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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, Prins Bernhardstraat 10, 

9411 KH 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  

Beheer 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!) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: Gerrit Staal   
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Bijeenkomsten  
 

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

Zo. 12 dec.  14.00 uur: Kerstmiddag, Stapstenen 

     Film met koffie en thee! 

Za. 25 dec.  09.30 uur: Kerstdienst, Mevr. Helene Westerik 

Za. 25 dec.   10.30 uur: Kerstdienst, Mevr. Helene Westerik  

Vr. 31 dec.  15.00 uur: Gedachtenisdienst 

Zo.  06 febr.  10.00 uur: Mevr. Helene Westerik 

 

Agenda 
Di.  11 jan.  11.45 uur: Frida Kahlo 

Di. 18 jan.  13.30 uur: Over verwondering gesproken 

 

Op Kerstochtend zijn er twee diensten: om 

09.30 en 10.30 uur.  

In alle eenvoud, zonder koor, want dat wordt 

teveel en te dicht op elkaar. Maar wel 

samenzijn. Geef je uiterlijk 20 december op bij 

Gerda Wiggerink, dan kijken we of we met 

één dienst iedereen kunnen herbergen, of dat 

er twee nodig zijn.   

 

De Gedachtenisdienst plannen we op  

31 december om 15.00 uur – in ieder geval 

voor de familieleden van de overledenen, 

en als er dan nog ruimte is voor iedereen 

die graag wil komen. Daarover zullen we 

per brief (voor de familieleden) en mail 

(voor iedereen) bericht geven.   
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De geboorte van… 
Utrecht, hartje centrum. Het Catharijneconvent. Voormalig klooster, nu 

museum, genoemd naar Catharina van Alexandrië, waarvan het verhaal 

gaat dat zij Utrecht ooit redde van de pest (!). Met het sluiten van de 

deuren, sluit je de geluiden van de straat buiten. Stil is het, op dit tijdstip 

van de dag. Een uurtje voor sluitingstijd. In die stilte laat ik mij 

onderdompelen in de vele betekenissen die Maria Magdalena door de 

tijden heen heeft gehad en gekregen. Wat een enorme inspiratiebron is zij 

geweest én nog steeds. Van oude kunst tot moderne kunst; van traditie tot 

nieuwe spiritualiteit. Ik ken een boek waarin Maria Magdalena als volger 

van Jezus na zijn dood doorgaat op de weg van liefde en heling.  

Een vrouw, net zo betrokken en bijzonder als Jezus. Ik denk aan de 

discussies over het mannelijke en vrouwelijke in relatie tot de hoofdletter 

van het woord ‘hij’ in de nieuwste Bijbelvertaling. Hij, en Heer en Zijn.  

Ik denk aan de invloed van deze (mannelijke) manier van denken en 

kijken. Wat nu als we dat loslaten? Als we het openlaten. Ik ga een 

gedachtenexperiment aan. Zoals een fysiotherapeut mij ooit eens leerde: 

probeer om de paar dagen je tanden ook eens te poetsen met jouw niet 

dominante hand. Om je lichaam te trainen dat er andere mogelijkheden 

zijn.  

 

En zo gebeurde het in die dagen dat de engel Gabriël bij Maria kwam, en haar een 

bijzondere boodschap bracht: je zult zwanger worden; van een kind van God; geef 

het een naam die recht doet aan wat het zal zijn: het Licht der wereld.  

En zo geschiedde. Maria baarde haar kind en gaf het een naam. De ster was het 

kind al vooruit gegaan; en de herders, die tezamen met de wijzen uit het Oosten de 

ster gevolgd waren, putten hoop uit dit bijzondere kind. Geboren in het veld, ver 

weg van het geruis van de wereld. Maar wel bestemd om die wereld te dienen, op 

wonderlijke wegen en drukke kruispunten. Lijden, dat zou het ook; aan alles wat 

niet-liefde is. Maar met de Liefde van buitengewone orde zou het aan het lijden 

niet ten gronde gaan.  

 
Photo by Pro Church Media on Unsplash 
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Liefde van buitengewone orde……als ik dat omdraai krijg ik liefde die 

‘gewoon’ van buiten komt. Die er zomaar is. Liefde die in mij geboren 

wordt. Liefde die aan mij geschiedt. Áls ik haar maar geboren wil laten 

worden.  

Misschien vindt u het vreemd of ongepast, het geboorteverhaal van Jezus 

als zoon van God lezen als het geboorteverhaal van een kind van God, 

zonder naam en nadere duiding.  

Maar wat als dat oude geboorteverhaal ons iets universeels wil aanreiken; 

iets dat juist niet vast wil zitten aan specifiek zonen of dochters? Iets dat je 

helpt om niet meegezogen te worden in het maken van onderscheid en het 

uitspelen van dat onderscheid?  

We hebben zachtheid nodig om de harde realiteit onder ogen te zien. We 

hebben rust nodig om ons niet mee te laten sleuren door angst en 

boosheid. Daarom is het goed dat het verhaal dat we met Kerst over de 

hele wereld lezen gaat over een kind dat in alle rust geboren wordt – buiten 

alle kaders. Vanuit Liefde van buitengewone orde.  

Als ik de Domtoren in Utrecht vijf uur hoor slaan, sta ik weer buiten. In de 

drukte van de stad. Met een ervaring rijker: ieder mens kijkt anders; wat 

levert dát een rijkdom op. Zeker als we elkaar daar niet om veroordelen of 

bestrijden.  

Kortom: de Liefde wil geboren worden. Hoe wilt u die ontvangen? 

 

 

Hartelijke groet, Helene Westerik 
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Van de voorganger 
 

Na een heerlijke week op Terschelling, waren we op zondag 7 november 

met elkaar in Wooncentrum ’t Stroomdal. Met als thema ‘Ik mis’…. 

Over het verweven van verdriet en gemis in ons leven. We zitten 

inmiddels in een avondlockdown en voor velen van ons betekent dit 

opnieuw het missen van activiteiten en mensen. 
 

Ergens las ik dat de inzet van de persconferentie van 26 november mede 

was dat uitzichtloosheid bestreden moest worden. Makkelijk gezegd, 

dacht ik, als diezelfde regering laat weten dat we wel eens een ‘barre 

winter’ tegemoet kunnen gaan. Wat we dan nodig hebben is dat we 

getraind worden in weerbaarheid. Tegen een barre winter. Waarin we 

wellicht opnieuw niet samen kunnen zijn, ook niet met Kerst, zoals we dat 

graag zouden willen. Niet in de kerk, niet met familie of vrienden.  
 

Trainen in weerbaarheid betekent dat we ermee om kunnen gaan, zonder 

te verdrinken in onze gevoelens van ‘jammer, verdriet of uitzichtloosheid’. 

Het betekent afleiding zoeken; de gedachten even op iets anders zetten. 

Het betekent aanvaarden dat het écht zo is dat we dit soort dingen niet in 

de hand hebben. Trainen in weerbaarheid betekent je realiseren dat 

iedereen in hetzelfde schuitje zit en dat je elkaar kunt troosten.  

Het betekent ook tóch die telefoon pakken om iemand te bellen. En wat je 

dan tegen die ander zegt? Ik heb een idee: lees de ander eens iets voor; iets 

wat je tegenkwam in de krant, in een tijdschrift of op internet.  

Een leuk voorval, een mooi verhaal, gedicht of een spreuk, een bijzondere 

afbeelding of mooie muziek. Want hoe het ook is – leven is en blijft weven 

met alle draden, ook die van lichtheid!  
 

Zo gaan we samen de laatste maand van het jaar in, 

met en in het vertrouwen op al die draadjes van licht, 

ook in het nieuwe jaar.  

 

Met een hartelijke groet, 

Helene Westerik  
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Van de voorzitter 
Wij doen het in het Drents. 

Geinspireerd door de middag met Renate 

Snoeijing (Huus van de Taol ) heeft het bestuur 

besloten om ook een bijdrage te leveren om het 

Drents levend te houden en daarom worden de 

bestuursvergaderingen vervolgens in het Drents 

gehouden. Bovendien ligt het uitdrukken in het 

Drents ons het beste. Dit is ook voor Helene geen 

belemmering want hoewel ze geen Drents en 

Twents spreekt, kan ze het prima verstaan. 

                 Wietze de Boer 

Van de bestuurstafel 
De vorige keer schreef ik “Het gewone leven komt weer wat op gang”, nu 

zijn wij twee maanden later en weer moeten wij ons aan allerlei 

maatregelingen houden. Gelukkig kon op 7 november onze dienst in  Het 

Stroomdal wel plaatsvinden en veel mensen hebben hier weer van 

genoten. Op woensdagmiddag 10 november werd onze ledenvergadering 

gehouden. De jaarrekening sloot met een nadelig saldo van  € 2186,- 

(begroot was € 2926,-). Met deze cijfers kunnen wij als 

geloofsgemeenschap nog jaren vooruit.  

Tijdens de vergadering werd Berty Bruggink 

als bestuurslid herkozen. Berty gaf aan dat zij 

al 35 jaar in het bestuur zit, eerst in Smilde en 

nu bij ons. Dat verdient een bloemetje dacht 

Lies de Boer en na overleg met het bestuur 

heeft Lies snel een boeket opgehaald bij 

Janny, Manny en Rieks.  

De voorzitter heeft Berty de bloemen met 

dank overhandigd en zij was blij verrast.  

De  jaarvergadering is in een prettige sfeer 

verlopen. Wat er verder voor ons allemaal in 

het verschiet ligt is weer onzeker, er zullen 

dingen niet of anders georganiseerd worden. 
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Let op de agenda en voor alles geldt opgeven bij Gerda Wiggerink.         

Het bestuur wenst u ondanks alles een fijne decembermaand en een goede 

jaarwisseling toe. 

Hartelijke groet, Reina Limburg 
 

Activiteiten in December  

Op dit moment plannen we het volgende voor de maand december:  

Op zondag 5 december hebben we een dienst, om 10.00 uur. Graag vóór 3 

december opgeven bij Gerda Wiggerink. 

Op zondag 12 december is er een kerstmiddag met Stapstenen. Van 14.00-

15.30 uur. Op die middag zullen we, net als vorig jaar, een film te zien 

krijgen. Met vooraf koffie/thee met lekkere dingen. Graag vóór 10 

december opgeven bij Lies de Boer.  

Op Kerstochtend, zaterdag 25 december, zijn er twee diensten: om 09.30 en 

10.30 uur. In alle eenvoud, zonder koor, want dat wordt teveel en te dicht 

op elkaar.  

Maar wel samenzijn. Geef je uiterlijk 20 december op bij Gerda Wiggerink, 

dan kijken we of we met één dienst iedereen kunnen herbergen, of dat er 

twee nodig zijn.  

 

De Gedachtenisdienst plannen we op vrijdag 31 december om 15.00 uur – 

in ieder geval voor de familieleden van de overledenen, en als er dan nog 

ruimte is voor iedereen die graag wil komen. Daarover zullen we per brief 

(voor de familieleden) en mail (voor iedereen) bericht geven.  

We hopen dat we op deze manier elkaar kunnen ontmoeten en iets 

kunnen beleven van wat ons verbindt.  

Hartelijke groet,  

Het bestuur en de voorganger  
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Van de penningmeester 
In de dienst van 7 november heeft de collecte € 81,25 opgebracht en er is 

nog € 25 binnengekomen via de bank. De opbrengst van de RABO- club 

support actie heeft  het mooie bedrag € 137,02 opgebracht. Onze dank aan 

een ieder die aan ons een stem heeft gegeven.            

Aan alle gulle gevers onze hartelijke dank.  

 

Reina Limburg, penningmeester                                   

 

 

 

 

 

 

Samen Eten 
Samen eten stellen we uit, 

maar wel met de volgende 

leuze: ‘wat in het vat zit, 

verzuurt niet, en wij ook niet!  

Een vrolijke keukengroet van 

Aly, Gerda en Helene  
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Over verwondering gesproken…… 
Over verwondering gesproken plannen we op 

dinsdagmiddag 18 januari – om 13.30 uur. Let op: 

dit is een andere tijd dan we de afgelopen maanden 

deden, maar in januari zal ons Koor niet oefenen, 

dus kunnen we op de middag terecht.  

 

Graag opgeven bij Helene Westerik  

 

 

Stapstenen 
Op zondag 12 december is er een kerstmiddag met Stapstenen. Van 14.00-

15.30 uur. Op die middag zullen we, net als vorig jaar, een film te zien 

krijgen. Met vooraf koffie/thee met lekkere dingen. Graag vóór 10 

december opgeven bij Lies de Boer. Tel. 0592-459822. 

 

Met een hartelijke groet, 

Stapstenen --  

Lies de Boer,  

Aly Mulder,  

Janne Bilstra,  

Grietje Steenbergen  

en Helene Westerik 

 
Neijaorsvisite 

Het bestuur en de Jaco hebben besloten om de Neijaorsvesite om te zetten 

naar een leuke bijeenkomst in het voorjaar. Dat geeft wat meer 

mogelijkheden! We houden u op de hoogte. Mocht u alvast iets leuks 

weten, dan houden we ons aanbevolen.  

Het bestuur en de Jaco  
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Met de Jaco naar Frida Kahlo!  
 

Op dinsdag 11 januari, 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).  

Het is een bijzondere tentoonstelling, met stof tot napraten! Althans, dat is 

wat we er van hebben kunnen lezen in de media. We zijn benieuwd.  

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

 

Hartelijke groet, de Jaco: Lammy Tillema,  

Grietje Steenbergen en Helene Westerik  

 

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

Mevr. A.Mulder   Beilen   01-12-1942 

Mevr. H. Weurding- Boer  Beilen   18-12-1929 

Mevr. A. Doorten- v.d. Lande  Beilen   23-12-1938 

Dhr. G. Speelman   Bovensmilde  28-12-1942 

Mevr. G. Wiggerink- Wolbers  Beilen   10-01-1942 
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‘Likje verf en nieuwe gordijnen’ 
Onlangs ontstond het idee om de koffiekamer en de bestuurskamer een 

opknapbeurt te geven. Uitgangspunt hierbij is, de warme sfeer die er al is, 

te behouden. Neutraal, rustig, warm en harmonieus zijn de woorden die 

we als kapstok gebruiken.  

Voorstel: 

zoveel mogelijk rekening houdend met wat er al is; groene 

vloerbedekking, witte stoelen, is het kleurenpalet waar we aan denken: 

fris wit en vergrijsd groen (muren en gordijnen) gecombineerd met terra/ 

warm oranje (accessoires: lampen, kussentjes, tafelkleedjes).  

We hopen hiermee onze fijne plek eer aan te doen, dat is wat het verdient! 

En zo ook onze gasten (Beiler Harmonie) een mooie ontmoetingsplek te 

bieden.  

Over de organisatie (hulp uit eigen ledenbestand en andere vrijwilligers of 

hulp inhuren?) en over de bekostiging hoort u nader. We houden u op de 

hoogte van de voortgang en het (kleuren)plan zal t.z.t. in de koffiekamer 

worden opgehangen. 

Ideeën zijn welkom. 

   Het bestuur en Paula Smit 

Bloemengroet 
De bloemen waren  op zondag 7 november voor  het 

echtpaar Hulzebosch- Martens. 
 

 

Bedankje 
Beste lieve mensen, 

Na een lange periode uit logeren geweest naar het 

Wilhelmina Ziekenhuis en het Revalidatie Centrum  “Anholt" in Assen 

ontving ik namens jullie een prachtig plukboeket uit handen van Helene 

Westerik. 

Velen die op mijn kamer kwamen, vroegen valt hier soms iets te vieren 

viel,  ja, "een groot feest, ik ben volledig gerevalideerd, dat is een feest 

waard”. 

                Hartelijke groet, Aly Mulder 
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"De oogjens zijn niet zo best meer" 
Kent u dat soldatenlied nog uit de mobilisatietijd '39 - '40?? 

"Blonde Mientje heeft een hart van p-r-i k-k-e-l draad. Blijf maar thuis,...p-r-i-i-i-

k-k-e-l-draad".  

Daar moest ik aan denken toen ik de voorpagina zag van "Onze Band" van 

november-december 2021 met de afbeelding van een in prikkeldraad 

gebogen hart. Ik las de tekst van de onderwerpen die in dit blad werden 

besproken, maar geen van alle artikelen bleek iets met hart en 

prikkeldraad van doen te hebben. Ik vreesde dat ik een thema zou 

aansnijden dat Helene misschien al op het oog had bij een komende 

viering en wilde niet voor mijn beurt praten, want mijn gedachten gang 

ging over: Een gewond hart, een hart dat zich afsluit voor anderen, een 

hart dat zich afwijzend opstelt, een hart dat in de verdediging gaat.  
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Ik dacht ook dat deze afbeelding in verband kon staan met een artikel van 

Florien van Heest en Helene Westerik. Daarin wordt gezegd dat ze in 

Denemarken geen woord hebben voor rouwen. Ze gebruiken daar het 

woord "sorge" en dat betekent "een wond aan je hart hebben". 
 

Ik ben er zeker van dat de afbeelding van het "prikkeldraadhart" niets te 

maken heeft met dat soldatenlied, maar meer met "hartzeer". Als een hart 

pijnlijk getroffen is kan dat een medische kwestie zijn en gelukkig zijn de 

artsen in veel gevallen in staat hulp te bieden. In alle andere gevallen 

betekent het dat een hart niet meer benaderbaar is, zich verschanst en zich 

verdedigt, zich gekwetst voelt, kortom "hartzeer" heeft. Dat is heel ernstig, 

want als hartzeer te lang duurt kan het tot hartklachten leiden. Wat kun je 

aan hartzeer zelf doen? Professionele hulp zoeken en/of iets doen om een 

andere koers in te slaan in je leven. Nieuwe mensen ontmoeten, afleiding 

vinden in een hobby, je dienstbaar maken in een vereniging, een 

hulporganisatie of in een kerkelijke- of levensbeschouwelijke richting. 

Nou, in dat geval weet ik wel een blije kerk, de NPB in de Weijerdstraat in 

Beilen ! 
 

Natuurlijk heb ik Helene gevraagd wat nu het "thema" is bij dat 

prikkeldraadhart. Dat sloeg op "weven" en het spinnenweb in het 

prikkeldraadhart. Een spin weeft haar web en maakt verbindingen. Ik had 

dat spinnenweb helemaal niet gezien. Mijn ogen zijn niet zo best meer.  

In overleg met Helene is besloten, dat ik dit stukje zal schrijven voor 

"Onze Band". Voila !   

       Herman Tomeff 

 

Noot van de redactie: Er wordt door ons altijd een ‘passende’ afbeelding 

gezocht voor de voorpagina. In kleur kan je het spinnenweb goed zien. 

Het ligt dus niet aan je ‘oogjens’ Herman! 
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Gedicht 
 

ONGEWOON KERSTFEEST 
 

Langzaom ontwaokt het dorp oet ‘t gries bestaon 

van de gewone weken. Ok wel niet wil 

moet wal geleuven, der is wat aans op til, 

diep-in wet elk: zo kan ‘t niet wieder gaon. 
 

Een boer betreurt de saomenvol van stille daogen, 

dat e niet volop naor zien laand kan gaon. 

Hij blef umslachtig bij zien trekker staon, 

die op de deel wacht veur ‘n lege waogen. 
 

In ‘t keuken zeg zien vrouw: wij doet maor niet 

an kerst, wij slaot het één keer over, wij spaort 

de vrede op, die kan tot volgend jaor bewaord. 
 

Maor as de hemel opengeet, heurt zij het lied 

dat mèensken vortrop oet heur daogelieks bestaon. 

Ze zeg: kom, Rieks, zul wij oet kuiern gaon? 

 

       Gerard Nijenhuis 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Bron: RTV Drenthe 
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Boekbespreking  
Gozert, Pieter Koolwijk, Lemiscaat 2020.  

Met illustraties van Linda Faas.  

Bekroond met de Gouden Griffel 2021.  
 

Gozert komt je hoofd binnen rennen, maar wie 

of wat is hij? Dat blijft de grote vraag van dit 

boek. De hoofdpersoon, Ties, weet het wel,  

maar hij wordt niet geloofd.  
 

Gozert is zijn maatje, zijn uitdager en enige 

vriend. Met hem durft hij alles aan en doet hij 

dingen die hem zoveel problemen opleveren 

dat zijn ouders met hem naar een dokter gaan. 

Die dokter schrijft medicijnen voor, die Ties 

echter niet inneemt, omdat Gozert hem influistert dat die niet goed voor 

hem zijn. Na het zoveelste voorval, besluiten de ouders van Ties dat hij 

een tijdje naar een andere plek moet. Ties lijkt het eerst nog leuk te vinden; 

alsof het een vakantie is, maar langzamerhand komt hij tot het besef dat 

het helemaal niet leuk is daar. In de kliniek wordt Ties behandeld; er 

wordt met hem gepraat over de noodzaak van het nemen van zijn 

medicijnen. Omdat daardoor de stem van Gozert zal verdwijnen.  

Want Gozert bestaat alleen in zijn gedachten, zo vertellen ze hem.  
 

In de kliniek ontmoet Ties het meisje Luna; zij woont er al veel langer, en 

het gaat niet zo goed met haar. De kans is groot dat zij naar de zombie-

afdeling moet, waarvan de deuren gesloten zijn en waar er geen hoop 

meer is. Als Ties op een dag samen met Luna deze afdeling bezoekt, keert 

hij onder de indruk terug op zijn eigen afdeling. Hier wil hij niet terecht 

komen. En zo komt het dat hij toch zijn medicijnen gaat innemen.  

Maar Gozert laat zich niet zomaar wegsturen. Het is ontroerend om te 

lezen hoeveel moed Ties moet verzamelen om Gozert geen aandacht meer 
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te geven. Niet meer tegen hem te praten en niet meer op hem te 

vertrouwen. Het lukt, maar wat mist Ties hem.  
 

Als Ties weer thuis is, gaat op een middag de telefoon van zijn moeder, 

althans dat hoort en ziet Ties, maar zijn moeder hoort en ziet niets.  

Als Ties de telefoon aanneemt, is het Gozert, die hem zachtjes aanspreekt 

met ‘Bro’, zoals vanouds. En dan zegt Gozert iets wat hij nog nooit heeft 

gezegd: ‘ik heet Tijs’, vraag maar aan onze mama wie ik ben’. Zo blijkt dat 

Ties een broer heeft gehad, die overleed voordat hij geboren kon worden. 

Vanaf dat moment staat Ties niet meer alleen als het gaat om het bestaan 

van Gozert. Zijn ouders nemen hem nu serieus, en dat helpt om Gozert 

een gezonde rol in zijn leven te geven.  
 

Samen met de tekeningen in het boek is dit een bijzonder verhaal.  

Over iets dat vast vaker voorkomt. Niet alleen bij kinderen. Een verhaal 

over het veel te snel zetten van het stempel ‘gek’. Een verhaal over het 

belang van elkaar serieus nemen. En wat het met je doet als je niet serieus 

genomen wordt. Juist dan kan je in de greep komen van stemmen die niet 

goed voor je zijn. Als je wel serieus genomen wordt, komt er ruimte om 

samen te onderzoeken wat het beste voor je is. Niet gek, toch?!  

 

Helene Westerik & Florien van Heest 
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Gedichten 

ssst 

in kerstmis zitten                                                                                                                                                                

niet voor niets                                                                                                                                                                       

de s en t                                                                                                                                                                                                                   

van                                                                                                                                                                                              

stil                                                                                                                                                                                   

stilletjes                                                                                                                                                                              

stilaan 

het wordt kermis                                                                                                                                                                            

zonder deze twee 

ik wens je deze dagen                                                                                                                                                                 

tijd om op te leven                                                                                                                                                               

engelengeduld om te bewaren  

en laat je bovenal                                                                                                                                                                   

niet over de                                                                                                                                                                       

kling klokjes klingeling jagen 

Ariena Ruwaard – uit Hout 

Woord 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik weef jou *door Floortje Agema – 

uit: Jij wordt gekend 

 

ik weef de tranen in mijn leven 

ik weef de trots in alle dagen 

ik weef de pijn in zachte strengen 

ik weef jou, in alle lagen 

 

wie je was, wie je zult blijven 

hoe je kijkt en hoe je lacht 

wat je gaf en wat ik leerde 

weven zal ik, alles wat je bracht 

 

ik weef het missen, en het dragen 

ik weef de liefde die is gebleven 

ik weef jou met zorg en aandacht 

in alle draden van mijn leven 
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Inleveren kopij  

Voor het volgende nummer kunt u de kopij inleveren 

bij  Gerda Wiggerink tot uiterlijk 24 januari 2022.  
 

 

Gedichten 

Missen 
 

Ik hang mijn 

tranen 

in de takken 

als glazen engelen 

van rouw 
 

zodat hun sfeer 

van licht en liefde 

zich weerkaatst 

van mij naar jou 
 

ik vang het 

in een klein gedicht 

dat zonder 

woorden 

alles zegt 
 

en heb het 

met een strik erom 

voor jou 

onder de boom 

gelegd. 

 

Margreet Jansen - 

Zilverensleutels.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pakbon: nieuw! Jaar  *Tekst van Ariena 

Ruwaard – uit Hout Woord 

beschikbaar: 1 januari                                                                                                                                       

conditie:  fonkelend nieuw                                                                                                                             

cadeau:  verse etmalen                                                                                                                                                           

levering:  365 keer, voor dag en dauw                                                                                                                  

handleiding:  leef!                                                                                                                                               

onderhoud:  heeft dagelijks verzorging 

nodig                                                                                                     

prijs:   onbetaalbaar                                                                                                                                            

ruilen:   geen enkel uur kan retour, 

iedere seconde is van jou 

Gefeliciteerd met jouw nieuwjaar                                                                                                                                  

We wensen je mooie (avont)uren 
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(Advertenties) 

Schildersbedrijf Seijdell 

Kruisstraat 13 – 15 

9411 PD Beilen 

0593-541747 

info@seijdell.nl 

www.seijdell.nl 

 

Juwelier Leyendijk 

Brinkstraat 7,  

411 KJ Beilen 

Tel (0593) 522629 

 

De Vries Mechanisatie BV. Bezoekadres: Lieving 45 9411 TC  Beilen.  

Telefoon algemeen: 0593-582020           Specialist in gazonmaaiers  

Website: www.devriesmechanisatie.nl E-mail: info@devriesmechanisatie.nl 

 

 

 

 

 

 

 

Brinkstraat 11, 9411 KJ Beilen 

Tel. 0593 522821 

info@westerhofoptiek.nl 

Op maandag gesloten  
 

 

Hier had uw advertentie kunnen staan! 

 

 

 

 

 

Bloemsierkunst Janny, Manny en Rieks 

telefoonnummer: 0593-522145 

adres: Kruisstraat 10, 9411 PE Beilen 

U kunt altijd bellen voor een bestelling 

Wij zijn aangesloten bij Fleurop 

 

mailto:info@seijdell.nl
http://www.seijdell.nl/
http://www.devriesmechanisatie.nl/
mailto:info@devriesmechanisatie.nl
mailto:info@westerhofoptiek.nl

