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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: Mevr. Reina Limburg-Schuring, Asserstraat 9, 9411 LH 

Beilen, tel.0593-523757, e-mail: grlimburg@gmail.com  

Banknr. : 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. 0546-642540 of 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: www.vrijzinnigen.nl\midden-drenthe    

Facebook: zoek op @VRIJZINNIGENBEILEN   

Gebouw: Vrijzinnig Centrum “De Stroming”,  

Weijerdstraat 9, 9411 PJ Beilen (geen postadres!) 
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Bijeenkomsten  
 

Zo.  07 nov.  10.00 uur: Mevr. Helene Westerik 

     In ‘t Stroomdal!!! 

Zo. 05 dec.  10.00 uur: Mevr. Helene Westerik 

 

 

Agenda 
Di. 19 okt.  11 - 13 uur: Over verwondering gesproken 
 

Za. 23 okt.  11 - 16 uur: Open deuren, Strunen en Kieken  

deur ‘t dörp 
 

Wo. 10 nov.  14.00 uur: Jaarvergadering 
 

Di.  23 nov.  13.30 uur: Over verwondering gesproken 
 

Wo. 01 dec.  17.30 uur: Samen eten 
 

Di.  11 jan. 2022 11.45 uur: Frida Kahlo 

 

Helene Westerik is met vakantie van 29 oktober t/m 5 november, voor 

vragen kunt u contact opnemen met een bestuurslid. 
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(Ge)worden wie je bent?  

Als het herfst wordt, denk ik aan uitwaai wandelingen, de geur van 

afgevallen bladeren, warme chocolademelk én de Kinderboekenweek.  

Ik zocht het op: de Kinderboekenweek bestaat sinds 1955 en was er dus 

ook al toen ik nog op school zat. Als kind was ik al lid van de bibliotheek 

en kwam ik er wekelijks. Mijn boekenverzameling ontstond door de 

boeken die ik van mijn vader kreeg; soms voor m’n verjaardag, maar altijd 

als ik een paar dagen ziek was. Samen met het suikerwater van mijn 

moeder werd ik zó weer beter. Gelukkig, dat het zo eenvoudig was.  
 

Dit jaar is het thema van de Kinderboekenweek ‘worden wie je bent’.  

Ik kocht het prentenboek Dromer van Mark Janssen. Over de vraag ‘wat 

wil jij worden’? De jongen in het boek weet het antwoord niet.  

Iedereen in zijn klas weet het wel. Hij niet. Zijn vader is liefdevol en wijs; 

en tijdens een boswandeling vertelt hij zijn zoon over de denkers en 

doeners onder de mensen. Die weten vaak heel goed wat ze willen.  

Maar je hebt ook mensen die vooral heel goed kunnen kijken, ruiken, 

horen en voelen. Zij worden muzikant, of danser, schrijver, schilder of 

uitvinder.  

Zij zijn de vertolkers van de dromen, en dromen zelf soms ook een beetje. 

De denkers, de doeners en de dromers. Ze zijn allemaal nodig.  

Wat een mooie uitwerking van het thema. Gelukkig maar, want ik ben ook 

wel huiverig voor zo’n kreet ‘worden wie je bent’. Dat is immers niet zo 

makkelijk. Word ik wie ik ben? Ben ik geworden wie ik ben? Bent u dat? 

En zit er ook niet de gedachte achter ‘dat alles kan, als je het maar wilt of 

droomt’? En wat als het niet lukt? Als niet alles maakbaar blijkt? Dan kan 

‘worden wie je bent’ een (te) grote opdracht zijn.  

Mijn man vertelde over zijn schooltijd; dat de meesters en juffen feitelijk 

bepaalden welke kinderen zouden doorleren. Ze kregen vragen als: eet je 

wel eens een ei, of vlees, of vis? En zo ja, hoe vaak per week? Zo werden 

de kinderen gecategoriseerd, en werd hun spoor bepaald.  



5 
 

Want je moest vooral in je eigen spoor blijven. Kinderen die een paar keer 

per week vlees aten, en niet konden leren, moesten worstelen om toch hun 

diploma te halen. Kinderen die meestal een ei aten, en heel goed konden 

leren, moesten heel veel moed en de juiste mensen in hun omgeving 

hebben om te kunnen doorleren.  

Zo is het óók van omstandigheden afhankelijk of je je dromen kunt 

verwezenlijken. Of je de denker, doener en dromer kunt zijn die je ten 

diepste bent. In de omstandigheden kan er veel goed gaan, én veel fout. 

Daarom heb ik al een thema voor de Kinderboekenweek voor volgend jaar 

bedacht: ‘ik sta naast je’.  

Wie staat of stond er naast jou? Letterlijk en/of figuurlijk?  

Hoe mooi zou het zijn als elk mens daar een antwoord op weet te vinden. 

Ook al is dat antwoord een weg van een leven lang zoeken en leren.  

Hartelijke groet, Helene Westerik 

Van de voorganger 
 

Op zondag 5 september begonnen we met een nieuw jaarthema: Weven. 

Een woord met meerdere lagen. Verweven als verbonden zijn met je 

familie(geschiedenis), een cultuur, met de mensen om je heen.  

Het doorweven (geïntegreerd) zijn van dingen in je eigen leven, of in een 

cultuur. Het gebruiken van meerdere dingen tot één geheel. De kunst van 

het weven. En waarschijnlijk komen er het komende jaar nog wel meer 

dingen en betekenissen op ons pad.  

Hebt u iets waarvan u denkt: dat zou er goed bijpassen, neem dan contact 

met me op. Zo hoop ik dat we samen verder kunnen weven!  

De startzondag was een mooie bijeenkomst; samen met Marian Dikken, 

voor velen een vertrouwde bekende. Marian deelde met ons het verhaal 

van haar geweven lijkwade, waarin ze de verschillende fases van haar 

leven liet zien. Met verschillende kleuren en materialen, die ze in de kast 

had liggen van alle andere handwerken die ze ooit heeft gemaakt.  
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Dubbel verweven dus! Daarnaast vertelde Marian over een jasje en tassen 

die ze maakte van materialen die ze meenam van haar vele reizen. 

Inmiddels verwerkt ze ook afvalmaterialen in die tassen, zodat ze ook nog 

een duurzaam karakter krijgen. De tassen verkocht ze die ochtend voor 

ons goede doel (de Dierenweide bij het Stroomdal). We waren heel erg blij 

met de komst van Marian, haar verhalen én haar tassen. Dank ook namens 

de Dierenweide!  

 

 

 

 

Wat mij trof in het verhaal van Marian waren de binnenkant en buitenkant 

van de lijkwade. Vaak is de buitenkant het kleurrijkst, althans dat vullen 

we meestal zo in. Maar bij de lijkwade van Marian is het juist omgekeerd: 

de buitenkant is ingetogen; de binnenkant is kleurrijk. Beide kanten zijn 

mooi en goed. En je kunt zelf kiezen: wat laat ik de buitenkant, of de 

binnenkant zijn? Ben ik (nu) wat uitgesprokener, of wat ingetogener?  

Dat kan verschillen in de fases van je leven.  



7 
 

Weven is scheppen….je maakt iets van de draden, van dat wat 

voorhanden is, van dat wat voor je ligt. Zo liet ik tijdens de koffie iedereen 

een draadje kiezen uit een doos met bolletjes wol. Nadien vroeg Paula 

Smit mij: ‘wat ga je ermee doen’? Mijn wedervraag was: ‘zou jij er 

alsjeblieft iets mee willen doen’? En zo kwam het dat Paula aan het weven 

ging. Met als resultaat het kunstwerk hieronder: 

 

Het logo van “De Stroming” (met de 

onderstroom….) van en tezamen met 

de draadjes van alle mensen die er op 

5 september waren. Op 3 oktober 

konden we het presenteren, en 

vertelde Paula erover: hoe bijzonder 

het is dat je van iets kleins en op 

zichzelf staands een prachtig geheel 

kunt maken. Daar voeg ik aan toe dat 

we daarvoor wel creatieve geesten 

nodig hebben. Wat een geluk dat 

Paula er daar eentje van is!  

 

 

Op zondag 3 oktober ging het over het belang van ‘de draad van boven’, 

mede aan de hand van de spinnen en hun webben die nu weer overal te 

bewonderen zijn. Spinnen worden in verschillende culturen gezien als 

symbool voor de verbinding tussen hemel en aarde. De draden van hun 

web zijn super sterk. Hoe is het met onze draad met boven?  

Hebben we die nog (nodig), of hebben we die doorgebeten?  
 

Als u goed kijkt naar het kunstwerk van Paula, dan is daar die draad van 

boven ook zichtbaar: die draad aan de rechterkant die over het passe-

partout loopt. Een draad die ook symbool staat voor diegenen die niet zo 

goed in een hokje (willen) passen. Ook zij horen erbij. Op de plek die zij 

zelf verkiezen. Altijd onderdeel van het grote geheel.  
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Op 3 oktober hadden we live muziek van Hanneke Landa (harp) en 

Hardmoed Grefe (contrabas). Herman Tomeff schreef mij daarover: de bas 

in de hogere ligging klinkt liefelijk, maar in de laagte gestreken is het grommend; 

ook zo’n mooie tegenstelling in één instrument. Soms precies als bij mensen!  
 

Ik ben nu al zó blij met dit thema, omdat het echt van ons samen kan zijn! 

Wat de volgende bijeenkomst in november ons brengen zal, weet ik nog 

niet. Ik blijf weven met alles wat er op mijn pad komt. Ook op Terschelling 

waar ik van 29 oktober t/m 5 november zal zijn. Is er in die week iets, dan 

kunt u contact zoeken met het bestuur.  

 

Twee laatste mooie berichten: de weekopeningen in het Spectrum zijn 

gelukkig weer begonnen; op de maandagavond. Op 18 oktober, 22 

november en 6 december zal ik daar zijn. Én: ons Koor is weer aan het 

oefenen; om hopelijk in de Kerstdienst weer op te treden!  

 

 

Met een hartelijke groet, 

Helene Westerik  

 

 

 

Van de bestuurstafel 
Het gewone leven komt weer wat op gang en zo hebben wij op 5 

september het nieuwe kerkelijk jaar afgetrapt met als thema Weven.  

Het was een mooie dienst met de medewerking van Marian Dikken, die 

ons van alles heeft verteld over het weven en de mooie dingen die zij 

maakt heeft laten zien. Ook had zij mooie tassen meegenomen die te koop 

waren en de opbrengst was voor De Dierenweide bij het Stroomdal.  

Het was een gezellige morgen met koffie/thee en een gebakje. Zo is het 

kerkelijk jaar bij ons begonnen en dit jaar staat in het teken van weven. 
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Dan is de datum geprikt voor de algemene ledenvergadering en deze zal 

worden gehouden op woensdagmiddag 10 november 2021. De agenda is 

bijgevoegd bij deze Onze Band. Wij hopen op een goede opkomst. 

 

Hartelijke groet, Reina Limburg 
 

Van de penningmeester 
 In de dienst  van 5 september heeft de collecte € 119,40 opgebracht en de 

opbrengst van de tassen voor De Dierenweide bedroeg € 45,- en dat is 

inmiddels overgemaakt naar De Dierenweide. De collecte op 3 oktober 

heeft € 88,45 opgebracht.    

Verder kwam er nog een mooie gift binnen via de bank en voor de collecte 

werd ook nog een mooi bedrag gestort, door een echtpaar dat niet zo 

gemakkelijk meer naar de kerk kan komen. 

Aan alle gulle gevers onze hartelijke dank. 

 

Reina Limburg, penningmeester                                   

 

 

 

 

 

 

Samen Eten 
We gaan weer samen eten – op woensdag 1 december. Om 17.30 uur. 

Inloop vanaf 17.15. Geef je op bij Gerda. De vorige keer hebben we heerlijk 

kunnen eten van de pasta/tomatenschotel van Wil,, de stimpstamp van 

Ans en een herfstnagerechtje (met de eerste pepernoten!) van Paula.  

Koks en keukenprinsessen mogen zich ook bij Gerda aanmelden. 😊 

 

Een vrolijke keukengroet van Aly, Gerda en Helene  
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Het “samen eten”was weer een heel gezellig gebeuren op woensdag 22 

september. Met 11 personen genoten we van twee verschillende gerechten 

en een verrassend toetje. Het filosoferen over de herfstspreuken gaf het 

samen zijn een extra dimensie. 

Soms is het leuk een recept te delen vandaar deze nieuwe rubriek in Onze 

Band. Daar kan elke kok onder ons, een succesrecept delen onder het 

kopje: 

 

“De kok deelt een geheim” 
 

Daar gaan we dan: ik bijt de spits af: 
 

Italiaans met een knipoog 
 

Een heel eenvoudig, gezond en smakelijk recept voor 4 personen. 
 

Benodigheden: 

1 kg snoeptomaatjes 
 

1 pot saladeblokjes (feta)  

met of zonder olijven op olie 
 

Geen extra zout toevoegen!! 
 

1 pak spaghetti (volkoren) 
 

Bereiden: 

Was de tomaatjes en halveer ze. Doe ze samen met alle ingrediënten uit de 

pot saladeblokjes in een ovenschaal, hussel het even door elkaar en zet de 

schaal in een voor verwarmde oven (120 graden) gedurende ongeveer een 

half uur. 

Kook intussen de spaghetti volgens de gebruiksaanwijzing. 

Een eenvoudige salade kan er bij, maar is niet nodig. 

Succes verzekerd!! 

 

   Wil Fransen 
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Over verwondering gesproken…… 
Over verwondering gesproken doen we weer 

‘fysiek’. Maar dan wél op de ochtend. De volgende 

keren zijn op 19 oktober en 23 november van 11.00-

13.00 uur.  

 

Graag opgeven bij Helene Westerik  

 

 

Stapstenen 
We hadden een prachtige bijeenkomst met Renate Snoeijing op 19 

september. Het was vrolijk, muzikaal (met de keuze van Renate zelf) en 

interessant. Het ging over haar leven, over de rol van taal daarin en het 

belang van de streektaal. Op een gegeven moment ging het over de 

betekenis van het woord eerdaodig. Nadien mailde ze daarover nog: ik heb 

het woord eerdaodig opgezocht: betrouwbaar/oprecht. Dus het klopt wat Wim 

Boer als uitleg gaf. Een prachtig woord! Wim gebruikte dat woord voor 

iemand van ons die al een tijd geleden overleden is. Wat mooi dat mensen 

op die manier toch bij ons blijven…. 

De volgende Stapsteen zou in december zijn geweest – een Kerstconcert 

van een bijzondere zanggroep. Helaas kunnen zij het vanwege de corona-

oefen-achterstand niet redden. We zoeken dus nog naar een andere 

invulling. Wie tips heeft kan zich melden bij Lies de Boer: 0592-459822. 

 

Met een hartelijke groet, 

Stapstenen --  

Lies de Boer,  

Aly Mulder,  

Janne Bilstra,  

Grietje Steenbergen  

en Helene Westerik 
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Alvast noteren: met de Jaco naar Frida Kahlo!  
 

Op dinsdag 11 januari 2021 gaan we weer naar het Drents museum!  

Naar Frida Kahlo. Om 12.30 uur worden we daar verwacht voor een 

lezing van een uur; nadien kan iedereen de tentoonstelling bezoeken.  

We vertrekken met auto’s om 11.45 uur vanaf de parkeerplaats bij ons 

gebouw. Kosten: de entree voor het museum (afhankelijk van: een 

museum jaarkaart (€ 10,00) of vriendenkaart Drents Museum/pas 

Vriendenloterij (gratis) of geen kortingskaart (€20,00)); € 6,00 voor de 

lezing en € 5,00 voor het vervoer (incl. parkeerkosten).  

Graag opgeven bij Lammy Tillema: tel. 0593-522501.  

 

Hieronder de tekst van de website van het Drents Museum:  

De Mexicaanse Frida Kahlo (1907-1954) is een van de bekendste en meest geliefde 

kunstenaars ter wereld. Haar indrukwekkende kunstwerken, opvallende 

verschijning, roerige leven en bijzondere levensstijl doen Kahlo uitgroeien tot een 

wereldwijd icoon én cultfiguur.  

Tijdens deze introductie besteden we aandacht aan het leven en oeuvre van Frida 

Kahlo. Hoe zijn Frida’s fysieke beperkingen, kledingkeuze en creativiteit met 

elkaar verbonden? Welke rol spelen Diego Rivera en 

La Casa Azul in haar leven en waarom schilderde Frida het liefst zichzelf? Dit en 

meer komt tijdens de lezing aan bod, met als rode draad de kleurrijke kunstwerken 

van Frida, afgewisseld met filmmateriaal. 

Ook staan we stil bij de twee collecties die in de tentoonstelling te zien zijn. 

Samen bieden deze verzamelingen een uniek overzicht van zowel Frida’s kunst als 

haar persoonlijke bezittingen. Zo is het bekende schilderij ‘De gebroken zuil’ 

(1944) in Assen voor het eerst samen te zien met Frida’s korset. 

 

 

 

 

Hartelijke groet,  

de Jaco -- Lammy Tillema, Grietje Steenbergen en HeleneWesterik  
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Zij die hun verjaardag hopen te 

vieren (vanaf 75 jaar) 

 

 

 

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

Mevr. F.J. hovenkamp-Benedictus Beilen   19-11-1937 

Dhr. W. Dolfing   Beilen   21-11-1931 

Mevr. F. Heslinga   Beilen   24-11-1925 

Mevr. H. Reinders-Prakken  Beilen   24-11-1936 

Mevr. E.F. Smit-Breeuwer  Beilen   27-11-1934 

 
 

Bloemengroet 
In de maand september waren de bloemen voor  

Mevr. Reinders-Prakken en voor Mevr. Aly Mulder. 

En op zondag 3 oktober voor de fam. Steenbergen. 
 

 

Bedankje 
Graag willen we het bestuur hartelijk dank zeggen voor de 

bloemen die we op zondag 3 oktober mochten ontvangen.  

Dat was een hele fijne verrassing voor ons, en we hebben er dan ook volop 

van genoten! 

         Egbert en Grietje Steenbergen 

 

 

 

Inleveren kopij  

Voor het volgende nummer kunt u de kopij 

inleveren bij  Gerda Wiggerink tot uiterlijk 

maandag 29 november 2021.  
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Boekbespreking  
Af en toe kon u in Onze Band een boekbespreking van Frans Brinkman 

lezen. Die kwam uit het Kerkkrantje van Odoorn, of de Dorpskrant.  

In de laatste periode van het leven van Frans deden hij en Helene Westerik 

de besprekingen samen. Helene kreeg de vraag van de Dorpskrant in 

Odoorn (Oes Dorp) of zij de bespreking wil voortzetten.  

Hierna volgt de eerste bespreking.  
 

NIEUW BEGIN 

Het is alweer, of nog maar een half jaar geleden dat Frans Brinkman 

overleed. In Oes Dorp had hij een (kinder)boekenrubriek. Toen de redactie 

mij vroeg om die rubriek voort te zetten, hoefde ik daar niet lang over na 

te denken: met plezier! Frans deelde zijn liefde voor met name het 

kinderboek met zijn vrouw Florien. Zo komt het dat Florien en ik deze 

rubriek samen gaan doen. Zij zal de drijvende kracht zijn als het gaat om 

een boek dat we beiden zullen lezen, en ik zal onze gedachten 

toevertrouwen aan het papier, en dus aan jullie als lezers.  
 

Een nieuw begin kun je niet maken 

zonder dat je goed afscheid hebt 

genomen. Alles wat was; dat boek lag op 

tafel toen Florien en ik op een van de 

laatste warme dagen van dit jaar bij de 

Sikkenbrug buiten zaten.  

Met uitzicht op de verte, de hond aan 

onze voeten en links van ons de geiten.  
 

Alles wat was, met als subtitel Hoe ga je 

om met afscheid, is geschreven door 

filosofe Stine Jensen, en geïllustreerd 

door Marijke Klompmaker met prachtige 

kleurrijke tekeningen. Een boek dat dit 

jaar de Zilveren Penseel won.  
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Alles wat was is een boek om kinderen een beetje op weg te helpen met 

beelden en woorden over afscheid nemen, aldus de verantwoording.  

Ik dacht: dank je, Stine! Dat je ook mij (50+) weer een eindje verder hebt 

geholpen. Want het is een boek voor alle leeftijden. Afscheid kan je 

immers overkomen op alle leeftijden. Afscheid is er in het klein, in het 

groot; het kan licht zijn, of zwaar; soms overvalt het je, soms ben je 

voorbereid. Soms is het heel verdrietig, soms wat minder. Stine schrijft:  

‘ik denk dat je afscheid nemen een beetje kunt oefenen. Wie leeft, krijgt hoe dan ook 

te maken met afscheid. In dit boek gaan we daarover filosoferen’.   
 

Dat filosoferen doet ze aan de hand van vragen, weetjes, tips en reacties van 

kinderen. Over afscheid door de dood van mensen en dieren, maar ook 

over afscheid van een fase in je leven, of van bepaalde spullen. De rode 

draad in het boek is voor mij dat elk mens op z’n eigen manier afscheid 

neemt en rouwt. En dat is goed. Daarom noem ik uit het boek een vraag, 

een weetje en een tip die daar recht aan doen.  

Vraag: hoe word jij zelf graag getroost?  

Weetje: in Denemarken hebben ze geen woord voor rouwen. Ze gebruiken het 

woord ‘sorge’ en dat betekent: ‘een wond hebben aan je hart’.  

Tip: als je het moeilijk vindt om over je verdriet te praten, schrijf er dan over.  

Boeken als deze zijn opgeschreven gedachten van mensen die weten wat 

het is om afscheid te nemen. Om zo andere mensen woorden te kunnen 

laten vinden voor Alles wat was. Om terug te kijken, en 

daarna vooruit te kijken.  

Je kunt steeds weer opnieuw beginnen. Zo eindigt dit 

prachtige, troostende en educatieve boek.  

En zo zijn wij opnieuw begonnen. 

Helene Westerik & Florien van Heest 
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Een tijdloze aansporing  
Gerda Wiggerink schonk onze voorganger een boek 

dat van haar vader is geweest: Onder den Kansel. 

Geschreven door D. Hans. Een bezoeker van vele 

vrijzinnige diensten. Een prachtig stuk geschiedenis. 

Met verrassend veel dingen die ook nu nog actueel 

zijn. De schrijver haalt ergens in het boek een paar 

dichtregels van Nicolaas Beets aan:  

Met begrijpen zal’t niet gaan, grijp het ònbegrepen aan! 

Een tijdloze aansporing….. 

 

Gedicht 
 

 Wij zijn ook aan onszelf,  

voor het grootste gedeelte,  

onbekend en zeker onbegrepen.  
 

Daar helpt geen theorie, geen introspectie  

of lieve moeder aan,  

maar wel weven we van binnen 

onophoudelijk 

van de duurste en taaiste materie 

heel precieze en doorzichtige webben 

waarmee orde geschapen wordt, 

en de chaos 

tijdelijk en telkens opnieuw 

wordt bedwongen. 
 

En waarin wij datgene vangen 

dat op zo’n ogenblik 

misschien zin genoemd kan worden. 

 

 

(M. Vasalis) 
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Een prijs voor het Mobiele Kerkje!  
Door het landelijke orgaan van kerkrentmeesters van de Protestantse Kerk 

Nederland was een prijsvraag uitgeschreven voor initiatieven van 

samenwerking en verbinding. De PKN Beilen dong mee met het Mobiele 

Kerkje. Dat kleine kerkje van hout, dat wel eens bij ons op het terrein heeft 

gestaan. Het stond ook bij de fietsvierdaagse, en zal dat hopelijk volgend 

jaar ook weer staan. Het idee van Magda Hazeleger is ook bedoeld als 

verbinding tussen alle geloofsgemeenschappen van Beilen.  

Het Mobiele Kerkje won de 3e prijs. Magda en alle mensen die aan het 

Mobiele Kerkje werkten: van harte gefeliciteerd!  
 

Op de foto ziet u ook Helene Westerik; de kerk van Odoorn won (samen 

met de Grote Kerk Emmen) de 1e prijs. Bijzonder (leuk) dat Drenthe zo 

goed vertegenwoordigd was!  
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Open Deuren! Strunen en 

Kieken deur ‘t dörp 
Op zaterdag 23 oktober is ons 

gebouw van 11.00-16.00 uur open.  

Dan worden er in Beilen allerlei 

wandelingen georganiseerd.  
 

Onder meer een wandeling langs 

alle kerkgebouwen. We zoeken nog 

gastvrouwen/gastheren. Graag 

opgeven bij Helene Westerik. 

Maar……als je ‘gewoon’ gezellig 

wilt langskomen voor een kopje 

koffie of thee ben je natuurlijk ook 

van harte welkom! 
 

Vriendschap weeft banden 
Een tekst op een doekje dat ik (Helene Westerik) kreeg van Paula Smit.  

Zij kreeg het ooit van iemand, gebruikte het, en vond het tijd om het door 

te geven. Zo zal ik het ook gaan gebruiken, en weer doorgeven. In de 

kringloop van verwevenheid.  

 

Geheel 

Ik voel me klein,                                                                                                                                                                      

als ik naar de sterren kijk.                                                                                                                                                            

Ik voel me groot,                                                                                                                                                                     

als ik mijn geluk uitdeel.  

Maar aan het einde van de dag,                                                                                                                                      

maakt groot of klein niet uit.                                                                                                                                                   

We zijn allemaal,                                                                                                                                                                       

een onmisbaar deeltje in het geheel.  

 

Britt Nelissen – www.little-

universe.nl  

http://www.little-universe.nl/
http://www.little-universe.nl/
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Gedicht 
 

BRINK 

 

Hier hoelt de wind 

bij boezig weer kraokt 

boven heui het old gebint 

um ‘t stookhok hangt niet meer 

de geur van zwienevoor 

en braandend holt 

 

op dizze brink 

strekt olde aarms heur vingers 

naor de hoge locht 

bij harfstdag strèeit ze ekkels rond 

tussen het blad wat broen en gold 

daor wacht totdat de eerste snèei 

zuk stil over de hoezen voldt 

 

as nao een lange julidag 

twèeiduuster alle praoterij zo 

toeverdaans tot zwiegen dwingt 

en fluusterblad zuk nusselt 

in een lome zummerwind 

 

zweeft daor de schaopen dicht bijien 

langs het oneindig sange veld 

waor ze heur scheper zuken blieft 

bij tieden klinkt dan deur het dörp 

het janken van de olde hond 

as ze zacht blèrend overdrieft. 

 

Oet: Langs de vloedlien van de winter,  

Suze Sanders 
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