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Laten we ons de hoop niet laten 
afpakken en niet (…) onze tijd van 
leven laten ‘versplinteren’ door deze 
te veranderen in momenten. Tijd is 
altijd verheven boven de momenten, 
verlicht deze en rijgt ze aaneen tot 
schakels van een ketting….   
(Paus Franciscus) 

Het is de kunst om in deze tijd de 
hoop levend te houden. De tweede 
lockdown was een afknapper, want 
we leken op weg naar het einde van 
de crisis. Tijdens de eerste lockdown 
probeerden we er creatief het beste 
van te maken, nu was er meer 
moedeloosheid en gelatenheid.  

 
 
In onze moderne tijd met alle drukte 
hoor je vaak dat mensen proberen ‘in 
het nu te leven’. Daarmee bedoelen 
ze dat hun aandacht niet te veel 
terug naar het verleden moet gaan, 
maar ook dat het geen zin heeft om 
je zorgen te maken over wat er 
misschien gaat komen. Als je teveel 
met het verleden of de toekomst 
bezig bent, mis je wat dit moment je 
geeft of van je vraagt. 
 
Maar paus Franciscus wijst erop dat 
hoop betekent dat je niet onder gaat 
als het nu moeilijk is. Het is belangrijk 
om in het nu te leven, maar in het 
besef dat tijd doorgaat. We leven in 
momenten, maar momenten gaan 
voorbij. Dat is troostrijk en kan hoop 
geven: we zijn nú verdrietig, we zijn 
nú boos, er is nú ruzie, het doet nú 
pijn. Maar dat is niet alles. Er is méér 
tijd dan nu. Soms is er een breuk in 
relaties. Mensen willen elkaar niet 
meer zien. Pijnlijk is dat. Maar dat is 
nú. De tijd heelt niet alle wonden, 
maar ‘nu’ gaat voorbij en er kan in de 
loop van de tijd iets veranderen.  
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Sommige dingen hebben tijd nodig, 
zeggen we dan.  
‘Tijd is verheven boven de 
momenten’, zegt Franciscus. 
 

Er is meer tijd dan ‘nu’.  
Raak niet versplinterd door 
tegenslagen, maar blijf tijd zien als 
een lijn die verder gaat. Ook na ons.  
 

‘Tijd verlicht de momenten en rijgt ze 
aaneen tot schakels van een ketting’. 
Dat te beseffen kan ons leven en 
onze zorgen verlichten.  
 

Met een hartelijke groet, 
ds. Menso Rappoldt 

 

 

 
Kerkgegevens: 
 

Pastoraal werker:  
Helene Westerik 
Van Stolberglaan 49            
7681 GB Vroomshoop    
Tel.: 06-43167139 
Email: h.h.westerik@outlook.com  
 

Predikant: 
Ds. Menso Rappoldt 
Prinsenlaan 61 
7822 GG Emmen 
Tel.: 0591-226144 
Email: rapi@quicknet.nl  
 

Contactpersonen: 
Willem en Corrie Mulder 
Langhieten 24, 7873 CB Odoorn 
Tel.: 0591-513174, mob.: 06-48717475 
Email: willemmulder@xs4all.nl  
 

Ouderling vanuit Odoorn: 
Willem Mulder 
Langhieten 24, 7873 CB Odoorn 
Tel.: 0591-513174, mob.: 06-48717475 
Email: willemmulder@xs4all.nl  

 
Scriba Protestantse wijkgemeente  
Grote Kerk Emmen-Odoorn: 
Joke Brederveld 
Postadres: Sleedoorn 43 
7822 AN Emmen 
Tel.: 0591-222159 
Email: scriba@grotekerkemmen.nl  
 

Giften voor de Kerk van Odoorn: 
NL49 RABO 0373.7190.27, t.n.v. CvK 
Protestantse Gemeente Emmen, o.v.v. 
“Kerk Odoorn” 
 

Giften voor de Diaconie van Odoorn:  
NL29 RABO 0373.7370.41, t.n.v. 
Diaconie Prot Gem Emmen, o.v.v. 
“Diaconie Odoorn” 
 
Facebook: @KerkOdoorn 
Website: www.vrijzinnigekerkodoorn.nl  
 

Beheer Kerkgebouw: 
Stichting Oringer Kerk en Cultuur 
Email: info@sokc.nl  
Website: www.sokc.nl  
Adres kerkgebouw: Valtherweg 1,  
7873 AA Odoorn (geen postadres) 

mailto:h.h.westerik@outlook.com
mailto:rapi@quicknet.nl
mailto:willemmulder@xs4all.nl
mailto:willemmulder@xs4all.nl
mailto:scriba@grotekerkemmen.nl
http://www.vrijzinnigekerkodoorn.nl/
mailto:info@sokc.nl
http://www.sokc.nl/
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GEMEENTEBERICHTEN 

 

VERJAARDAGEN  

 

Verjaardagen vanaf 80 jaar 
(maart t/m 15 april) 
 

3 maart   
dhr. D. Doelen, 82, Exloo 
 

8 maart    
dhr. G.H. Stevens, 89, Odoorn 
 

11 maart    
mw. H. Dries-Speulman, 93, Exloo 
dhr. H. Smegen, 84, Valthe 
 

12 maart    
mw. T. Woering-van der Veen, 88, 
Klijndijk 
 

15 maart   
mw. G. Keller-Haxe, 84, Odoorn 
mw. A. Tewis-Warrink, 83, Exloo 
 

22 maart   
dhr. W.L. Hooiveld, 82, Odoorn 
 

 

27 maart   
mw. G. Ziengs-Plaatje,  82, Odoorn 
 

28 maart   
mw. G.H. Bloeming-Baas, 84,   
2e Exloërmond  
 

29 maart    
mw. H. Niemeijer-Mulder, 87, Klijndijk  
 

1 april    
mw. R. Hosting, 83, Odoorn 
 

3 april    
mw. R.J. Sassen-Vos, 87, Odoorn 
mw. A. Eleveld, 82, Exloo 
 

6 april    

dhr. R. Smit, 82, Bern* 
 

7 april    
dhr. J. Hooiveld, 92, Odoorn 
 

15 april   
dhr. H. Derks, 84, Borger 
 

*een van onze lezers in het buitenland: 

Roelof Smit, kleinzoon van oud-
gemeentesecretaris Jan Smit en zoon 
van landmeter/schriever Geert Smit. 
 

Alle jarigen, van harte gefeliciteerd! 
 

 

BLOEMENGROET 
De bloemen waren in  
december voor  
de zorgmedewerkers van  
De Paasbergen in Odoorn  
en Verzorgd Wonen in Exloo 

 

HUWELIJKSJUBILEUM 
Voor zover wij weten was 
er in onze kring, in de  
afgelopen periode, geen 
jubilerend bruidspaar om  
te feliciteren!  

 

 
KERKENRAAD 
VRIJZINNIGE 

KERK ODOORN 
 

Protestantse 
wijkgemeente 

Grote Kerk 
Emmen-Odoorn 
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OVERLEDEN 
Jannie Eerenstein-van Eijk  
Overleden op 5 december 2021 op de 
leeftijd van 84 jaar. 
 

Wim Hoekman  
Overleden op 25 december 2021 op de 
leeftijd van 90 jaar. 
 

Grietje Geesien Hooiveld-Oosting 
Overleden op 31 december 2021 op de 
leeftijd van 80 jaar. 
 

TrientjeStadman 
Overleden op 5 januari 2022 op de 
leeftijd van 95 jaar. 
 

Jantje Johanna Jalving 
Overleden op 6 januari 2022 op de 
leeftijd van 98 jaar.  
 

Roelie Hofman-Schuiling  
Overleden 11 januari 2022 op de leeftijd 
van 88 jaar.  
 

Aaltje Tingen-Sanders  
Overleden 12 januari 2022 op de leeftijd 
van 85 jaar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wij wensen de nabestaanden van 
bovengenoemde overledenen alles wat 
zij nodig hebben bij het vinden van een 
weg in het verdriet en gemis van hun 
dierbare. 
 

 

BERICHTEN over 

COLLECTES en GIFTEN 
 

 

De opbrengst van de collectes in de 
dienst op zondag 12 december:  
Diaconie: € 60,92; bestemd voor Hulp 
vanuit onze wijkkerken PG Emmen 
Kerk: € 40,30; bestemd voor kerkelijke 
activiteiten in Odoorn e.o. 
 

Op de bankrekeningen van de Kerk  
van Odoorn zijn in het 4e kwartaal van 
2021 de volgende giften 
binnengekomen:  
• €  0,-- voor de Diaconie  
• € 1000,-- voor de Kerk 
 
 

Giften kunt u overmaken, 
voor de Diaconie van Odoorn:  
NL29 RABO 0373.7370.41, t.n.v. 
Diaconie Prot Gem Emmen, o.v.v. 
“Diaconie Odoorn” 
 

voor de Kerk van Odoorn: 
NL49 RABO 0373.7190.27, t.n.v. CvK 
Protestantse Gemeente Emmen, o.v.v. 
“Kerk Odoorn” 
 

 

Alle gevers, hartelijk dank! 
 

Kerkdiensten op de radio  
Onze diensten zijn elke maand te 
beluisteren op Radio Borger-Odoorn en 
wel op de maandagmorgen ná de dienst.  
 

Radio Borger Odoorn is te vinden op de 
Kabel op 107.5 of op Ziggo Digitaal 917. 
Op internet:  
https://www.rtvborger-odoorn.nl/  

Aanvang 10.00 uur. 

https://www.rtvborger-odoorn.nl/
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BERICHTEN  

van HELENE WESTERIK 
 

 
En toen werd alles weer anders… 
We hadden gedacht met kerst en 
oudjaar in kleine aantallen samen te 
kunnen komen, maar het ging anders. 
Met de mensen die de muziek zouden 
verzorgen, Ingrid van der Klei en Elma 
van der Stelt, maakte Willem Mulder een 
opname in de kerk. Daarmee kon ik een 
kerstfilm maken, om zo toch vanuit onze 
vertrouwde plek iets naar de mensen toe 
te brengen.  
 

De mensen die het afgelopen jaar zijn 
overleden konden we niet gedenken in 
de kerk. Maar dat gaan we op een later 
moment doen. Dan zullen hun namen 
alsnog klinken op de plek die voor hen 
waardevol was en die voor de mensen 
die hen missen waardevol blijft.  
 

Het valt voor veel mensen niet mee, 
leren omgaan met alles wat de 
afgelopen twee jaar zo anders is 
(geworden).  Hoe doen we dat?  
 

Sommige mensen, vooral jongeren, 
weten dat niet (meer) zo goed.  
Het ontbreekt hen aan gezamenlijkheid 
en contact.  
Een van mijn nichtjes is in september 
gaan studeren, in Den Haag. Ze woont 
daar nu ook, en sinds de huidige 
lockdown is er weer veel stil gevallen.  
Ze vertelde me dat ze had gesolliciteerd 
om online kinderen te begeleiden bij hun 
huiswerk. Na wat testen was ze 
aangenomen; natuurlijk verdient ze er 
wat mee, maar het hoofdargument om 
dit te gaan doen was: ‘ik moet toch iets 
doen om bezig en in contact te blijven’. 
Mooi, vind ik dat.  

Dat ze zelf weet wat ze nodig heeft, en 
daarnaar op zoek gaat. Ik denk dat het 
echt moeilijk wordt als je dat niet weet.  
 

Als je niet van jezelf weet wat je nodig 
hebt om moeilijke tijden door te komen. 
Stellen we elkaar die vraag wel eens: 
wat doe jij, of wat heb jij nodig om 
moeilijke tijden door te komen? En: kan 
ik daarbij misschien iets voor je doen? 
Want dat helpt mij ook…. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op het moment van het schrijven van 
deze kopij, duurt het nog een paar dagen 
tot de volgende persconferentie.  
We weten dus nog niet hoe het verder 
zal gaan. Ik hoop dat we vanaf februari 
weer samen kunnen komen; op zondag 
13 februari is dat. Dan laten we ook iets 
bijzonders zien. Wat, dat is nog even 
een geheim. Zoals het nieuwe jaar nog 
verscholen zit in een rollegie.  
 

Hoe het ook is en zal gaan op ons 
levenspad, ik wens ons allemaal een 
knapzakje met lichtheid toe.  

 
 

  Met een  
hartelijke  

groet, 
 

Helene 
Westerik 
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Koffieochtenden in de Boshof  
 

Op dit moment plannen we de 
koffieochtenden vanaf februari: de 
woensdagen 2 februari en 2 maart.  
Om 10.00 uur. Als het nodig is, gaan we 
weer met twee kleinere groepen 
samenkomen. De bijdrage voor de 
koffie/thee met iets lekkers is € 5,00. 
Was je er nog nooit bij, en zou je willen 
komen, dan graag opgeven bij Helene.  

Met een hartelijke groet,  
Helene Westerik 

 

Gedicht 
je moerstaol 
 

as jij je iegen taol niet meer proot, 
te min vindt der veuroet te kommen, 
staomelnd ABN staot te brommen, 
mis ie deur bokkigheid zo de boot. 
 

as jij je iegen taol niet meer proot, 
verlies ij ansluting met de umgeving, 
jouw proten, ’n armoedige beleving, 
je kregen ‘t met in de moederschoot. 
 

as jij je iegen taol niet meer proot, 
mis ij hiel veul van je allernaosten, 
kuj je niet meer in heur verplaotsen, 
wordt dien taolarmoe wal arg groot. 
 

as jij je iegen taol niet meer proot, 
hej gien besef daj jezölf tekört doet, 
blief drèents toch proten dat döt goed, 
anders maok ie oeze moerstaol dood. 

 
Marchinus Elting 

   

 

 

 

Desmond Tutu  
 

Eind vorig jaar overleed aartsbisschop 

Desmond Tutu. Als je zoekt op internet 

kun je zijn ontmoetingen met de Dalai 

Lama vinden. Ongetwijfeld zal je dan 

zien dat ze heel veel plezier hadden 

tijdens die ontmoetingen.  

Van die ontmoetingen verscheen een 

boek: Vreugde der Wet.  
 

 

De schrijver van het boek (Douglas 

Abrams) vertelt ons op enig moment: de 

aartsbisschop maakt elke morgen een 

gezondheidswandeling, dat deed hij ook 

in de tijd dat hij doodsbedreigingen 

kreeg. De schrijver heeft één keer zo’n 

wandeling met hem meegelopen: ze 

liepen een halfuur in stilte, tot het 

wandelpad abrupt doodliep tegen een 

muur. Desmond Tutu wandelde 

helemaal door tot aan het eind, totdat hij 

letterlijk met zijn neus tegen de muur 

liep. Symbolisch voor 

de man die bereid was 

om tot het einde van de 

wereld te gaan om een 

einde te maken aan 

apartheid; geen 

binnendoorwegen, 

geen omtrekkende 

bewegingen, maar 

doorgaan tot het einde.  
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Mooi beeld vind ik dit voor de grote 

vraagstukken waar wij als mensheid voor 

staan. Niet opgeven, zichtbaar en 

transparant blijven, en altijd hoop 

houden op een goed leven voor ieder 

mens. Laten we zo proberen zijn 

gedachtengoed levend houden.  

Het boek is overigens de moeite waard 

om te lezen.  

 

In memoriam Eric Cossee  
 

Op 18 december 2021 overleed op 77 

jarige leeftijd de Remonstrantse 

predikant Eric Cossee.  

Van 1992-2009 was hij bijzonder 

hoogleraar vanwege de Zwinglibond in 

de geschiedenis en de beginselen van 

het unitarisme aan de Faculteit 

Godgeleerdheid en 

Godsdienstwetenschap van de 

Rijksuniversiteit Groningen (de opvolger 

van professor Krikke). En hij heeft een 

belangrijke bijdrage geleverd aan het 

blad van de Zwinglibond, maandelijks 

publiceerde hij over een historisch 

onderwerp. De bakermat van de 

Zwinglibond lag in Odoorn.  

De bond werd na de 2e wereldoorlog 

opgericht door ds. van Lunzen, en 

voortgezet door ds. Roodzant en later 

ds. Brinkman. De Zwinglibond is 

inmiddels opgegaan in de Vrijzinnigen 

Nederland. https://vrijzinnigen.nl/  

Het gedachtegoed proberen we in 

Odoorn nog steeds handen en voeten te 

geven.   
 

Over Eric Cossee als predikant en 

kerkhistoricus zou ik veel kunnen 

schrijven, maar ik wil graag een andere 

kant van hem belichten. Een aantal jaren 

geleden maakte één van zijn kinderen 

een einde aan zijn leven.  

In een uitzending van “de Verwondering” 

(TV NPO NCRV, is nog te zien), (zie ook 

onze facebookpagina, red.) in 2016 heeft hij 

daarover verteld. Over de dingen die 

zich niet laten beredeneren.  

Over de onmacht als je de strijd en het 

verdriet van je kind ziet.  

Over het terugontvangen van geloven 

als vertrouwensvol leven. Want het gaat 

niet om dogma’s en leerregels.  

Bij geloven gaat het erom dat we 

vertrouwend in het leven staan.  

Dan kunnen we ook gaan waar geen 

weg is.   

Helene Westerik  
 

Het leven kan alleen maar geleefd 

worden…. 
 

Op een dag vroeg de leerling aan de 

meester: "Kunt u mij vertellen wat het 

mysterie van het leven is? Of heeft u een 

boek waarin de waarheid achter het 

mysterie van het leven beschreven 

wordt?" 

De meester pakte een boek uit zijn 

boekenkast. Het boek ging over de 

geheimen en de wonderbaarlijke 

vermogens van water en over de 

betekenis van water voor ons leven op 

aarde. Hij gaf het boek aan zijn leerling 

en zei: "Neem het tussen je beide 

handen en wring het uit!" 

https://vrijzinnigen.nl/
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De leerling keek verbaasd, maar deed 

wat hem gevraagd werd. 

Hij kneep en wrong, maar de meester 

zei: "Je moet harder knijpen." 

De leerling deed zijn best, doch de 

meester riep: "Kom op! Harder!" 

Uiteindelijk gaf de leerling het op, niet 

wetend wat de bedoeling hiervan was. 

De meester vroeg hem: "En, heb je er 

water uit kunnen persen?" 

"Nee…, natuurlijk niet!" 

"Zie je," zei de meester, "uit een boek 

over water komt geen water. En uit een 

boek over het leven komt nooit het leven 

zelf. Het leven dient geleefd te worden 

en het mysterie van het leven ligt in het 

leven zelf besloten.” 

Leo Kaniok 

 

 

 

 

 

Wie weet…. 

Begin deze maand deed ik een dienst in 

de Stefanuskerk in Westerbork.  

Na afloop zette de koster de deur even 

open, en binnen de kortste keren 

stonden er een paar wandelaars in de 

kerk. Toen ze weg waren vertelde het 

kostersechtpaar dat ze de afgelopen 

zomer ruim 5.000 mensen in de kerk 

hadden gehad. Mensen die de kerk 

wilden zien, maar die ook even wilden 

zitten, of een kaarsje aan wilden steken.  
 

In de Oringer Kerk hebben we sinds kort 

de mogelijkheid om een kaarsje aan te 

steken, en ook ik heb de ervaring dat, als 

ik iets naar de kerk moet brengen of 

ophalen, er vaak toeristen aan de deur 

staan met de vraag of ze even naar 

binnen mogen.  

Al vaker dacht ik: hoe mooi zou het zijn 

als wij een of meerdere 

gastvrouwen\gastheren\vrijwilligers 

zouden hebben waardoor de kerk wat 

vaker open kan zijn.  
 

Misschien is er iemand die dit leest, en 

denkt: ‘dat lijkt mij wel wat’. Meld je dan 

aan bij Willem Mulder (zie voor zijn 

gegevens bladzijde 2).  

Helene Westerik 

 

 

Gedicht 
psalms en gezangen in 
Drèents 
 

in het Oringer kerkgebouw tiedens de 
preek, 
klinkt daor de olde psalms en ok 
gezangen, 
die domnee op zundagmörgen döt 
anlangen,  
het begun op de eerste dag van de neie 
week. 
 

maor iniens drèents as een angeköndigd 
lied, 
ien van de veule gezangen in oes iegen 
taol, 
die zungen wordt as een ieuwenold 
verhaol, 
en al het kerkvolk begrep van wat der 
stiet.  
 

in een tied waor olde woorden het er toe 
doet, 
mien taol naor het hogere gewelf 
umhoog steg, 
het veur mij aaid een diepere betiekenis 
kreg, 
zo zit bliekbaor oes Drèents mij in het 
bloed. 

Marchinus Elting 
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In memoriam  

Grietje Gesien Hooiveld-Oosting 
 

Op 31 december 

2021 overleed op 

80 jarige leeftijd 

Grietje Gesien 

Hooiveld-Oosting.  

Lieve moeder en 

schoonmoeder 

van Trea en Henk 

en Jan-Albert en 

Anita, en lieve 

oma van Rick, 

Thom, Robert en Kirsten.  
 

In zoveel mooie herinneringen blijft zij bij 

ons, zo schijft haar gezin op de 

rouwkaart. Zoals heel recent de kerst die 

ze met elkaar vierden.  
 

Grietje hield van handwerken, lezen, van 

geschiedenis en de Drentse taal.  

Een tijdje geleden schreef ze haar 

levensverhaal op, en aan de hand 

daarvan vertelden we bij het afscheid 

haar verhaal.  
 

Aan het begin van haar leven zou Grietje 

veel verhuizen: van de Hunzebergen 

naar de Borgerderweg, naar Valthe en 

naar Odoorn. Toen ze met Jans trouwde 

gingen ze naar Klijndijk, maar uiteindelijk 

zou ze weer in Odoorn terecht komen. 

Zo was de cirkel weer rond.  

Een kleine cirkel, letterlijk en figuurlijk. 

Want Grietje was heel graag thuis, en 

haar gezondheid bood haar ook niet 

zoveel gelegenheid om dingen te 

ondernemen. Maar ze was heel tevreden 

met wat ze had. Een eigen plek, haar 

kinderen en kleinkinderen.  

Als moeder was ze altijd thuis met thee 

en koekjes; de kinderen kregen alles wat 

nodig was, en ze zou altijd die plek 

blijven waar je je verhaal kon doen.  

Als Oma was ze een oase van rust en 

gezelligheid voor haar kleinkinderen.  

In haar tuin had ze een zandbak en een 

zwembadje, en dat was genoeg, samen 

met de knakworstjes en pannenkoeken.  
 

In haar jonge jaren werkte Grietje met 

veel plezier op het gemeentehuis in 

Exloo, en toen ze met Jans trouwde, 

zetten ze samen hun schouders onder 

de boerderij. Zij deed de huishouding, 

maar ook de administratie, en de 

mannen op het land zullen zich vast haar 

lekkere broodjes nog wel herinneren. 

Hoewel Jans al een tijdje met zijn 

gezondheid tobde, kwam zijn overlijden 

in 2000 toch onverwacht. Jan-Albert en 

Anita woonden toen al op de boerderij, 

en ze zouden het best redden, maar 

voor de onverminderde trouwe hulp van 

zwager Jan was ze heel dankbaar.  
 

Na het overlijden van Jans zou het 

steeds stiller worden. Dat vond ze niet 

erg, maar uiteindelijk was ze toch wel blij 

als haar kinderen haar meenamen naar 

de familiedagen: ‘ik zeg niet zoveel, 

maar ik geniet er wel van’.  
 

Van huis uit hoorde Grietje bij de kerk 

van Odoorn. De kerkklokken hoorden bij 

haar leven, ze kwam er graag met 

Oudjaar, en Trea had vaak meegedaan 

met het kerstspel.  
 

Ze had één lievelingsgezang: ’k Wil U, o 

God, mijn dank betalen; u prijzen in mijn 

avondlied; het zonlicht moge nederdalen, 

maar Gij, mijn Licht begeeft mij niet. 

In haar eigen woorden zei ze het zo: 

‘ ik ben gelukkig en tevreden met alles 

wat ik heb.’  
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En zo sloot ze in vertrouwen haar ogen 

op de laatste dag van 2021.  

Alle goede en mooie herinneringen 

blijven, en zo blijft Grietje bij haar 

kinderen, kleinkinderen en andere 

familieleden. Mag dan hen troosten, nu 

ze haar zo zullen missen.  
 

Helene Westerik 
 

Radioprogramma Zin!  

 
 
 

Een keer in de maand* op een 
donderdagavond maakt Helene Westerik 
een programma op Radio Borger-
Odoorn. Van 19.00-20.00 uur.  
Over dat wat het leven zinvol en mooi 
maakt.  
Met muziek, verhalen en een gast.  
Hebt u een mooi verhaal, of hebt u een 
bijzonder boek gelezen, dan kunt u door 
haar geïnterviewd worden.  
Bel: 06-43167139. * Zie onze website 
 

Veur de Preek 

Op zondagmorgen de 13e februari is  
Helene Westerik weer te beluisteren in 
een aflevering van “Veur de Preek”.  
Iedere zondagmorgen tussen 8.00 en 
9.00 uur kunt u luisteren naar Veur de 
Preek, een radioprogramma met 
religieuze muziek. 
 

(Wekelijks kunt u een breed aanbod van 
diverse stijlen beluisteren: koorzang, 
Engelse hymnes en gospel. Ook is er 
ruimte voor het instrument dat elke 
zondagmorgen het meest wordt gebruikt 
in de eredienst: het kerkorgel. Daarnaast 
wordt elke zondag in Veur de 
Preek een korte meditatie 
gehouden, verzorgd door 
één van de veertien vaste 
voorgangers, verspreid in de regio.) 
 

ALGEMEEN 
 
 

ACTUELE INFO  
VRIJZINNIGHEID 

 
 

BOEKBESPREKING 
Een boek met een Gouden Randje 
 

Over boeken gesproken... 

't Hooge Nest van Roxane van Iperen 

is een 'pageturner' in alle opzichten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lebowski Publishers, november 2018, 

Overamstel, Amsterdam en Antwerpen  

 

Volgens het juryrapport Opzij 

Literatuurprijs is het 'Een fascinerende 

ontrafeling van een gruwelijke 

familiegeschiedenis, met een krachtige 

feministische lading. 't Hooge Nest is een 

leeservaring die iets toevoegt aan wat je 

al dacht te weten'.  

Ik kan het alleen maar beamen.  
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Het waargebeurde verhaal van twee 

joodse zussen in het verzet, in (een mij 

bekende) onderduikvilla in 't Gooi (waar 

ik jarenlang gewerkt heb als 

gemeentevoorlichter in Huizen) en het 

onvermijdelijke verraad.  
 

'Een fascinerende geschiedenis' (aldus 

De Volkskrant). 'Een uitmuntend staaltje 

onderzoeksjournalistiek' aldus journalist 

Bas Haan. 'Een prachtig en 

indrukwekkend boek' aldus Sonja 

Barend.  
 

'Een ravissant meesterwerk'  aldus 

mijzelf. Op donderdagavond 30 

december 2021 gekocht en in een paar 

dagen uitgelezen met welkome triviale 

en gelukkige intermezzo's die mij even 

op tijd terugbrachten in de huidige 

wereld. Kniepertjes en oliebollen bakken 

waren als het ware geluksmomenten, 

verzetjes in de waan van de dag.  

Tussen het lezen door over alle schande 

van de rassenwaan en de 

bureaucratisch strak georganiseerde 

Jodenvervolging in Nederland in de 

duistere jaren van het fascisme en 

antisemitisme '40-'45.  

Een duizelingwekkend en meeslepend 

verhaal. Opdat we niet vergeten en niet 

wegkijken.  

Aanrader pur sang 🙏 

 

Henk S. Haan 

Lelystad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veertigdagenkalender 2022:  

Roept U/u maar…? 
 

Kunnen we alles zomaar zeggen?  

Of kunnen woorden ook kwetsen en 

anderen van hun vrijheid beroven? 

Daarom draagt de Veertigdagenkalender 

van 2022 als thema een zin met 

daarachter een vraagteken.  

Want kunnen we alles zomaar roepen? 
 

Zoals voorgaande jaren stelde Joke van 

der Velden de kalender samen.  

Hij bevat inspiratie voor elke dag van de 

veertigdagentijd (de periode van inkeer 

voor Pasen).  
 

Het thema ‘roept u maar’ kan op 

verschillende manieren geïnterpreteerd 

worden. In haar inleiding somt Joke er 

enkele op: sociale media, vrijheid van 

meningsuiting en soms roept God ook. 

‘Wij mogen in vrijheid roepen maar soms 

komt er een Stem van de andere kant 

die roept,’ zo schrijft ze.  

De Veertigdagenkalender bevat onder 

andere gebeden, gedichten, verhalen, 

vier vegetarische recepten en allerlei 

uitspraken, wijsheden en gedachten.  

De Veertigdagenkalender is een 

jaarlijkse publicatie van de Vereniging 

van Vrijzinnige Protestanten en is 

bedoeld om tijdens de veertig dagen 

voor Pasen te lezen. De kalender bevat 

voor elke dag een inspirerende tekst.  

De kalender begint in 2022 op woensdag 

2 maart, dan is het Aswoensdag. 

ACTIVITEITEN  
GROTE KERK  
EMMEN 
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De prijs van de kalender bedraagt  

€ 3,50. Vanaf 10 exemplaren wordt de 

prijs € 3,00, vanaf 40 exemplaren € 2,75 

en vanaf 100 exemplaren € 2,25.  

Deze prijzen zijn exclusief 

verzendkosten.  

U kunt de kalender bestellen tot 16 

februari bij Joke Brederveld, telefoon 

0591-222159, email: 

scriba@grotekerkemmen.nl  
 

Lezing Jan Warndorff uitgesteld 
De lezing ‘Filosofie van het 
boerenverstand’ door Jan Warndorff is  
uitgesteld naar dinsdag 19 april.  
Hij komt nu in het voorjaar in de week 
van de filosofie; een passend moment 
voor een hoopvol verhaal. Te zijner tijd 
volgt opnieuw informatie over de lezing. 
 

Kerk TV 
Via de website 
www.kerkdienstgemist.nl/tations/2534 
kunt u elke zondag rechtstreeks op beeld 
de viering in de Grote Kerk volgen.  
Voor vragen hieromtrent kunt u contact 
opnemen met Lammert Jonkers (tel: 06-
28046747) of met Gerard Huising (tel: 
06-57993298) 
 

De Koffieochtenden  
Vanwege de coronamaatregelen gaan 
de koffieochtenden nog niet van start. 
Zodra het weer kan leest u dit in de 
Zondagsbrief van de Grote Kerk. 
 

Naar binnen 
Dit is het meditatief-stilte-moment in de 
Grote Kerk. Elke maandag van 12.15-
12.45 uur. Je kunt bidden, mediteren of 
alleen maar stil zitten en de stilte ervaren 
in het bijzondere gebouw van de Grote 
Kerk. De 1e en 3e maandag van de 
maand is er een korte tekst als inleiding 
op de stilte.  
De kerk is 15 minuten voor aanvang 
open.  
https://www.grotekerkemmen.nl/ 

CULTURELE ACTIVITEITEN 

 

Programma 2022 
(Alle bijeenkomsten die hieronder 

vermeld staan kunnen zo maar anders 

worden door nieuwe coronaregels)                                                                                                 
 

 

Op 28 Januari is er een optreden van 

ODO. Aanvang 19.00 uur 
 

Op 18 Maart is er een optreden van 

Marjolein Meijers. 

Aanvang 20.00 uur  

“van Berini tot Solex”.  
 

Op 2 april een ingelast concert met 

Roon Staal 

Aanvang 20.00 uur. 
  

Op 29 April is er een optreden van 

Musica-E.  

Aanvang 20.00 uur. 

https://www.sokc.nl/  

Stichting Oringer Kerk en Cultuur 

 
activiteitencommissie  

Willem Mulder 
Langhieten 24 

7873 CB Odoorn 
matador@xs4all.nl  
 mob.: 06-48717475 

mailto:scriba@grotekerkemmen.nl
http://www.kerkdienstgemist.nl/tations/2534
https://www.grotekerkemmen.nl/
https://www.sokc.nl/
mailto:matador@xs4all.nl


 

 

Het Kerkkrantje                                            Pagina 13                                            Februari\Maart 2022 
 

Programma 2022 
(Alles onder voorbehoud van corona-

maatregelen): 
 

 

Zaterdag 12 februari 2022:  

Zangduo K Twije (K2) 
 

Zaterdag 12 maart 2022:  

Klaas Spekken 
 

Zaterdag 9 april 2022:  

Jan Henk de Groot 
 

Zaterdag 14 mei 2022:   

Gimme Shelter  
 
Graag tot ziens in  
Cultureel Centrum no.11 
 

info@ccno11.nl 
06 – 10 76 29 59 
06 – 48 77 57 15 
voor actueel nieuws:  
http://www.ccno11.nl/ 

 

 

 

 
 
 

Column  

COLUMN: NOG EEN PROFEET DIE 

VAN ONS HEENGING 

 

Desmond Tutu was niet de enige 
grootheid die ons in de laatste dagen 
van 2021 ontviel. Er overleed nog een 
profeet. Aan ons de taak om zijn werk 
voort te zetten, aldus Karl van Klaveren. 
 

Op Eerste Kerstdag – een dag vóór 
Desmond Tutu – overleed oud-diplomaat 
Edy Korthals Altes. Deze aimabele 
oude heer wist in de afgelopen jaren het 
verzet tegen de nucleaire wapenwedloop 
nieuw leven in te blazen. In juli 2019 
hield hij een bevlogen toespraak in de 
Houtrustkerk, die sommige toehoorders, 
waaronder ook leden van onze 
kerkgemeenschap, ertoe bracht om de 
daad bij het woord te voegen en acties te 
organiseren die de kernwapenwedloop 
weer onder de aandacht brachten van de 
media.  
 

Korthals Altes begon met zijn strijd voor 
vrede in de jaren '80 na een opmerkelijk 
visioen. In een interview in Trouw uit 
2021 vertelde hij daarover: 
 

'Als ambassadeur in Madrid had ik een 
prachtig leven. Het was de tijd van de 
wapenwedloop in de Koude Oorlog.  
Het was 1984, en in de nacht van 29 op 
30 september kreeg ik een 
hele indringende droom. Nog nooit in 
mijn leven had ik zo’n intense en 
coherente ervaring gehad.  
 

mailto:info@ccno11.nl
http://www.ccno11.nl/
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In mijn droom is er een grote kerk op een 
heuvel, met veel mensen. Eerst wil ik 
daar niet in. Een oude vrouw pakt me bij 
de hand en leidt me naar binnen, naar 
een plaats links voor het altaar.  
Boven het altaar hangt een groot kruis. 
Ik zie op dat moment dat er zaagsel uit 
het houten kruis valt. Het volgende 
ogenblik is er het gelaat van Christus, 
die me aankijkt. Ik ervaar intense 
compassie en in de levende ogen zie ik 
één vraag: "En jij? Wat heb jij 
gedaan, met jouw mogelijkheden op dit 
kritieke moment?" 
 

Wat er na die droom gebeurde, is 
vrijwel onbeschrijfelijk. Van het ene op 
het andere moment was ik een vrij mens, 
viel het gewetensconflict over de 
wapenwedloop, waarmee ik al maanden 
worstelde, van me af en wist ik dat ik 
stelling moest nemen. Die bewustzijns-
ervaring, zoals ik het nu noem, is echt 
wat anders dan een gewone droom.  
Een droom is meestal chaotischer en 
vervaagt snel, maar deze indringende 
ervaring heeft mijn leven voorgoed 
veranderd.' 
 

In 2022, het nieuwe jaar, zullen de 
kernbommen die op vliegbasis Volkel 
liggen opgeslagen, worden vernieuwd. 
Edy waarschuwde ons daarvoor.  
Voor velen lijkt de strijd tegen de 
kernbewapening een dreiging uit de 
oude doos. Maar niets is minder waar. 
Het gevaar is onverminderd groot en 
zelfs toegenomen nu de relatie tussen 
Rusland en de NAVO steeds slechter 
wordt. 
 

De technologische hoogcultuur waarin 
we leven is geweldig. Ze heeft ervoor 
gezorgd dat we snel een vaccin konden 
ontwikkelen tegen corona. Maar ze kent 
ook een donkere schaduwzijde.  

Uit de koker van de westerse techniek is 
niet alleen 'de bom' voortgekomen, maar 
ook andere gevaren zoals 
klimaatopwarming en robotisering. Laten 
we daarom niet alleen elkaar het goede 
toewensen voor het nieuwe jaar, maar 
ook de wereld.  
En laten we samen al het nodige doen 
om te zorgen dat techniek een zegen 
blijft. 
 

God heeft ons de intelligentie en 
creativiteit gegeven om bergen te 
verzetten. Ooit ontworstelden onze 
voorouders land aan de zee.  
Ze lieten zien dat het onmogelijke 
mogelijk is. Ook nu weer zullen we met 
vernuft en daadkracht wonderen moeten 
verrichten. In 2022 en de jaren daarna.  
Dat God ons nabij mag zijn, zoals hij ook 
Edy nabij was. 
 

Karl van Klaveren 
Predikant van de Houtrustkerk in Den Haag 
en de Adventskerk in Zoetermeer 

(bron: Vrijzinnig.nl ) 

Een lied 
 

‘t Zel weer veujoar worden 
 

‘t Zel weer veujoar worden. 
Ik roek t aan de lucht, 
En d'eerste holtdoef vlugt. 
De winter was laang, 
En ik was baang, 
Dat ‘t nooit weer veujoar worden zol. 
Mor ‘t komt aaltied wel goud. 
 

Nog even en de scheuvels, 
Ja, die kinnen weer in ‘t vet. 
k Heb poters oet de kelder hoald, 
Alvast in ‘t schuurtje zet. 
Want ‘t zel weer veujoar worden. 
n Ponypeerdje zöcht gramniedeg 
Noar ‘t leste gras. 
n Raaiger ropt dat ‘t doar in ‘t zuden, 
Hail wat waarmer was. 
Mor ‘t zel weer veujoar worden. 
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De bontmuts, bivak, sjaals 
En hansen goan weer in de kaast. 
De vraauw die hoalt n klaid ter oet, 
En kikt of heur ‘t nog paast. 
Want t zel weer veujoar worden. 
 

‘k Was sikkom al vergeten, 
Hou kold de winter was. 
Toch is er ain dij ‘t muit, 
Omdat e nou vekaanzie het, 
En da's mien winterjas. 
 

De winter was laang, 
En ik was baang, 
Dat ‘t nooit weer veujoar worden zol. 
Mor ‘t komt aaltied wel goud. 

 
Ede Staal 
 
 
 

 
 
 

 

Een lied 
 

Bij de hemel in de rij 
 

In de nachten, in de weer 
’t Is heur vak, hef ze veur leert 
Aoldere mensen naor ’t einde brengen 
Klagen döt ze nooit ’n keer 
Al döt heur de rugge zeer 
Ze zal nie gauw verkeerde dingen 
zeggen 
En naost heur werk, collectes lopen 
En direct de mouws opstropen 
As der ien verlegen zit 
Um wat dan ok 
 

Die huuft niet te wachten  
bij de hemel in de rij 
Die mag direkt deur,  
die mag iederien veurbij 
Die huuft niks uut te leggen 
Die huuft niks te zeggen 
Nee, die huuft niet te wachten 

Bij de hemel in de de rij 
Zo ken ik ok ’n meneer 
Die deu ok warkelijk niks verkeerd 
Umdat der niks gien kwaod in ‘m zat 
Zag hij ’n puutie langs de straot 
Met stoete weggegooid in de haost 
Deur schoelkinder die leben op patat 
Dan fleut hij zien hoogste lied 
Deu ’t puutie lös veur de vogelties 
En brandde ’s aobends 
’n Keersie bij Franciscus 
 

Die huuft niet te wachten  
bij de hemel in de rij 
Die mag direkt deur,  
die mag iederien veurbij 
Die huuft niks uut te leggen 
Die huuft niks te zeggen 
Nee, die huuft niet te wachten 
Bij de hemel in de de rij 
 

Bij de hemel in de rij 
Bij de hemel in de rij 
Staon zulken vaak ok nog ’s achteran 
Ze wullen zich weer niet opdringen 
Mar dan begint de hiele rij 
Te wiezen en te wenken en te zingen: 
 

 
 
 
 
 
 
 
Die huuft niet te wachten  
bij de hemel in de rij 
Die mag direkt deur,  
die mag iederien veurbij 
Die huuft niks uut te leggen 
Die huuft niks te zeggen 
Nee, die huuft niet te wachten 
Bij de hemel in de de rij 
Nee, die huuft niet te wachten 
Bij de hemel in de de rij 
 

Daniël Lohues 
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KERKDIENSTEN  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

VRIJZINNIGE KERK ODOORN Voorganger      Organist 
 

Zondag 13 februari 10.00 uur Helene Westerik      Marjan Doornbos 

Gezamenlijke dienst met de Grote Kerk Emmen 
Radio-uitzending op 14 februari om 10.00 uur door RTV Borger-Odoorn 
 

Deze dienst is onder voorbehoud van de corona-maatregelen 
Voor deze dienst geldt vooraf aanmelden bij Willem Mulder ( adres zie blz. 2) 
 

Zondag 13 maart    10.00 uur Helene Westerik      Wim Boer 

Radio-uitzending op 14 maart om 10.00 uur door RTV Borger-Odoorn 
 

Zondag 10 april      10.00 uur Helene Westerik      Wim Boer 
 Palmpasen 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

PAASBERGEN   Voorganger  Organist 
 

Er zijn geen diensten om te vermelden 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

GROTE KERK EMMEN  Voorganger  Organist 
 

Te volgen op https://kerkdienstgemist.nl/stations/2534  

Zondag 23 januari   10.00 uur  Ds. M. Rappoldt   H. Stekelenburg 
Zondag 30 januari   11.00 uur      Ds. M. Rappoldt   Jan Lenselink 
 

Zondag 6 februari    10.00 uur Ds. W. Hordijk   Roy Pruisscher 
Zondag 13 februari  10.00 uur Helene Westerik  Dienst in Odoorn 
Zondag 20 februari  10.00 uur Ds. M. Rappoldt   Wietse Ouwejan 
Zondag 27 februari  11.00 uur  Ds. M. Rappoldt   Wietse Ouwejan 
 

Zondag 6 maart     10.00 uur Ds. M. Gaastra  niet bekend 
Zondag 6 maart     17.00 uur Choral Evensong, m.m.v. koor Magnificat 

Zondag 13 maart     10.00 uur Ds. Menso Rappoldt niet bekend 
Zondag 20 maart     10.00 uur Ds. H. Katerberg Rolde Drentse Dienst 
Zondag 27maart      11.00 uur Helene Westerik   niet bekend 
 

COLOFON 

Redactie: 

Wim Boer  
Volmachtenstraat 1  
9414 AL Hooghalen, tel: 0593-592045 
Email: kerkkrantodoorn@hotmail.com   
    

Nieuwe abonnementen, opzeggingen  
(voor 1 januari) en adreswijzigingen graag 
doorgeven aan de administratie: 

Rick Beijering  
Beijering Administratie Consultancy 
Waardeel 16, 9531 EC Borger 
Tel.: 0599-239014, email: rick@beijering.nl  
 

Bankrek.nr. NL83 RABO 0373.7190.94 

Ten name van Prot. wijkgem. Grote Kerk 
Emmen-Odoorn inz. Kerkkrantje Odoorn 

HET KERKKRANTJE 
 

 
ABONNEMENT 2022 
Abonnementsprijs: € 19,00 bij automatische 
incasso en € 22,00 als u een factuur thuis 
gestuurd krijgt.  
 
Het volgende nummer verschijnt rond  
zaterdag 26 maart 2022. 
 
Kopij moet binnen zijn uiterlijk op maandag 
14 maart 2022, 18.00 uur op het 
redactieadres in Hooghalen, emailadres:  
kerkkrantodoorn@hotmail.com   

of per post naar het redactieadres 
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