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Bijeenkomsten  
Zo. 15 sept.  10.00 uur: CVD dienst,  Klazienaveen 

Zo. 06 okt.  10.00 uur: Startzondag 

Zo. 20 okt.  15.00 uur: Stapsteen 

Zo. 03 nov.  10.00 uur: Bijeenkomst in ‘t Stroomdal,  

Mevr. Helene Westerik-Lammers 

Zo. 17 nov.  15.00 uur Preek van de Leek  

door Henk Berghuis 

 

Er is altijd koffie of thee na de dienst! 

 

Agenda 
Do. 19 sept.  20.00 uur: Liefde van Beilen 

Vr. 20 sept.  19.30 uur: Drieluik dementie, Gemeentehuis 

Di.  24 sept.  19.30 uur: Over verwondering gesproken 

Di. 02 okt.  19.30 uur: Drieluik dementie, Bibliotheek 

Ma. 07 okt.  14.00 uur: Zusterkring 

Di. 08 okt.  17.30 uur: Samen eten 

Vr. 11 okt.  20.00 uur: Een bijzonder uurtje in  

Vrijzinnig Centrum “De Stroming” 

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

     Sprezzatura 

Wo. 16 okt.  19.30 uur: Drieluik dementie, bibliotheek 

Za. 26 okt.  22.00 uur: Nacht van de nacht  

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

Vr. 08 nov.  20.00 uur: Een bijzonder uurtje in  

de Kerk van Odoorn 

Wo. 13 nov.  14.30 uur: Algemene Ledenvergadering  

Vrijzinnige geloofsgemeenschap Midden-Drenthe 

 

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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Wie de jas past….. 
 

Afgelopen week hing er op het paaltje van het toegangsweggetje langs ons 

gebouw een jas. Keurig, alsof hij aan de kapstok hing.  Een winterjas, met 

een capuchon.  

Van iemand die zaterdagavond uit was gegaan en toch had gemerkt dat 

het warmer was dan gedacht? Een gestolen jas? Wat zou u als eerste 

denken? Iets goeds of iets slechts?  

Er kwamen allerlei spreekwoorden bij mij naar boven: ‘die heeft een jas 

uitgedaan’!  Als je ziek bent geweest en behoorlijk hebt moeten inleveren 

aan conditie en energie. ‘Zo de wind waait, waait mijn jasje.’  Als je met 

alle winden meewaait en geen eigen mening hebt.  Of ‘iemand een jas 

geven’; een heel oud spreekwoord met als betekenis: iemand voor de gek 

houden. En als je iemand ‘aan zijn jasje trekt’, wil je hem of haar iets 

vragen. En als je wilt dat iets goed is, dan kun je zeggen: ik hoop dat ‘het 

past als een warme jas’.  Maar je kunt ook je jas ‘aan de wilgen hangen’.  

Als je ergens genoeg van hebt.  

 
 

Als die jas nu symbool zou staan voor 

uw leven. Met in de zakken uw eigen 

bagage aan alles wat het leven u tot nu 

heeft gebracht. Heeft u zin om hem aan 

de wilgen te hangen, of zou u hem toch 

weer aantrekken als hij daar zo eenzaam 

aan dat paaltje hangt?  

Een open vraag, waarbij alle 

antwoorden goed zijn. Het is immers 

uw jas. Dus u moet zelf beslissen, hoor! 

Vrijheid ten top…..En zo staat u wellicht 

letterlijk en figuurlijk in de kou.  

Want als er niemand is om te praten 

over de jas van uw leven, en waarom u 

zin hebt om hem aan de wilgen te hangen, of waarom hij u past als een 

warme jas, kan het heel eenzaam zijn.   
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Afgelopen week had ik een gesprek over een project om mensen die 

kwetsbaar zijn en vereenzamen te ondersteunen. Niet om hulp te verlenen, 

maar om hoop te verlenen. Hoop dat er iemand is die wél luistert, oprecht 

en aandachtig. Die niet direct wil dat je zus of zo doet, of die jou allerlei 

adviezen geeft. 

Hoop verlenen is de ander laten ontdekken dat er wél mensen zijn die 

trouw blijven en het niet opgeven als er dingen niet goed lopen. Want de 

meeste mensen deugen! Dat is de titel van een boek dat recent verscheen. 

Van een jonge historicus, Rutger Bregman. Een boek dat met een heel 

mediacircus op de markt werd gebracht. Dat kun je overdreven vinden, 

maar als het helpt om de boodschap helder te krijgen dat de wereld er 

anders uit kan zien als we elkaar benaderen vanuit vertrouwen, dan is het 

te begrijpen. Vertrouwen dat de ander goed is. Of: beter gezegd: dat de 

ander in principe goed is. Want natuurlijk elk mens heeft ‘een goed been, 

en  een kwaad been, het ligt er maar aan welke je traint’ (aldus de auteur 

in De Wereld Draait Door).  Zijn idee lijkt te zijn: als we elkaar in eerste 

instantie benaderen vanuit wantrouwen, dan wordt het nooit beter.  

En dan kijk ik nog eens naar die jas op dat paaltje: een warme jas – trek 

hem aan, én wees er één voor een ander! Om niet alleen je beste been mee 

te kunnen trainen, maar ook je beste arm! Doet u mee?         

  
Hartelijke groet, Helene Westerik 
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Van de voorganger 
 

Op het moment van het schrijven van dit stukje, schijnt de septemberzon. 

Heerlijk vind ik die. Tezamen met de mooie wolken in de lucht ideaal 

weer voor mij.  

Het nieuwe seizoen ligt voor ons. Niet alleen in de natuur, maar ook in 

onze gemeenschap, waar we in oktober met een nieuw jaar(thema) 

beginnen. Dit jaar is dat op zondag 6 oktober. Elders in Onze Band vindt u 

meer informatie over deze dag. Een dag die we samen met de Jaco en 

Paula Smit gaan invullen. In dat clubje spraken we ook over een jaarthema 

– en dat vind ik leuk om samen van gedachten te wisselen en zo op mooie 

ideeën te komen.  
 

Het nieuwe jaarthema is: ‘Oplichten’ – een thema dat we van diverse 

kanten gaan bekijken. Aan de positieve kant: wat licht er op in uw leven; 

wat kan er oplichten in de ander (en wat kunnen we daar zelf aan 

bijdragen). Maar ook aan de negatieve kant: bent u of voelt u zich wel eens 

‘opgelicht’ – door een ander, door het leven, door het nieuws (feiten of 

niet?) etc. Kortom: ik denk dat we hier wel een jaartje mee uit de voeten 

kunnen. Op 6 oktober starten we ermee. Lees ook het stuk van Herman 

Tomeff elders in Onze Band!  
 

Het was fijn dat we op 18 augustus met een aantal mensen bij de 

Tentdienst waren. Proberen om samen te doen wat samen kan.  

Op 31 augustus was er een oogstmarkt bij de Rooms-Katholieke Kerk – 

helaas was die informatie pas laat binnen. Hopelijk weten we het volgend 

jaar eerder.  
 

Op zondag 1 september waren er twee bijzondere gasten in ons midden: 

Yvonne Hoekstra; kleindochter van ds. Minne Hoekstra, die van 1922-1926 

voorganger bij de NPB in Beilen was. Zij vertelde over haar Opa – 

afkomstig uit de familie Hoekstra van de Schaatsenfabriek. En ooit de 

winnaar van de eerste Elfstedentocht! Een bijzondere man: theoloog, 

zanger en tekenaar/schilder. Dat alles verweefde hij, en zo kwam het dat 

ook in ons gebouw schilderijen van hem kwamen te hangen.  

Minne Hoekstra ontwierp bovendien de tekeningen voor de verbouwing 

van ons gebouw in 1925.   
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De grote schilderijen aan de muur schonken wij terug aan de familie 

Hoekstra. Daarvoor is een hele mooie bestemming gevonden in de 

Rooms-Katholieke kerk van Warga (de geboorteplaats van Minne 

Hoekstra). Yvonne nam een krantenartikel mee uit de Leeuwarder 

Courant waarin daaraan uitgebreid aandacht werd besteed. Wilt  u het 

lezen, dan kunt u het bij Gerda ophalen. Na haar verhaal, speelde Yvonne 

(die in ieder geval het muzikale talent van haar Opa erfde) nog een 

prachtig stuk op de piano voor ons. Veel dank aan Yvonne!  

 

 
 

Daarnaast hadden wij op die zondag Harry Tees te gast; zijn moeder 

woonde ooit een tijdje bij (het gezin van) ds. Kasper Supheert in huis. 

Kasper Supheert was van 1909-1922 voorganger bij de NPB in Beilen. 

Harry Tees is bezig met het uitzoeken van zijn familiewortels en zo kwam 

hij in Beilen en bij ons terecht. Harry wist ons veel te vertellen over ds. 

Supheert én hij bleek een foto van hem te hebben, zodat wij de 

portretgalerij in de koffiekamer konden aanvullen. Veel dank aan Harry!  
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Het was een bijzondere zondagmorgen, waarin we op reis gingen van de 

wortels van ons bestaan naar het nu. Niet alleen voor ons persoonlijk, 

maar ook in de theologie. Hoe staat het met de basis van onze traditie.  

Is die niet te veel ondergesneeuwd? We liepen samen een pad van het 

onderzoeken van het leven; dat het niet zo is dat alles altijd maar goed is. 

Dat er mooie én moeilijke dingen zijn, dat het niet volmaakt en compleet 

kán zijn. Dat het er misschien wel heel eenvoudig op neer komt om ‘ja’ te 

zeggen tegen het leven, zoals het is. Er is een (nieuwe) stroming in de 

theologie die terug gaat naar de basis van de boodschap Jezus – voorbij 

alle dogma’s. Want wat zien we als we zijn levensweg volgen?  

Hij zei volmondig ‘ja’ tegen zijn leven – ook toen hij stierf, toen het leeg en 

eenzaam voelde. Laten we dat onder ogen zien en elkaar daarin 

ontmoeten – in het volledig ‘ja’ zeggen tegen het leven, zonder ons te laten 

beheersen door hoogte-en dieptepunten. Dát is de ultieme bevrijding.   

De liefde voor het leven zelf, en daarin God als bron daarvan ervaren.  

En wat nu zo mooi is, is dat die liefde niet zegt: kijk eens naar mij, hoe 

mooi ik ben, ik zal jou vervullen, maar die liefde zegt: kijk naar de ander, 

hoe mooi die is! Kijk om je heen, hoe mooi de wereld is! En die liefde, dát 

is het mysterie, waar alles om draait.  

Hopelijk treffen we elkaar op een van onze activiteiten.  

Met een hartelijke groet,  

Helene Westerik  
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Van de bestuurstafel 
 

Algemene Ledenvergadering 

Deze vergadering is gepland op woensdag 13 november 2019. 

Aanvang 14.30 uur. 

De jaarverslagen kunnen uiterlijk tot 18 oktober  naar Gerda Wiggerink 

worden gezonden. 

Zet U deze beide datums in Uw agenda?  

Het bestuur zou het fijn vinden dat er zoveel mogelijk leden aanwezig zijn 

op onze ledenvergadering.  

Het bestaan en voortgang van onze Geloofsgemeenschap is immers in het 

belang van ons allen. 

Als U vervoersproblemen hebt, kunt U altijd één van de bestuursleden 

bellen en wordt U opgehaald.  
 

Ontvangen subsidie 

Nu  we allen als lid van de afdeling de minimale contributie van € 150,00 

p.p. betalen, voldoen we daarmee aan de eisen van het Landelijk Bestuur.    

Het Landelijk Bestuur heeft ons voor dit jaar een bedrag van € 7000,00 

VPSB subsidie toegekend. 

Dit bedrag is € 3000,00 hoger dan voorgaande jaren. 

VPSB is de afkorting van Protestantse Stichting voor Bejaardenzorg. 

Het bestuur is dan ook erg blij met dit bedrag. 

 

Hartelijke groet, Berty Bruggink 

 

Van de penningmeester 
De collecte gehouden op 4 augustus jl.  heeft  voor het pastoraat  € 44,15 

opgebracht en voor het onderhoud € 46,25. 

De collecte van zondag 1 september jl. bracht voor het pastoraat € 40,30 op 

en voor het onderhoud €48,--. 

Ook mocht ik een gift van € 10,- ontvangen.  

Namens het bestuur hartelijk dank. 

             2e penningmeester Gerda Wiggerink 
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Over Verwondering Gesproken  
We blijven ons verwonderen, en wel op de 

dinsdagavond op 24 september, 5 november en  

3 december. We beginnen om 19.30 uur.  

Inloop vanaf 19.15 uur.  
 

 

Samen Eten  
Het blijft leuk én lekker (we hebben in de wandelgangen gehoord dat het 

steeds lekkerder wordt…). Samen Eten: op 8 oktober. 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. 

 

Liefde van Beilen  
In tegenstelling tot het bericht in de vorige Onze Band is de volgende 

Liefde van Beilen niet op 3 oktober, maar op 19 september. Met als thema 

FOMO (Fear Of Missing Out = de angst om iets te missen).  

We beginnen om 20.00 uur. Inloop vanaf 19.45 uur. Zie verder de pagina 

van de Liefde van Beilen op Facebook. @deliefdevanbeilen 
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Drieluikdementie  
 ‘Kon ik maar in het kastje daarboven kijken’: 

denkt u dat ook wel eens als het gaat over 

dementie? Bijna allemaal krijgen we in ons 

leven te maken met dementie; als het 

onszelf of een van onze dierbaren betreft, 

iemand in onze omgeving, of op straat, in 

een supermarkt of de bibliotheek.  
 

In het najaar organiseren we in 

samenwerking met de Bibliotheek een 

drieluik rondom dementie.  
 

Met als start de voorstelling ‘In de 

bovenkamer’ van Thomas Borggrefe, op 

20 september a.s. om 19.30 uur in de 

raadszaal van het gemeentehuis in Beilen 

(in samenwerking met meerdere partijen 

en mogelijk gemaakt door de Gemeente Midden-Drenthe als dementie 

vriendelijke gemeente). Gratis toegang.  Aanmelden noodzakelijk i.v.m. 

beperkte capaciteit van de zaal: bij Aly Mulder: a.mulder96@kpnplanet.nl 

of 0593-523558.  
 

Het drieluik wordt vervolgd op 2 oktober a.s. om 

19.30 uur met een interactieve lezing door Gerdien 

Breimer, over haar boek Patat & Pavlov (over haar 

moeder en Alzheimer). Kosten: € 7,50 inclusief 

koffie/thee/drankje. Locatie: Bibliotheek in Beilen. 
 

Op 16 oktober a.s. (ook om 19.30 uur) sluiten we 

het drieluik af met een (interactieve) workshop van 

Maria Delobel van Samen Dementie Vriendelijk:  

hoe kun je dementie herkennen, contact maken en 

iemand op de juiste manier helpen. Een praktische workshop, met ruimte 

voor vragen.                      

Kosten: € 2,50 voor de koffie/thee/drankje. Locatie: Bibliotheek in Beilen.  

mailto:a.mulder96@kpnplanet.nl
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Meer informatie (en opgave): Helene Westerik: 06-43167139. Janneke 

Heuker bibliotheek Beilen: 088-0128335.  
 

Startzondag 

Op zondag 6 oktober is onze startzondag: van 10.00-14.00 uur, inclusief 

een lunch.  
We starten om 10.00 uur met koffie en iets lekkers. Na een korte inleiding 

gaan we onder leiding van Paula zelf iets doen. Vanaf dat moment is er 

ook ruimte voor ontmoeting/bijpraten. We sluiten de morgen af met een 

lunch.  

Er zijn drie dingen die we van u vragen:  

 om een gefrankeerde enveloppe mee te nemen met daarop het 

adres van iemand aan wie u een kaartje zou willen sturen; 

 als u een koud gerecht(je) (bijvoorbeeld een quiche of een salade) 

voor de lunch wilt maken, dan graag even bellen met Lammy 

Tillema: 0593-522501; 

 als u komt, dit a.u.b. doorgeven aan Lammy Tillema, zodat we een 

indicatie hebben voor de boodschappen voor de lunch; 

maar….ook als u zich niet hebt opgegeven, en u zou tegen die tijd 

toch willen komen, dan bent u van harte welkom!  
 

De Jaco én Paula Smit  

 

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

Stapsteen – 20 oktober  
Op zondag 20 oktober is er weer een Stapsteen – we gaan luisteren naar 

verhalenverteller Loek Boer, in combinatie met harpmuziek door Hanneke 

Landa. We hebben gehoord dat het verhaal over muziek gaat, maar ook 

wij laten ons verrassen. We beginnen om 15.00 uur. Koffie/thee nadien. 

Het belooft een bijzondere middag te worden.  Neem eens een 

buurvrouw/buurman mee!  
 

               Hartelijke groet, Aly, Grietje, Janne, Lies en Helene 

  

Een bijzonder uurtje…  
 

L’Heure Exquise –  

 ‘Het lied van de ziel’ 

 

Hanneke Landa – Harp  

Anneke Okkerse – Zang  

Helene Westerik – Verhaal 
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Een uitgelezen uurtje! Met zang, harpmuziek en een verhaal over het lied 

van de ziel.   

…...op de vleugels van de nachtegaal, zwemmend met de zwaan, oog in 

oog met de waterlelie en de lotusbloem, onder het licht van de maan….. 

Muziek als liefde op zoek naar de ziel van alle dingen. Met liederen van Gabriël 

Pierné, Edward Grieg, Robert Schumann, Reynaldo Hahn en Yrjö 

Kilpinen. 

Wanneer & waar:  

11 oktober 2019, 20.00 uur:  Vrijzinnig Centrum ‘de Stroming’,  

Weijerdstraat 9, Beilen    

8 november 2019, 20.00 uur:  Kerk van Odoorn, Valtherweg 1, Odoorn 
 

Gratis toegang – een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld 

Nadere informatie: Anneke Okkerse: 06-26134868 of Helene Westerik: 06-

43167139 

 

In memoriam Nora de Does  
Op 16 juli jl. overleed op 84-jarige leeftijd Nora de Does.  

Nora, die de laatste jaren enthousiast en trouw meezong in Ons Koor. 

Nadat ze daarvoor al heel wat jaren had meegezongen in Amicitia & 

Cantus. De laatste tijd bezocht ze ook onze andere activiteiten.  

Het was fijn om Nora in ons gezelschap te hebben.  

Je hoorde Nora al van verre aankomen met haar rode autootje.  

En altijd had ze tijd. Voor jou – voor jouw verhalen. Ze wilde graag haar 

verhalen ook delen met jou. Veel plezier hebben we gehad om haar 

humor; we zijn stil geworden van de verhalen over haar leven.  

We hebben van harte haar levenswijsheid omarmd – maar vooral Nora, 

‘gewoon’ om wie ze was. Een sterke vrouw – een mooie vrouw, een lieve 

vrouw, met haar betrokkenheid op mensen om haar heen.   

Als een prachtige bloem – kleurrijk, bloeiend én boeiend. Wat hield ze van 

het buiten wonen, van de natuur en het leven mét de natuur.  

En zo liet ze de natuur begaan toen bleek dat ze ziek was en niet meer 

beter kon worden. Ze ging naar de plek waar ze het beste kon zijn – naar 

haar dochters, Anneke en Els, die haar zouden omringen met liefde, zorg 
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en aandacht. Die met haar de film van hun leven samen nog één keer 

zouden afdraaien, om te delen wat nog nodig was; om zo de cirkel rond te 

maken.   

Nora heeft genoten van de laatste periode van haar leven, van alles wat er 

was. Haar gezin, lieve vrienden en de kleuren in de tuin.  

Om zich uiteindelijk over te geven aan die onzichtbare adem die de 

blaadjes van haar bloem heel langzaam wegblies. Om in alle rust – 

gedragen door de liefde van haar dochters, kleinkinderen en 

achterkleinkind – op weg te gaan naar een andere dimensie.  

Mogen alle goede herinneringen en alles wat van Nora doorleeft in hen, 

haar dierbaren helpen op de verdere weg van hun leven.  

        Helene Westerik 

In memoriam Hennie Kuik  
Op 31 juli jl. overleed op 84-jarige leeftijd Hendrik (Hennie) Kuik.   

We namen afscheid van hem in de Stefanuskerk in Westerbork.  

De plek waar Hennie werd gedoopt, belijdenis deed en trouwde.  

Maar er was nog meer; hij restaureerde en verbouwde de Stefanuskerk 

enkele malen; ook om die reden was de plek hem lief.  

We herdachten Hennie met muziek en woorden. Woorden die hem zijn 

leven lieten bouwen, met stenen; één voor één. Eerst de basis in Elp, de 

jaren van de oorlog, het verdriet om het zo jong overlijden van zijn 

moeder, de goede zorgen van tante Roefie en zijn stiefmoeder.  

Op die basis ging het verder, met zijn schooltijd, de ontmoeting met 

Lammie en de liefde die daardoor intrede zou doen in zijn leven en niet 

meer zou verdwijnen. Het geluk werd voortgezet toen Marian en Jan 

geboren werden. En zo kon Hennie met zijn gezin als basis verder bouwen 

– letterlijk en figuurlijk.   

Met bouwbedrijf Kuik restaureerde hij het liefste boerderijen en kerken, 

maar wat hij ook graag deed was anderen opleiden. Niet alleen door 

kennisoverdracht, maar ook door hen te stimuleren het beste uit zichzelf te 

halen. En dat wilde hij ook zo graag voor zijn kinderen en kleinkinderen. 

Het gaat niet om prestaties, of veel geld, maar het gaat er om of je met 

plezier doet wat er in jou zit. En daarbij hoort het dat je risico’s durft te 

nemen, dat je niet bang bent en jezelf blijft ontwikkelen.  
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Een boodschap die verborgen zit in dat Bijbelverhaal over die drie 

mannen die ieder een bedrag kregen om te beheren; de eerste twee doen 

de grond, en wordt niet beloond. En zo zou Hennie zijn talenten optimaal 

gebruiken en anderen daarin stimuleren.  

Genieten kon hij ook; van de mooie reizen en wandelingen die hij en 

Lammie maakten, van een goed glas wijn, van zijn gezin dat aan het einde 

van zijn leven ook uit twee achterkleinkinderen bestond, van de 

bijeenkomsten met de heren van Börk, en van de ritten op zijn paard.  

Het liefste in de vroege zondagmorgen, stapvoets: dan overdacht en 

verwerkte  hij in stilte de dingen van zijn leven.  

Hennie was tevreden met het bouwwerk van zijn leven, en ja natuurlijk 

had het nog wel langer mogen duren. Zijn geest was er nog voor de volle 

100%, maar zijn lichaam was op. Indachtig de woorden van de 

Bijbelfilosoof Prediker leefde Hennie met de gedachte dat er voor alles een 

tijd is. Voor leven, en ook voor sterven.  En zo nam Hennie afscheid, 

omringd door zijn gezin. De laatste steen gelegd.   

‘de wereld is nu af                                                                                                                                                                  

zijn wereld                                                                                                                                                                             

zorgvuldig                                                                                                                                                                                       

zijn hele leven aan gebouwd’ 

Het bouwwerk van Hennie’s leven blijft bij zijn dierbaren, om daar op 

voort te bouwen, met alles wat ze van Hennie hebben geleerd en in zich 

dragen aan eigenschappen en mooie herinneringen. Mag dat hen helpen 

en troosten, nu hij zo gemist zal worden.  

        Helene Westerik  

Drenthe, laand, waor 't aolde leven 
Drenthe, laand, waor 't aolde leven 

Aolde vrijheid, aold gebroek, 

't Volk met vaaste baand döt hechten, 

An zien laand van heid'en stroek. 

Waor de scheper nog de schaopen 

Deur de broene heide drif 

En waor aaltied ‘Helpt 'n kanner' 

Hoogste beste liefspreuk blif. 

Waor de dörpies ligt verbörgen 

In 'n kraans van iekenholt 

En op d'es de roggeakkers 

Zummers glaanst as zuver gold 

Waor de diepies, blaank as zulver, 

Speulend loopt deur 't grune laand 

En in 't gres de bonte bloemen 

Streijd bint met 'n volle haand. 
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Waor de zun de heidevelden, 

Pronkend in heur sangen klied, 

Overgöt met golden straolen 

En de leeuwerik zingt zien lied. 

Waor men vuult, dat toch het leven 

Meer nog is as stried en wark, 

En de wiede, bliede roemte 

Mensken maakt veur beter stark. 

 

Waor de bargies en stienhopen 

Op de heide, groot en wied, 

Spreekt op roege, stille wieze 

Van het volk oet vrogger tied. 

Waor het leven slicht en eerliek, 

Vrij van stieve, strakke baand, 

Veur 'n Drent is 't miest begeerliek 

In zien iegen vrije laand. 

Bergmans-Beins, Johanna (1879-1948) 

Oet: Oeze Volk, augustus 1966, blz 123 

(Bron: Huus van de Taol) 

 

 

 

          

Zij die hun verjaardag hopen te vieren (vanaf  75 jaar) 

 

Dhr. J. Tjassens    Westerbork 08-10-1937 

Mevr. J. Wilms- Roeles    Aalden  09-10-1930 

Dhr. A. Jager     Beilen  17-10-1935 

Mevr. H. Leungen- Bonnen   Beilen  03-11-1933 

Dhr. W. Dolfing    Beilen  13-11-1931 
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Zusterkring 
 

Dinsdag 3 september 2019 

Als start van het nieuwe seizoen 2019/2020, zijn we met 11 dames naar de 

Chinees geweest. Om17.00 uur was iedereen aanwezig. Na het nuttigen 

van een drankje, en bijgepraat te zijn, koos iedereen  zijn gewenste menu. 

Het viel goed in de smaak en het was gezellig. Helene Westerik heeft aan 

het eind nog een verhaaltje voor gelezen. Een wijze les over een boom! 

Berty Bruggink sloot deze avond met een wel thuis. 

Onze volgende bijéénkomst is maandag 7 oktober.  

Dan komen dhr. Hoving en Wolbers. Ze gaan ons een gezellige middag 

bezorgen, aanvang 14.00 uur. 

     Hennie ten Berge- Meijers 

Nacht van de nacht – 26 oktober  
 

De Nacht van de Nacht is een jaarlijks evenement georganiseerd door de 

Natuur- en Milieufederaties. Tijdens de Nacht van de Nacht worden er 

door het hele land honderden evenementen georganiseerd in het donker 

en doven honderden bedrijven en gemeenten lichten van gebouwen en 

reclameverlichting. Dit jaar wordt de Nacht van de Nacht voor de 15e keer 

georganiseerd op zaterdag 26 oktober 2019. 

Op die avond zal er een wandeltocht 

georganiseerd worden door alle kerken 

van Beilen samen. In iedere kerk zal er 

iets bijzonders te doen zijn, dus ook in 

Vrijzinnig Centrum ‘de Stroming’.  

Het is van 22.00-24.00 uur.  

Je kunt beginnen waar je wilt.  

De avond zal om 23.45 uur gezamenlijk 

worden afgesloten in de Pauluskerk.  
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Beste zangers en andere belangstellenden, 
Jullie hebben wellicht korter of langer geleden, meegezongen als lid of als 

gastzanger van de cantorij van de Protestantse Gemeente Beilen-Hijken-

Hooghalen. Zoals jullie waarschijnlijk hebben gehoord bestaat de cantorij 

niet meer in de vorm zoals het de afgelopen jaren was. Maar dat betekent 

niet dat we geen zin meer hebben in zingen! Op dit moment is een paar 

mensen uit de cantorij met Ds. Ineke Thurkow en leden uit andere 

kerkgenootschappen in Beilen aan het uitzoeken wat wij in oecumenisch 

verband op zanggebied kunnen organiseren. En het eerste 'project' staat 

op stapel.  
 

Voor zondagavond 20 oktober staat een Taizéviering gepland en daaraan 

voorafgaande hebben we vier meezingavonden o.l.v. Wiebrand Boonstra 

georganiseerd. Zowel deze avonden als de viering worden in de RK 

Willibrordkerk gehouden. In de komende “Op Weg”, het kerkblad van de 

Protestantse Gemeente Beilen-Hijken-Hooghalen komt een stukje met 

uitleg en een uitnodiging aan iedereen die graag zingt.  
 

In de bijlage stuur ik het stukje dat in “Op Weg” komt, alvast mee. 

Wiebrand Boonstra kan op maandag- en dinsdagavond.  

De meezingavonden zijn op dinsdagavond. Zoals het nu lijkt komt er dit 

jaar ook een Festival of Lessons & Carols. We proberen de repetities dan 

op maandag te plannen. 
 

Hopelijk zien we jullie binnenkort in de Willibrordkerk! 
 

 

Hartelijke groet, 

Harmien van der Hoek 
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OECUMENISCHE GEBEDSVIERINGEN IN DE STIJL VAN TAIZÉ 

Het begrip ‘Taizé-viering’ is inmiddels in menige 

geloofsgemeenschap helemaal ingeburgerd.  

De ingetogen sfeer en (vooral) de meditatieve muziek 

spreken vele gelovigen aan, die in deze drukke tijden 

vaak verlangen naar stilte en rust. 

De Gemeenschap van Taizé is een oecumenische 

christelijke kloostergemeenschap met leden uit veel 

verschillende landen; zoals er op de website (www.taize.fr) beschreven 

staat: “een concreet teken van verzoening tussen verdeelde christenen en 

gescheiden volken”.  

Het werk van de gemeenschap wordt vooral op jonge gelovigen gericht, 

om hen een plek en een vorm te geven waarin ze hun geloofsleven kunnen 

verkennen, beleven en verdiepen. 

De aanpak en aantrekkingskracht van Taizé zijn echter allesbehalve 

beperkt tot jongeren. Gelovigen van alle leeftijden putten hier inspiratie 

uit, en de liederen die daar ontstaan zijn hebben in de loop der jaren 

wereldwijd hun weg gevonden in diverse bundels en liedboeken. 

De afgelopen jaren zijn er door de PKN in Beilen regelmatig ‘Taizé-

vieringen’ georganiseerd, die geïnspireerd zijn door de spiritualiteit en 

liturgische stijl van de Gemeenschap van Taizé. Vaak was er muzikale 

begeleiding van Wim Boer met harmonium. In het komende seizoen 

wordt deze traditie voortgezet, maar dan als een oecumenisch initiatief. 

Concreet wordt er in oktober 2019 en maart 2020 door een werkgroep 

bestaand uit leden van verschillende geloofsgemeenschappen een 

gebedsviering in de stijl van Taizé georganiseerd. 

Om extra aandacht voor de muziek van Taizé te genereren wordt er in 

aanloop naar deze vieringen een reeks ‘meezingavonden’ gehouden.  

Deze vrijblijvende  avonden zijn geen vieringen en ook geen repetitie.  

De bedoeling is simpelweg om kennis te maken met het brede repertoire 

aan liederen uit Taizé en de karakteristieke manier waarop deze liederen 

bedoeld zijn. Iedereen die van zingen houdt is welkom. Ook is er ruimte 

voor diverse instrumentale begeleidingen. 

http://www.taize.fr/
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De avonden vinden plaats in de RK kerk Sint Willibrord (Hekstraat 40 te 

Beilen) 

De eerste reeks meezingavonden staan gepland voor de volgende data: 

Dinsdag 24 september: meezingavond (19.30-21.30; RK Willibrord) 

Dinsdag 1 oktober: meezingavond (19.30-21.30; RK Willibrord) 

Dinsdag 8 oktober: meezingavond (19.30-21.30: RK Willibrord) 

Dinsdag 15 oktober: meezingavond (19.30-21.30; RK Willibrord) 

Zondag 20 oktober: Gebedsviering in de stijl van Taizé  
 

Voor meer informatie: 

Linda Bridges Karr    Harmien van der Hoek 

Tel.: 0593594363 / 0626888642   Tel.: 0593525948 

E-mail: Linda@BridgesKarr.nl   E-mail:  

ht.vanderhoek@gmail.com  

Een woordje vooraf 
Van onze Helene Westerik kreeg ik het verzoek om te vertellen waarom ik 

“licht” als onderwerp heb gekozen in het onderstaande stukje. Dat is 

omdat “licht” zo iets gewoons is, dat we er niet bij stil staan hoe bijzonder 

dat eigenlijk is. We ervaren het pas als we noodgedwongen in het donker 

zitten, denk aan de donkere oorlogsdagen in '40-'45 bijvoorbeeld.     

Maar “licht” is vooral, om met de woorden van Helene te spreken “lichter 

leven, bewust leven met het licht en achter je te laten wat zwaar maakt”. 

Dat is niet voor iedereen even gemakkelijk, maar als je het oprecht 

probeert zal het met een beetje humor wel lukken. 
 

                                 Licht ! 
 

Al in de oude Germaanse rituelen heeft het licht een grote betekenis 

gehad. Het lengen van de dagen en het begin van de lente en zomer werd 

gezien als vreugdevol en vernieuwend. In de kerken werden en worden 

kaarsen ontstoken als symbool van bevrijding, blijdschap, vernieuwing en 

hoop.    

In het begin was er duisternis over de hemel, de aarde en de oervloed. 

Kortom, de ruimte, het heelal, is donker. Het licht komt van de zon ,de 

sterren en het gereflecteerde licht op de maan. 

Al het andere licht moeten we zelf maken. Die ontwikkeling ging van 

mailto:Linda@BridgesKarr.nl
mailto:ht.vanderhoek@gmail.com
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fakkels, kaarsen, olielampen naar gaslicht en uiteindelijk naar elektrische 

verlichting in al zijn hedendaagse vormen. 

Licht is heel belangrijk voor mensen, dieren en planten. In de Nederlandse 

taal, maar waarschijnlijk ook in andere talen, heeft “licht” veel zegswijzen. 

Licht in de betekenis van gewicht en licht als verlichting, helderheid. 

“Licht” in zowel letterlijke, als in figuurlijke zin. De tegenhanger 'donker”, 

zwart, duister, kent eveneens die twee betekenissen. Donkere, zware 

tijden. Een zwarte bladzijde in de geschiedenis. “Donker” staat voor 

ellende, treurnis en somberheid. “Licht” staat voor bevrijding, verlichting, 

vernieuwing en hoop.” Een lichtpuntje in moeilijke tijden”. “Verlichting” 

van auto en fiets. “Bij lichten”, iemand of iets bijlichten met een lantaarn. 

Dóórlichten”, maken van röntgenfoto’s. “Oplichten”, iets opheffen. 

“'Toelichten” ,iets duidelijk maken. “Oplichten”, iemand bedriegen, 

iemand “tillen”. Een “lajelichter”(bargoens), laden lichten, iets uit een 

ladenkast wegnemen, stelen. 

“De Verlichting”, een stroming (in de 17de , 18de en 19de eeuw) die  de 

dogma's van kerken en religie “tegen het licht hield” en geleidelijk deed 

wijzigen in ethisch en wetenschappelijk  denken. Dat heeft geleid tot de 

grote maatschappelijke en technische veranderingen van onze tijd. 

Na deze “zware” uiteenzetting tot slot mijn gedichtje met een ” lichte” 

strekking. 
 

                           Licht karweitje viel zwaar tegen 
 

Hij had het echt niet moeten willen 

die brave oude mensen 

op zo'n manier te tillen. 

Nu zit hij in de bak, want hij is gezwicht, 

voor het makkelijke geld, 

“Best slim” dacht hij.  Allicht !! 
 

Die deur was echt héél zwaar, 

gewoonweg niet te tillen. 

Blijkbaar was dat ding ontwricht, 

moest dus met een breekijzer, 

uit z'n scharnier worden gelicht. 
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Nu zit hij in de nor, 

vrouw en kinderen uit het zicht. 

't Had trouwens geen succes 

met wat hij had verricht 

Berouw komt na de daad 

waarvan hij wordt beticht. 
 

Na aftrek van het voorarrest 

moet hij drie maanden brommen 

“Misschien is uw toekomst al ontwricht”, 

zo sprak de rechter. “Heel zorgelijk” 

Dat vond hij geen leuk bericht. 

“Gelukkig”, zo zong een welbekende dichter, 

“ al is het nog zo donker , het wordt altied wal weer licht(er). 

                                 Herman Tomeff 

Bloemengroet 
De bloemen waren op zondag 4 augustus jl. voor  

dhr. J. Koerts en op zondag 1 september jl. voor  

dhr. W. Dolfing en mevr. G. Popping–v. Noord. 

 

 

Jubileum 
Op 22 mei was het echtpaar R. Oostingh-Westerhuis 55 

jaar getrouwd. 

Op 14 augustus het echtpaar H. Tomeff  50 jaar, en op 4 september mocht 

ook het echtpaar E. Steenbergen-Santing hun 55  jarige trouwdag vieren. 

Namens het bestuur wensen we alle drie echtparen nog vele gelukkige  

jaren toe! 

 

Mutaties 
Dhr. W. Dolfing is verhuisd naar het Spectrum, appartement 210, 

Esweg 40, 9411AG in Beilen. 

Mevr. L. Habing-Borrink woont nu in de Altingerhof, afd. De Bente. 

Molenstraat 39, 9411 NK Beilen. 
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Dominee Supheert      Beilen, 01-09-2019 

Mijn vrouw en ik hebben een zoon, die getrouwd is en met zijn vrouw 

drie dochters heeft. Ze wonen in Nw. Vennep nabij Schiphol.  

Dat ik hier sta is een gevolg van mijn genealogische speurtocht 

 

Geachte aanwezigen, broeders en zusters     

Mijn naam is Harry Tees. Ik ben bijna 7 jaar weduwnaar.  

Mijn moeder, Aaltje Anna Walles nam ontslag als psychiatrisch 

verpleegkundige en trouwde direct daarna in 1944 op 39 jarige leeftijd met 

mijn 12 jaar jongere vader Jurjen Tees, landbouwer in het dorpje Sellingen 

aan de Duitse grens in Oost Groningen.  

Er werden drie kinderen geboren waarvan ik de middelste ben. 

Dertien jaar later overleed mijn moeder na een langdurig ziekbed.  

Op latere leeftijd hoorde ik af en toe iets over de familiegeschiedenis 

Walles van mijn tante Thea Walles.  

Onder andere dat zij en mijn moeder als kleine kinderen werden 

ondergebracht bij familie, toen hun ouders, ivm de slechte economische 

toestand hier, tijdelijk gingen werken en wonen in Dortmund (Dld).  

Mijn tante werd toen ondergebracht bij haar oom Herman Walles en tante 

Koba in Assen waar ze een bakkerij hadden. (Wellicht hebben sommigen van 

u hun zoon Gerrit en zijn vrouw Geesje gekend, die later een bakkerij annex 

postagentschap in Hooghalen hadden. Zij bakten in de oorlogsjaren 1,2 miljoen 

broden per jaar voor het kamp Westerbork.) 

Mijn moeder werd ondergebracht bij haar tante Anna Walles en oom 

Kasper Supheert in Beilen waar hij predikant was. Ze hadden 5 

studerende kinderen waarvan sommigen nog thuis woonden.  

Pas kort geleden kwam ik er achter dat Kasper en Anna toen woonden in 

de toenmalige pastorie in Beilen en niet in de stad Groningen zoals ik 

steeds had gedacht. Verrassend voor mij was ook, dat ik begin dit jaar hun 

graf op de begraafplaats hier in Beilen vond, terwijl beiden zijn overleden 

in de stad Groningen. Ook het graf naast hen, van hun toen 22 jarige 

dochter Johanna, die als onderwijzeres zou gaan werken, maar als gevolg 

van haar hulpvaardigheid besmet raakte met de Spaanse Griep en aan de 

gevolgen daarvan in 1918 stierf.  
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Mijn zoektocht via internet leidde naar een contact met dhr. Wietze de 

Boer, die mij weer in contact bracht met de heer en mevr. Wiggerink.  

Tot mijn genoegen lieten zij mij het interieur van deze kerk zien.  

Ik zag de fotogalerij en miste de foto van predikant Kasper Supheert en ik 

vertelde  hen dat ik die in mijn archief bewaarde. Het is een foto, die ik 

vond in de nalatenschap van mijn tante.  

Natuurlijk heb ik die foto toegestuurd. Het is voor mij heel bijzonder en 

eervol dat ik u deze foto in deze dienst mag aanbieden en dat ik op deze 

manier iets terug kan doen voor mijn moeder, haar oom Kasper en tante 

Anna Supheert, die haar als kind zo liefdevol in hun gezin tijdelijk hebben 

opgenomen.  
 

Het feit, dat ik hier sta en een foto aanbiedt van oom Kasper hadden mijn 

moeder en haar oom Kasper en tante Anna nooit kunnen bevroeden.  
 

Nogmaals dankjewel! 

      Harm Sikko Marten (Harry) Tees 

      De Achtkant 13 

      9285VH Buitenpost 

 

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

Gerda Wiggerink tot uiterlijk 25 okt. 2019 
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Gedicht 
Een vogeltje uit morgenrood. 

 

Mijn lief, met haar twee borstjes bloot. 

 

Maar ook de dood. 

 

 

De rode aardbei en het brood. 

 

Een vriend en trouwe tochtgenoot. 

 

Maar ook de dood. 

 

 

Een blauwe zee met witte boot. 

 

Mozarts sonate in D groot. 

 

Het morgenrood, het avondrood. 

 

Maar ook de dood. 

 

Dit is een gedicht van  Jozef L De Belder 

Jozef L. De Belder 

Lier, 18 juni 1912 – Deurle, 07 december 1981 

Dichter van elf bundels, auteur van één novelle, 

bloemlezer, essayist, vertaler, uitgever.  

Is de literatuurgeschiedenis ingegaan als één van de 

dichters der innerlijkheid, een etiket dat hij kreeg van  

André Demedts in 1945 (in: De Vlaamsche Poëzie 

sinds 1918, Pro Arte, Diest) 
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Boekbespreking 
N.a.v. Thomas Verbogt, Olifant van zeep, Amsterdam, 2019  

 

APARTE VERHALEN 

 

Thomas Verbogt draait al 

sinds 1981 mee als 

Nederlandse schrijver.  

Met romans, verhalenbundels, 

essays en toneelstukken.  

Ik herinner mij het mooie boek Waaitaal. Dit jaar verscheen er weer een 

verhalenbundel. Verbogt geeft vaak levenservaringen in verhaalvorm 

weer. Hij kan de gebeurtenissen naar zijn hand zetten. In het titelverhaal 

dat in een supermarkt gesitueerd wordt blijkt de hoofdpersoon, Johan 

Winters, een ongewone hoofdprijs gewonnen te hebben. Zijn leven raakt 

daardoor in de war. Hij wint zomaar een olifant van zeep. De contactdame 

van de supermarkt presenteert het zó dat het ‘gewoon’ is wat er 

plaatsvindt.  

Mede daardoor is Winters bestand tegen het commentaar van zijn relaties.  

Hij heeft daardoor het gevoel dat hij alles wel in de hand kan houden. 

De schrijver van deze verhalen heeft ook  een band met het landschap:  

“Ik zit op een bankje in de vrije natuur naar niets te kijken, een bezigheid 

waarop ik me altijd verheug….”(p.105). Ik denk ook aan de titel van het 

verhaal ‘de stilte van november’ ( p.131- 136) waarin die stilte op de 

achtergrond blijft hangen.  

Het mooiste verhaal is de herinnering aan zijn 

schooltijd op het gymnasium in Nijmegen.  

Zijn protesthouding van toen is voorbeeldig 

[zie p. 83- 91] Alle verhalen hebben iets aparts 

omdat Thomas Verbogt apart is.  

Als u het boekje leest zult u dat merken. 
 

Frans Brinkman 

 


