

vrijzinnig centrum “De Stroming”.  

Helene Westerik heeft het bewerkt voor Hooghalen. Ik kreeg thuis wel 

mee dat er goed geoefend werd, maar ook heel veel gelachen.  

Aly Mulder had het er vast “stoer” mee om het gezelschap in goede banen 

te leiden. En dan de spanning op de avond zelf: komen er wel mensen? 

Nou, die kwamen er. De zaal zat helemaal vol! En verliep alles 

vlekkeloos? Nee, natuurlijk niet, maar de meeste mensen merken dat niet. 

En zeker, het was een spel van de kerken, er zat een boodschap in. 

Volgens mij de belangrijkste: vecht voor wat waardevol is, waar je beter 

van wordt. Hopelijk kunnen we daarmee ook weer verder in ons dorp. 

Toni Norg 

 

 

 

 

 
De collecte voor de Voedselbank van Beilen heeft € 276,39 opgebracht! 
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Over Verwondering Gesproken  
Ook in de zomer verwonderen we ons door:  

op 6 augustus. We beginnen om 19.30 uur.  

Inloop vanaf 19.15 uur. Opgeven is niet nodig.  

In het najaar zijn de data: 24 september,  

5 november en 3 december. 
 

 

Tentdienst en taarten 

 
Op zondag 18 augustus is de Tentdienst als 

afsluiting van Bourgondisch Beilen.  

Aanvang: 10.00 uur. De Tentdienst is een dienst 

van alle (vijf) geloofsgemeenschappen van Beilen.  

Alle geloofsgemeenschappen hebben geen dienst 

op die ochtend, om zo het belang te onderstrepen 

van de gezamenlijke dienst.  

 

Het is al vaker geschreven in Onze Band: in de Tentdienst proberen we 

alle kleuren een plaatsje te geven en verzorgt een van de voorgangers de 

overdenking. Naar de Tentdienst gaan en denken dat het een bijeenkomst 

is als in vrijzinnig centrum ‘De Stroming’, dat is geen goed idee.  

Naar de Tentdienst gaan met het idee dat je aanwezig bent in het grote 

geheel en daarin je eigen geluid op onderdelen kunt herkennen, is wel een 

goed idee.  

 

Het thema dit jaar is Jamaica. Het idee is dat we bij de koffie eigen baksel 

nuttigen. Wie van u zou een taart/cake willen bakken voor die morgen?  

Bij Jamaica denk ik (ook) aan rum. Nu wil het feit dat ik in de krant een 

leuk recept las voor een Bananencake met rum. Zie de volgende pagina. 

Misschien een idee? Degene die iets wil bakken: graag vóór 1 augustus 

aan mij doorgeven (vanwege mijn vakantie het liefst per mail – of 

inspreken op de voicemail: 06-43167139). 

Helene Westerik 
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Recept (“Jamaicaanse”) Bananencake met rum 

 

Samen Eten  
Het blijft gezellig én lekker. Samen Eten: op dinsdagavond 20 augustus. 

Om 17.30 uur. Kosten: € 6,00.  Opgeven bij Gerda Wiggerink. Wilt u ook 

een keertje koken, of een toetje maken, dan kunt u dat ook doorgeven aan 

Gerda. 
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Liefde van Beilen  

De Liefde van Beilen sloten we voor dit seizoen af met het thema ‘Ruimte’. 

We beginnen weer op dinsdag 3 oktober, 20.00 uur. Om Henk Berghuis te 

bedanken voor zijn gastvrijheid, schonken we hem het volgende tegeltje:  

 

 

 

Bloemengroet 
De bloemen waren op zondag 9 juni voor mevr. F. Nijsing-Jager en op 

zondag 7 juli voor Mevr. G. de Vries-Vredeveld. 
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Zij die hun verjaardag hopen te vieren 

(vanaf 75 jaar) 

 
 

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

Dhr. J. Oostingh    Beilen  26-07-1936 

Mevr. G. Westerhof-Warringa   Beilen  04-08-1938 

Dhr. J. Wiggerink    Beilen  04-08-1937 

Mevr. W. Fransen    Beilen  06-08-1942 

Dhr. L.E. Mulder    Beilen  13-08-1935 

Dhr. B. Westerik    Vroomshoop 27-08-1939 

Mevr. L. Hoogerkamp-Arends  Exloo  03-09-1942 

Mevr. G. Brouwer-Kamphuis   Beilen  07-09-1925 

 

Mammoet 
 

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 Naoberschap, de hunebedden, het meisje van Yde en 

het Heilig Hert. Bij zonsondergang, met betoverende muziek, uitbundige 

kostuums en een speciaal ontwikkelde oertaal. 

 

Op 23 augustus gaan we met 18(!) 

mensen naar de Mammoetvoorstelling 

op het Buinerveld (aanvang: 20.00 uur). 

Geweldig dat dit toch elke keer weer 

lukt. Van Lammy Tillema kreeg ik een 

stuk uit het Dagblad van het Noorden 

en daarin las ik dat de opbouw van het 

decor is begonnen, en dat bij de uitvoering sterk rekening wordt 

gehouden met de natuur.  
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Allereerst door het 

begin en einde van de 

voorstelling – aan het 

begin daarvan gaat de 

zon onder; en aan het 

einde is de nacht 

ingevallen. Daarom zijn 

de aanvangstijdstippen 

van de voorstellingen 

variabel. Verder mag het geluid niet te veel versterkt worden, en is het 

licht amberkleurig, omdat dit voor de dieren in de omgeving het beste is.  

Tot slot gaat het in een ander opzicht ook over natuur, namelijk door de 

vraag die in de voorstelling centraal staat: ‘is de mens wel geschikt om te 

leven in de huidige tijd en maatschappij’? We zijn benieuwd en gaan het 

zien! https://www.mammoetindrenthe.nl/  
 

Mocht er iemand zijn die nog mee wil, dan kunnen we proberen nog een 

kaartje te krijgen. Aanmelden bij Helene Westerik.  

 
  

Theatervoorstelling over dementie  
 

Op vrijdag 20 september om 19.30 uur in 

de raadzaal van het gemeentehuis zal 

Thomas Borggrefe zijn (muzikale) 

voorstelling over dementie ‘de 

Bovenkamer’ opvoeren.  

De theatervoorstelling is gratis, maar 

opgave is nodig. 
 

Dat kan bij Aly Mulder.  

Telefoon: 0593-523558 of per mail: 

a.mulder96@kpnplanet.nl  

 

 

  

https://www.mammoetindrenthe.nl/
mailto:a.mulder96@kpnplanet.nl
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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.  

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.  
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Startzondag 
Zondag 6 oktober zijn we van plan onze Startzondag te vieren.  

We verwelkomen u om 10.00 uur en sluiten af om ± 14.00 uur.  

Voor een lunch wordt gezorgd. Hoe we de morgen verder invullen leest u 

in onze volgende Onze Band.      

  

Wie wil een koud gerecht maken (bijv. quiche of salade) voor onze lunch?  

Graag even bellen naar Lammy Tillema tel. 0593-522501   

Noteert u alvast de datum? We hopen op veel belangstelling. 

              Namens de JACO en Paula Smit,  Lammy Tillema 

 

Musea – alvast noteren (en meegaan als het lukt!)  
 

Alvast noteren: twee musea-bezoeken in het najaar.  

Nadere info volgt in de volgende Onze Band(en).  
 

Op vrijdag 6 september gaan we naar het Groninger Museum.  

Vertrek rond 12.00/12.30 uur. Om 14.00 uur hebben we daar een 

gecombineerde rondleiding over twee tentoonstellingen:  

 Strijd! 100 Jaar Vrouwenkiesrecht - de expositie illustreert hoe 

jarenlang actievoeren uiteindelijk resulteerde in een overwinning 

voor de vrouwenkiesrechtbeweging: in 1919 stelde een 

wetswijziging vrouwen en mannen voor de Kieswet gelijk.  
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 Daan Roosegaarde met Presence: Daan Roosegaarde is onder andere 

bekend van Icoon Afsluitdijk en internationale projecten 

als Waterlicht en Smog Free Tower. Als pionier van het landschap 

van de toekomst onderzoekt hij het begrip schoonheid, dat vorm 

krijgt in nieuwe maatschappelijke kernwaardes als schone lucht, 

schoon water en schone energie. Presence maakt deze thematiek 

met nieuwe materialen en natuurkundige principes zichtbaar, 

waardoor de bezoeker op een bijzondere manier bewust wordt 

van de eigen aanwezigheid. 

Kosten: Museumjaarkaart en VIP kaart Bankgiroloterij: gratis;  

anders: € 15,00. Kosten rondleiding: € 75,00 tot 15 personen; afhankelijk 

van het aantal mensen dat mee gaat zal dit dus variëren. Vervoer: 

vermoedelijk met de trein – afhankelijk van het aantal personen; meestal 

zo rond de 10,00 per persoon. Opgave bij Helene Westerik.  

 

Op dinsdag 15 oktober gaan we naar het Drents Museum – naar de 

tentoonstelling Sprezzatura. Vertrek rond het middaguur.  

Kosten: Museumjaarkaart en VIP kaart Bankgiroloterij: € 5,00. Vrienden 

van het Drents Museum: gratis. Anders: € 20,00. Kosten rondleiding: € 

6,00. Vervoer: met auto’s; kosten af te rekenen met de chauffeur: € 5,00 per 

persoon (inclusief parkeerkosten). Opgave bij Helene Westerik.  
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In de tentoonstelling Sprezzatura - Vijftig jaar Italiaanse schilderkunst (1860-

1910) staat het werk centraal van maar liefst veertig schilders uit heel Italië, zoals 

Antonio Mancini, Federico Zandomeneghi, Giovanni Segantini, Giacomo 

Favretto en Giuseppe Pellizza. Het Drents Museum laat het Nederlandse publiek 

kennismaken met de ongekende kwaliteit en schoonheid van de Italiaanse 19de-

eeuwse schilderkunst. De schilderijen zijn voornamelijk afkomstig uit prominente 

Italiaanse museale collecties, waaronder het Uffizi Museum in Florence.  

Een groot deel is niet eerder in Nederland te zien geweest.  

           De JACO 

 

Breien 
 

Wie heeft er zin en tijd om te Breien? 
 

Weet u het nog? Een paar jaar geleden was er een mutsjesbreiactie voor 

Malawi. Wie weet heeft u toen ook meegedaan. 

Het streven was om in totaal 10.000 mutsjes te breien. Het zijn er 

uiteindelijk 25.000! geworden. Probeert u zich maar eens voor te stellen 

hoe groot zo’n berg mutsjes zijn. 

De afgelopen jaren – en nog steeds – worden er babymutsjes gebreid voor 

het project van dokter Senff (Assen) voor het Endulenhospitaal in 

Tanzania. Ook Beilen en omstreken doet daar aan mee. 

En nu vraag ik aandacht en inzet voor weer een nieuw project, nl: 
 

MUTSEN BREIEN VOOR DE VISSERS IN SENEGAL 
 

Een dame uit Assen heeft contacten in het dorp Kafoutine in Zuid Senegal. 

Er is te kort aan van alles. 

De bewoners daar wonen in eenvoudige huizen. Een deel daarvan 

verhuren zij aan vissers die langs de kust trekken. Langs de kust trekken is 

nodig omdat de vis schaars is vanwege concurrentie van enorme 

vissersschepen uit Nederland en Japan. Hierdoor worden de vissers 

gedwongen om in de avond en nacht te vissen. Dan is het koud en hun 

bescherming is schaars. 

Daarom zou het mooi zijn als wij met het transport van november 2019 

een heleboel mutsen voor de vissers zouden kunnen meesturen. 
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Wilt u ook mee breien? 

Een vast patroon voor de 

mutsen is er niet. U mag 

ieder bestaand patroon 

gebruiken. U mag ook ieder 

soort breigaren gebruiken, 

wellicht kunt u zo uw 

restjes verwerken. 

Om een richtlijn te geven; 

Zelf zet ik meestal 70 steken 

op en brei ik op pen 5. 

Bij een hoogte van 22 steken 

begin ik te minderen (2 steken breien, 2 steken samen breien) 2 pennen in 

patroon breien en weer minderen (1 steek breien, 2 steken samen breien),  

2 pennen in patroon breien en weer minderen (2 steken samen breien). 

Nog een pen 2 steken samen breien, daarna de draad op 50 cm afknippen 

en door de overige steken halen en aantrekken, dan de zijnaad sluiten. 

U kunt 1 recht, 1 averecht breien, of 2 recht, 2 averecht. U mag kabels en/of 

kleuren in breien. Kortom alles is geoorloofd. 

Wie niet van minderingen houdt, kan ook een lap breien van 25 cm, dan 2 

zijnaden sluiten. 
 

De mutsen kunnen opgestuurd/afgegeven worden aan Ella Eefting, 

Nicolaas Beetslaan 50, 9405 BG Assen. 

U kunt ze ook in de kerk leggen, dan neem ik ze wel mee. 
 

Geniet van uw breiactiviteit !!! 

Ella Eefting 

 

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

Wiggerink tot uiterlijk 6 september.  
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Wijdekerk  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een wijde kerk: een kerk waarin een ieder welkom is, of je nu hetero, 

lesbisch, homo, bi of transgender bent (LHBT’ers). Om alle kerken in 

Nederland in kaart te brengen als het gaat om het accepteren van 

LHBT’ers, is er een website gemaakt: de Wijdekerk. Daarop kan een kerk 

precies aangegeven hoe er omgegaan wordt met LHBT’ers – of ze een 

functie kunnen bekleden, of ze kunnen trouwen etc.  

 

Het bestuur en Helene Westerik hebben onze geloofsgemeenschap ook op 

de kaart gezet, met een ‘welkom zonder beperkingen’.  

Met de zin: ‘ieder mens is welkom, volwaardig en gelijkwaardig’.  
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In memoriam Richtje Greving-de Vries 
 

Op 6 juni overleed op 85-jarige leeftijd Richtje Greving-de Vries.  

Op 13 juni vertelden we het verhaal van haar leven en namen we afscheid.   

Richtje verzamelde verhalen. Dat begon al vroeg in Wonseradeel, als 

oudste kind in het gezin De Vries. Verhalen van lief en leed; en door het 

overlijden van haar zusje ook van dood en leven; van iets voor elkaar over 

hebben en elkaar verder helpen. Verhalen over haar opleiding tot 

basisschoolleerkracht; over haar dankbaarheid dát ze mocht leren en dat 

ze haar huiswerk mocht maken in de wachtkamer van de dokter.  

Ze werd ‘juf’ met heel veel plezier. Ze las graag verhalen voor, maar ze las 

kinderen ook als verhalen: stuk voor stuk als bijzondere mensenkinderen. 

Dat was haar levensfilosofie. Elk mens is goed zoals die is.   

Elk kind verdient een eerlijke kans. En tegen onrecht kon ze niet; dan kon 

ze radicale keuzes maken.  

Toen ze met Bé trouwde moest ze helaas stoppen met werken, maar 

kinderen, die zou ze altijd om zich heen verzamelen. Gelukkig kwamen er 

ook eigen kinderen: Albert en Janke. Kinderen met hun eigen verhalen, 

die zich zouden verweven met die van haar. Soms heel nauw en dan weer 

even wat verder weg. Wat was ze blij met hun komst geweest en wat was 

het mooi geweest om hen te leren zich te verwonderen over de schoonheid 

van de natuur; over soms de allerkleinste dingen. En later, toen de 

kleinkinderen kwamen, Camiel en Lazise, kon ze zoveel plezier beleven 

aan de momenten samen; aan de verhalen over de aanvallende 

brandnetels en zo meer!  

Elk mens is goed zoals die is – dat was Richtjes levensfilosofie.  

Ze heeft geprobeerd om daarnaar te leven, met haar mogelijkheden én 

onmogelijkheden. Vaak met humor of met een mooi verhaal, want dat 

maakt de dingen zachter, de pijn milder, en het onvermogen, of het niet 

geleerd hebben om confrontaties aan te gaan, minder lastig.  

En vanuit haar levensfilosofie heeft ze ook aan de kinderen op de 

zondagsschool de verhalen uit de Bijbel uitgelegd, en is ze trouw lid 

geweest van de Nederlandse Protestanten Bond.  
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Ook Richtjes leven ging niet altijd over rozen, maar ze heeft steeds haar 

schouders er onder gezet, en samen met haar dierbaren én haar verhalen 

geprobeerd om het goede te blijven zien. Ook toen ze langzaam aan in een 

andere wereld thuis raakte.  Met veel zorg en aandacht van Albert en 

Janke heeft ze uiteindelijk ook daar haar plek gevonden. En kon ze in alle 

rust haar leven loslaten. In het vertrouwen op het goede – ook in en door 

de dood heen.  

Richtje, lief, prachtig mens, klein van stuk, maar groots in de kleine 

dingen! Zo zal zij, samen met haar verhalen, verder leven in Albert, Janke, 

haar kleinkinderen en al die anderen die haar levenspad kruisten.  

Mag dat hen troosten. 

        Helene Westerik 

 

Gedicht 
 

Zummer 

 

umdat 

er gien begun anzit 

liekt der ok gien ende 

an te komen 

liekt het wel 

het was al aovend 

en zummer 

altied valt het weer samen 

zummer en een jaorenlange nacht 

ik was onderwege 

worde as de bewegens 

worde bewegens 

balanceren in bewegen 

bij oe wezen is stillestaon 

 

( Oet: Scheupers van de taol) 

Rieks Siebering 
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Lichter worden 
 

De reiziger had zijn rugzak even afgelegd. Hij rustte uit op een muurtje 

langs de weg. Er kwam een oude man naast hem zitten. Aan de rust op 

zijn gezicht en de helderheid van zijn ogen viel af te lezen dat hij een wijze 

man was. De reiziger vroeg waar de wijze man heen ging. ‘Naar het land 

van lichter leven’, antwoordde de oude man. De reiziger vond dat een 

mooi reisdoel. ‘Mag ik mee?’, vroeg hij. De wijze knikte en samen 

vervolgden zij hun weg.  
 

De reiziger kon, hoewel hij jong en sterk was, de oude wijze man niet 

bijhouden. ‘U loopt te snel voor mij’, zei de reiziger. De wijze man 

antwoordde dat dat aan de zware rugzak lag. ‘Wat heb je in je rugzak’?  

De reiziger vertelde dat hij er een mes in meedroeg. Hiermee wilde hij zich 

kunnen verdedigen tegen al het onheil dat hem zou kunnen overkomen. 

De wijze man raadde hem aan: ‘laat dat mes achter, in het land van lichter 

leven zul je geen mes nodig hebben’.  De reiziger aarzelde. Toen volgde hij 

de raad van de wijze man op en liet het mes achter. 
 

Toen ze een berg beklommen, kon de reiziger weer nauwelijks meekomen. 

De wijze man bleef staan en vroeg: ‘zit er nog meer in je rugzak’? De 

reiziger vertelde dat hij er een boek in had zitten; daarin had hij 

opgeschreven wat mensen hem hadden aangedaan en wat hem allemaal 

in zijn leven was overkomen. De wijze man sprak daarop: ‘in het land van 

lichter leven doet dat er niet meer toe, laat het boek hier maar achter’. De 

reiziger aarzelde. Toen volgde hij de raad van de wijze man op en liet het 

boek achter. 
 

De rugzak van de reiziger was al een stuk lichter geworden en hij kon de 

wijze man nu beter bijhouden. Niettemin, op een moeilijk begaanbaar 

bergpad raakte hij weer ver achter. De rugzak van de reiziger zat nog vol 

lijstjes van alles wat hij in zijn leven niet goed had gedaan. De wijze man 

keek hem met een milde blik aan en zei: ‘laat die ook maar achter, want in 

het land van lichter leven wordt niet gekeken naar wat je wel of niet goed 

hebt gedaan, maar naar wie jij diep van binnen bent; en daar ben je goed’. 
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De reiziger liet daarop ook zijn lijstjes achter, evenals zijn rugzak, die nu 

toch leeg was.  
 

Tenslotte kwamen de twee mannen aan bij de grens van het land van 

lichter leven. Zij hoefden alleen nog een brug over te steken, die boven een 

kolkende rivier hing. De wijze man liep er licht als een veertje overheen. 

Maar toen de reiziger een stap op de brug zette, kraakte deze vervaarlijk. 

De brug dreigde te bezwijken. De reiziger zei teleurgesteld: ‘Nog ben ik te 

zwaar, hoewel ik al mijn bagage heb achtergelaten!’. Daarop sprak de 

wijze man: ‘je moet je zorgen uit je hart doen, dan word je nog lichter’.   

Op het moment dat de reiziger dat deed, kwam hij aan in het land van 

lichter leven.  
 

Een verhaal van Stephan de Jong – aangepast door Helene Westerik  

 

Zummerexpositie in 

Martinikerk (Stad) 
Koj nog wel es in de stad, in 

Grunnen? Daor is dizze zummer 

een mooie expositie in de 

Martinikerk te bekieken.  

Entree: gratis!  

Eerst evenpies met de auto naor Haren, naor het P+R Tranferium Haren/A28 

rieden. Dan kuj daor in de bus stappen naor stad en vlakveur de aolde Grieze 

uutstappen.  
 

TON DUBBELDAM - “BESPIEGELINGEN IN HET LICHT" 
 

Dizze zummerexpositie begönt op wonsdag 17 juli en is op vrijdag 30 augustus 

weer aoflopen!  Tiedens verhuur van de kerk en kerkdeinsten is het niet mögelijk 

om de tentoonstelling te bekieken. Kiek op de webstee voor actuele informaotie. 
 

https://www.martinikerk.nl/  

 

Goeie reis naor stad! 

Wim Boer   

https://www.martinikerk.nl/

