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De kerk van Gasselte wil er zijn voor alle in-
woners van Gasselte, in blijdschap, zorgen en 
verdriet. Dus als u denkt dat wij hierin voor u, 
uw buren of welke Gasselter dan ook een rol 

kunnen spelen, laat het ons dan weten. 
U kunt daarvoor contact opnemen met de 

contactpersoon voor uw wijk 
(zie achterzijde van dit kerkblad).

ONZE
VESTIGING IS
ELKE ZONDAG

         OPEN!Iedereen is

welkom!
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Via de vermenigvuldiging gaat we van breuk naar 
breuk: van Pasen/Pesach naar Pinksteren/Weken-
feest. In de vorige Verbinding was die wiskundige 
formule een beetje misgegaan bij het omzetten, dus 
daarom nu weer de formule hierboven. De eerste 
breuk geeft aan hoe het Joodse Pesach achter Pasen 
oplicht. Op dezelfde manier laat de tweede breuk 
zien hoe het Wekenfeest (‘Sjavoeot’) onlosmakelijk 
bij Pinksteren hoort. Zeven maal zeven, en ja…, nu 
zijn we bijna uitgeteld! Negenenveertig dagen na 
Pasen breekt nu eindelijk de 50e dag (‘Pentecoste’ = 
50e) aan: Pinksteren,.

Het Wekenfeest is van oudsher een oogstfeest, 
waarbij het volk Israël de eerste opbrengst van de 
oogst als offergave naar de tempel bracht. Na de 
val van de tempel in Jeruzalem werd steeds meer 
de nadruk gelegd op het ontvangen van de Tora (de 
eerste vijf boeken van de Bijbel) door het volk in de 
woestijn. 

Begin van de relatie
Dat moment wordt gezien als het begin van de re-
latie van God met Zijn volk. Vaak wordt dat in de 
Bijbel gezien als een huwelijk: God als bruidegom en 
het volk als bruid. Meisjes mogen met Wekenfeest 
witte jurkjes aan, krijgen bloemen in het haar ge-
vlochten en wordt er een vrolijk lied gezongen, dat 
eindigt met de woorden: “Sla, sla de trommels, laat 
de fl uit klinken en zing – wij brengen de eerstelin-
gen.” In de synagoge wordt het romantische Bijbel-
boekje Ruth gelezen.

Pinksteren…, het is voor ons vaak een nogal vaag 
feest. Iets met een Geest en met vlammetjes. Maar 
wat vieren we nu eigenlijk? Als je de schaduw van 
het Wekenfeest erachter blijft zien, ontdek je dat 
ook Pinksteren zo’n oogstfeest is. Na het nieuwe 
begin van leven, dat met Pasen gevierd is, krijgen 
mensen de Geest. 
Niks geen wazig ‘spirie-wirie’-gedoe, het gaat hier 
om inspiratie. Je mee laten nemen in de gedachte 
aan het nieuwe, het onverwachte, het uitdagende. 

Je blijft niet staan bij wat je als mens vastzet, maar 
durft nieuwe wegen te gaan. Inspiratie komt uit het 
Latijn en betekent zoiets als ‘in-blazen’. De ‘spirit’, de 
Geest word in je geblazen. 
Als dat zo is, dus als je ge-in-spir-eerd raakt, komen 
er vanzelf ook vruchten. Niet letterlijk natuurlijk, 
maar fi guurlijk. En die vruchten, dat kan van alles 
zijn. Alles wat mensen (al is het maar even) boven 
zichzelf doet uittillen. Goede daden, vriendelijke 
woorden, muziek, kunst, alles wat mensen doet ge-
loven in goedheid en schoonheid… Als u één dezer 
dagen eens in het Witte Kerkje komt kijken, loopt u 
de kans om ‘onze’ kunstenaar Gosse Koopmans te-
gen het lijf te lopen, tijdens het Feest van de Geest. 
Ook Gosse is zo’n mens die geïnspireerd raakt om 
dat te doen wat hij doet. Dat gaat echt niet altijd 
vanzelf, je moet er ook zeker wel iets voor doen, er 
heel je energie op zetten. Het komt je in die zin niet 
aanwaaien!

Henny Vrienten
De onlangs overleden Henny Vrienten verraste 
velen door in 2008 ook een liturgisch lied te schrij-
ven, voor de oecumenische studentengemeente in 
Utrecht. Dit lied zegt eigenlijk alles over hoe je Pink-
steren toe kunt laten: de ruimte die je geeft voor 
het waaien van Gods Geest, om zo open te staan 
voor nieuwe wegen, nieuwe inzichten.

Ruimte waar het licht kan komen, 
wind kan waaien, adem stromen. 
Ruimte die doet leven.
Stilte waar je God kunt horen, 
open hart en open oren.
Stilte om te zijn.
Licht waarin wij samen staan. 
Geest van God, raak Gij ons aan, 
dat wij open gaan.

Een heel inspirerende zomer toegewenst!
ds. Loes Roersma
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Van de kerkenraad

Op paasmorgen is de nieuwe paaskaars de kerk in-
gedragen. Het lijkt een herstart van het kerkelijk jaar, 
immers het jaar 2022 staat vermeld op die kaars, 
maar het kerkelijk jaar begint met de Advent, rond 1 
december. Verwarrend, en dat is Pasen toch al!
Ondertussen zijn we op weg naar Pinksteren en 
vanaf Hemelvaartsdag  (26 mei) vieren we het Feest 
van de Geest. En dan is het afgelopen met de kerke-
lijke feesten: zomer en wellicht vakantie.
In de afgelopen maanden hebben we geprobeerd 
de draad weer op te pakken na alle beperkingen 
vanwege de corona-epidemie. Even nog werden we 
opgeschrikt door een uitbraak van het virus bij een 
groep kerkgangers en ook bij leden van de cantorij. 
Gelukkig ging het om wat we ‘de milde vorm’ van 
corona noemen.
Onze dominee is een paar weken afwezig geweest 
om te herstellen van een ingreep op de afdeling 
kno van het Erasmus MC in Rotterdam. In diezelfde 
periode had ze haar vakantie gepland … Zo liep zij 
de kerkenraadsvergadering van mei mis en ze was 
eveneens afwezig bij wat haar eerste kranslegging 
tijdens de dodenherdenking van 4 mei in Gasselter-
nijveen zou zijn. Diaken Jan Tolsma heeft haar ver-
vangen en samen met de heer H.J. Dijkstra, voorzit-
ter van de kerkenraad van onze buurgemeente, de 
bloemen bij het monument gelegd.

Oekraïne

De oorlog in Oekraïne drukt zwaar op de stemming 
van velen van ons. Tegelijkertijd willen we wat doen. 
Op 11 april is er, op initiatief van het gemeentebe-
stuur van Aa en Hunze, een eerste overleg geweest 
met alle kerken uit de gemeente. Opvang van vluch-
telingen is een onbekend fenomeen met veel haken 
en ogen. Gelukkig is Vluchtelingenwerk, met kennis 
van zaken, aanwezig op de locatie Papenvoort. In 
Gasselte worden op een paar adressen Oekraïners 
opgevangen. En in onze leerkamer worden lessen 
Nederlands gegeven. Het is nog onduidelijk wat we 
als kerkgemeenschap kunnen doen.
Op dinsdag 31 mei is er de gemeenteavond. Het 
thema ‘Duurzaamheid’ komt opnieuw aan de orde. 

Ook staan er enkele huishoudelijke zaken op het 
programma, waaronder fi nanciële.
De kerkenraad heeft voor zijn vergadering van dins-
dag 3 mei de classispredikant ds. Jan Hommes uitge-
nodigd. Wij hebben dat gedaan omdat er twee zaken 
aan de orde waren die ook voor hem interessant 
zijn. Hij treedt immers op als inspirator en aanjager 
van het gesprek in de kerken, hij vertegenwoordigt 
de classis bij andere kerkgenootschappen; overhe-
den, maatschappelijke organisaties en de media in 
zijn werkgebied Groningen en Drenthe. 
Zo was er de indringende brief van een gemeentelid 
aan de raad, die de vraag stelt hoe de landelijke PKN 
handen en voeten wil/kan geven aan de ‘praktische 
uitvoering van wat er in de zondagse erediensten 
wordt uitgedragen en beleden’. 

Ongerustheid

Ook is er ongerustheid bij de raad over de toene-
mende invloed en bemoeizucht van de landelijke 
PKN, via de Dienstenorganisatie, die het functione-
ren van de plaatselijke kerken, ook dat van het Witte 
Kerkje, danig verstoort, met name wat de kerkelijke 
fi nanciën aangaat. Wij hebben de indruk dat naar 
aanleiding van dit gesprek, dat prettig verliep, ds. Jan 
Hommes zijn netwerk zal informeren en activeren.
Op dinsdag 26 april was het feest in de kerk. De 
burgemeester van Aa en Hunze, de heer A.W. 
Hiemstra, verraste Henk van den Brink met een ko-
ninklijke onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje-
Nassau. 
Laten we in deze beangstigende tijd ook oog en oor 
hebben voor wat de Geest vermag: het programma 
van het Feest van de Geest biedt de kans ons in 
vuur en vlam te zetten.

Ik wens u een mooie zomer en hoop u te zien bij al 
die activiteiten in en rondom ons Witte Kerkje.

Namens de kerkenraad,

Gerrit Berkhoff, scriba
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Van de zondagsschool

Op zondag 17 april, 
eerste paasdag, heb-
ben we ons jaarlijkse 
paasontbijt gehouden. 
We hadden ook gasten, 
Lieke met haar vrien-
dinnetje Xenia die uit 
Kroatië komt. Xenia, 
haar zus en moeder 
wonen in verband met 
de oorlog in Kroatië 
tijdelijk bij Lieke en 
haar ouders en zusjes.
Het was een gezellig 
paasontbijt; de kinderen 
hebben ervan genoten 
en ook van de spellen 
die we gedaan hebben 
én de prijsjes de ze 
konden winnen!

Na weer een jaar co-
rona en dus bijna geen 
zondagsschool te heb-
ben gehad, was zondag 
22 mei de slotdienst. 
De zondagsschool was 
het hele uur in de kerk 
aanwezig. 

De slotdienst 
betekende voor de 
zondagsschool de afsluiting van het zondagsschoolseizoen en na de kerkdienst was er de buitendag!

Buitendag
Tijdens de buitendag gingen we met z’n allen naar de zandkuil in het bos. Daar hebben we een lekker plekje 
opgezocht om te picknicken en genoten zo van al het lekkers dat de leidsters hebben meegenomen, werd 
er verstoppertje gespeeld en waren er leuke balspellen.
Rond het middaguur zijn de kinderen weer naar huis gebracht en begon voor de zondagsschool de zomer-
vakantie.

Op zondag 18 september beginnen we weer met de zondagsschool.

Namens de kinderen en leidsters wensen wij iedereen een hele fi jne zomervakantie toe!

(N.B.: de activiteiten van de zondagsschool op 22 mei zijn na de deadline van Verbinding; ze zijn dus onder 
voorbehoud in verband met eventueel slecht weer - redactie) 

De kinderen van de zondagsschool deden met veel enthousiasme mee aan het paasont-
bijt en onder andere het traditionele eiertikken. 
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Bloemengroet

De bloemen gingen afgelopen 
weken naar de volgende 
personen: 

Koninklijke onderscheiding voor 

Henk van den Brink

De jaarlijkse lintjesregen op dinsdag 26 april is niet aan Gasselte 
voorbijgegaan. Henk van den Brink (1946) is benoemd tot lid in 
de Orde van Oranje-Nassau. De feestelijke uitreiking was 
’s morgens om 10 uur in het Witte Kerkje. De burgemeester 
van Aa en Hunze, de heer A.W. Hiemstra, noemde in zijn lofrede 
de verdiensten van Henk van den Brink voor de Gasselter 
gemeenschap en voor de plaatselijke protestantse gemeente in 
het bijzonder: diaken, ouderling-kerkrentmeester, oprichter en 
later penningmeester/secretaris van de Stichting Vrienden van het 
Witte Kerkje, aan te vullen met een lange lijst van werkzaamheden 
zoals het verzorgen van drukwerk voor activiteiten in en rond 
de kerk, opstellen van het rooster voor de organisten en het 
onderhouden van de contacten met hen, de cantorij aan het 
zingen houden, verhuur van de kerk en facturering, luiden van de 
kerkklok, boekenmarkt organiseren, oudejaarscollecte regelen, 
zorg voor onderhoud van kerk en pastorie, boodschappen doen 
(“Henk, zijn er kaarsen?”), verzenden van Verbinding en de lijst is 
niet volledig. Eigenlijk was Henk alles, behalve dominee.
Zo’n 65 mensen waren aanwezig toen de burgemeester Henk 
de versierselen behorende bij de Orde namens de Koning 
opspeldde. De cantorij jubelde, het orgel juichte en er was koffi e 
met gebak, aangeboden door het gemeentebestuur. 
Voor Henk en Corrie waren er veel bloemen en cadeaus. 
Gefeliciteerd!

Henk van den Brink en zijn vrouw Corrie

20-3

mevrouw Van der Weerdhof

De Hoefslag 37

27-3

mevrouw G. Ritsema

Stuifzandlaan 13

3-4

mevrouw W. Schuiling

E. Hiddingelaan 8

10-4

de heer J. Oosting

Molenstraat 1

17-4

mevrouw G. Drent

Sassenberg 24, Borger

24-4

de heer H. Rutgers

Tebinckslaan 21

1-5

mevrouw E. Pepping

Johan Hilbinglaan 12

8-5

mevrouw J. Hadderingh

Hoogte der Heide 7

Eigenaar
Rechthoek
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In hogere sferen

In het kader van ‘duurzaam kerken’, zijn op 4 mei 
alle achttien plafondlampen vervangen door led-
lampen. Een besparing van bijna 2000 Watt per 
branduur. Na grondig vooronderzoek door Wim 
Berenschot bleek het gebruik van een eenpersoons 
hoogwerker de meest veilige en betaalbare optie. 
Met hulp van koster Jan van het Hof en Truida Hov-
ing werd deze klus in slechts drie uurtjes geklaard, 
inclusief koffie. Belgische bonbons van de fam. 
Wauters uit Turnhout zorgden voor de nodige en-
ergie.

Allereerst hartelijk dank voor uw jaarlijkse bijdrage 
en inzet. Kerk-zijn doen we samen en kan alleen bli-
jven bestaan dankzij de inzet en betrokkenheid van 
haar leden.
Alle leden hebben begin april een brief ontvangen 
voor de jaarlijkse Vaste Vrijwillige Bijdrage. ‘Vast’ om-
dat het een jaarlijks lidmaatschap betreft, ‘Vrijwillig’ 
omdat u zelf, als lid de hoogte van uw bijdrage mag 
bepalen. Met de gezamenlijke bijdragen van ieder 
betalen we diverse kosten waaronder gas, water en 
licht, onderhoud kerk en pastorie, diaconale zorg en 
natuurlijk onze eigen predikant. 

Zo kunnen we kerk zijn midden in de samenleving 
van ons dorp. Om dat zo te houden, hebben we uw 
bijdrage hard nodig, zodat ons Witte Kerkje ook in 
de toekomst van betekenis kan zijn.
Ik heb inmiddels vele toezeggingen en betalingen 
mogen ontvangen, waarvoor hartelijk dank! Graag 
ontvang ik van iedereen het antwoordformulier 
ingevuld retour, ook als u al betaald hebt, van plan 
bent binnenkort te betalen of een lopende incas-
so-opdracht heeft afgegeven in voorgaande jaren. 
Dus altijd retour naar de penningmeester.

Gemeenteavond
De jaarrekening van PG Gasselte wordt besproken 
tijdens de gemeenteavond op 31 mei. Na goedkeur-
ing door CvK, Kerkenraad en CCBB (Classicaal Col-
lege voor de Behandeling van Beheerzaken) zal deze 
worden gepubliceerd op onze website. 

Moi,

Jan Tamminga
Penningmeester College van Kerkrentmeesters.



Nadat de gemeente Aa en Hunze had besloten om 
vluchtelingen op te vangen in Papenvoort, werden de 
kerken via Impuls uitgenodigd om te inventariseren 
wat nodig was en wat de kerken daarin kunnen be-
tekenen. De diaconie van de Protestantse Kerk van 
Gasselte was bij deze bijeenkomst aanwezig. 
De eerste dertig vluchtelingen werden verwacht en 
er was één gebouw ingericht; spullen waren er ge-
noeg en er waren ook al vrijwilligers bezig. Het was 
voor de organisatie ook nog onduidelijk wat er alle-
maal nodig is voor de toekomst als er meer vluchte-
lingen komen. Er werd afgesproken, dat zodra meer 
duidelijk zou worden er een nieuwe bijeenkomst zou 
komen. 
De tweede bijeenkomst werd door de gemeente ge-
organiseerd en ook hier was de diaconie bij aanwezig; 
het bleef echter nog steeds onduidelijk wat er nodig 
was zodra er om extra hulp werd gevraagd. In dat 
geval wordt ook contact met de kerken opgenomen. 

Stand van zaken
Ik heb inmiddels, begin mei, contact gehad met Impuls 
en de stand van zaken was op dit moment dat er on-
geveer zeventig vluchtelingen zijn in twee gebouwen. 
Deze mensen zijn zeer zelfstandig zodat ze zelfs veel 
werkzaamheden doen. Voor de toekomst is het nog 
onzeker hoeveel vluchtelingen er komen. 
Er waren eerst drie dagdelen waarin vrijwilligers no-
dig waren: ‘s morgens, s middags en in de avond,  maar 
het avonddeel is opgeheven. Op dit moment zijn er 
vrijwilligers voldoende, al is het altijd mogelijk om u 
aan te melden voor een dagdeel. 
Dus als u zich wilt inzetten voor de vluchtelingen, 
meld u zich dan bij mevrouw  A. Doddema van Im-
puls via het telefoonnummer 06-30688472. Wanneer 
u dan tevens aangeeft, dat u namens de kerk komt, 
scheelt dat veel papierwerk. 
En als er veel meer hulp nodig is, word er contact 
met ons opgenomen. 

Namens de diaconie
J. Tolsma 
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Disclaimer 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming, oftewel de Privacywet, moet onder meer 

de privacy van iedereen (beter) beschermen. Het was en is altijd een vaste gewoonte om in 

iedere Verbinding ook de adressen te vermelden van mensen die bijvoorbeeld een bloemetje 

verdienen of er al één hebben ontvangen. Voor veel mensen is dat vaak een extra reden om er ook 

persoonlijk aandacht aan te besteden binnen het kader van ‘omzien naar elkaar.’

Uit de reacties die we ontvangen, trekken we de conclusie dat dit erg op prijs wordt gesteld. 

Wanneer u toch liever niet hebt, dat uw adresgegevens erbij vermeld worden, laat dat dan even 

van tevoren weten via het redactieadres: 

lammiewilkens@planet.nl .

We zullen er dan rekening mee houden.  

De (eind-)redactie behoudt zich bovendien het recht voor om ingezonden kopij (bijvoorbeeld 

taalkundig) aan te passen, in te korten of niet te plaatsen. Er kan hierover niet worden 

gecorrespondeerd. 

De eindredactie 

Meld u aan als vrijwilliger 
voor de vluchtelingen 

Kerk en Vrede – 
Nederland kleurt regenboog

Bij de kerk, de pastorie en al bij veel huizen in onder 
andere Gasselte en Gieten hangt op het ogenblik 
een speciale vlag: de Vredesvlag. In 1961 werd voor 
het eerst een vredesvlag met regenboogkleuren ge-
bruikt in een vredesoptocht in Italië. Het ontwerp 
was geïnspireerd door vergelijkbare, veelkleurige 
vlaggen, die gebruikt werden bij demonstraties te-
gen atoomwapens.
De vlag bestaat uit zeven banen in de kleuren violet, 
blauw, turkoois, groen, geel, oranje en rood, met in 
het midden in witte letters PACE ( = VREDE)
De regenboogvlag is ontleend aan het Noach-ver-
haal uit Genesis. De regenboog wordt in het Oude 
Testament met hetzelfde Hebreeuwse woord aan-
geduid als de boog van de strijder (qeset). Later 
krijgt het een tegengestelde betekenis: de boog 
wordt een symbool van hoop. De regenboog die na 
de zondvloed in de wolken verschijnt (Gen. 9, 12-
17) is het symbool van Gods genade en een teken 
van het verbond tussen God en de aarde (vers 13)

Veelkleurigheid
Mooi dat het symbool van de regenboog nu verwijst 
naar de veelkleurigheid van de vrede:
* Vrede met de aarde, zodat het leven bewaard blijft. 
(Greenpeace gebruikt de vlag met vijf kleuren tegen 
een witte achtergrond);
* Vrede in de gemeenschap, zodat niemand in angst 
hoeft te leven (de LHBTI- gemeenschap gebruikt de 
vlag met zes kleuren. Dan ontbreekt echter het tur-
koois en is de kleurenvolgorde omgekeerd)
* Vrede op de markt zodat allen in waardigheid kun-
nen leven (Fair trade)
* Vrede tussen de volken, zodat mensenlevens be-
schermd worden (Kerk en Vrede, Pax)
Kerk en Vrede verkoopt al jaren twee soorten re-
genboog-VREDE-vlaggen:
* De gewone vlag 100*150 cm á 16 euro;
* De grote vlag 200* 300 cm á 55 euro

Op steeds meer kerken, scholen , gemeentehuizen 
en bij woningen wappert de VREDE-vlag; Nederland 
kleurt steeds meer regenboog. Doe ook mee en be-
stel vandaag nog via de website: 
www.kerkenvrede.nl een vlag bij Kerk en Vrede.
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U kunt uw oude boeken inleveren
op zaterdag 4 juni a.s. van 10.00 - 
12.00 uur bij de leerkamer van 

Het Witte Kerkje

De opbrengst van de boekenmarkt
komt geheel ten goede aan de

Stichting Vrienden van Het Witte 
Kerkje, zodat de monumenten in 

ons dorp bewaard blijven!

Koffi e en thee
zijn verkrijgbaar

voor 1,00

Zaterdag 

11 juni a.s.
10.00-15.00 uur

GROTE

BOEKENMARKT

IN HET

WITTE KERKJE

TE GASSELTE
DORPSSTRAAT 5

Stichting Vrienden van Het Witte Kerkje

Hebt u een activiteit?
Geef het aan ons door!

Verbinding verschijnt vijf keer per jaar huis-aan-
huis in Gasselte en Kostvlies. De deadline voor 
het vierde nummer van 2022, voor de maanden 
september, oktober en november, is 13 augustus. 
En omdat Verbinding een contactorgaan is, met 
de nadruk op contact, stelt de redactie het erg 
op prijs wanneer u ook activiteiten die in Gas-
selte en Kostvlies worden gehouden doorgeeft.
Bijdragen voor het komende nummer kunnen 
gestuurd worden naar het redactieadres lam-
miewilkens@planet.nl

Ook deze zomer weer
koffi eochtenden in de leerkamer 

Om de twee weken, op de woensdagmorgen, is er 
koffi edrinken in de leerkamer van het Witte Kerkje. 
Op dit moment gelukkig zonder corona-beperkin-
gen....
 
De leerkamer staat op het terrein van de kerk en is 
tegen de pastorie aangebouwd. Er is ruim voldoende 
parkeergelegenheid en iedereen is welkom om een 
lekker kopje koffi e of thee te drinken of om gewoon 
even bij te kletsen. 
De bedoeling van deze bijeenkomsten is, dat men 
andere mensen in een ongedwongen sfeer kan ont-
moeten en leert kennen.  

De koffi emorgens in de zomermaanden zijn op 1, 
15 en 29 juni, 13 en 27 juli en op 10 en 24 augustus, 
steeds van 10.00 tot 11.30 uur.    

Kopij 

voor het volgende nummer van 

Verbinding graag voor 13 augustus mailen 

naar lammiewilkens@planet.nl
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Maak uw wandeling naar kerk, werk, bos of hei 

       met goed verzorgde voeten door 

Medisch Pedicure Praktijk Pes Cura
Jannie E.G. Oortwijn-Timmer 

medisch pedicure

Achter de Brinken 4A

9462 RH Gasselte

0599-637 847 / 06-31 53 31 22

E-mail: mpppescura@hotmail.com

(advertentie)

(advertentie)

Radio Amathusia, een duurzaam geluid uit Gasselte, 
brengt iedere zondag veel duurzame nieuwtjes en tips. 

Ondanks de vele extra uitzendingen op zowel de korte 
golf als de middengolf, in verband met de oorlog in 
Oekraïne, is het Radio Amathusia gelukt om ook dit 
zomerseizoen, een uurtje zendtijd te krijgen. De omroep 
is weer iedere zondag van 14.00 tot 15.00 uur te horen 
op de 6005 kHz in de zogenaamde 49-meterband, op de 
korte golf.        

De uitzendingen zijn bovendien te beluisteren via de 
stream op shortwaveservice.com en op onder meer de 
website van Universiteit Twente SDR: de frequentie 
6005 invoeren en de lettercombinatie AM. 

Het programma van Radio Amathusia wordt tevens 
uitgezonden via de webradio van Hollands Palet in 
Den Haag: iedere zondag van 19.00 tot 20.00 uur met 
een herhaling op maandag van 13.00 tot 14.00 uur. De 
webradio is te beluisteren via www.hollandspalet.nl.

Radio Amathusia is ook te ontvangen via de kabel van 
Den Haag Totaal en op DAB+ in een groot deel van 
Zuid-Holland. 

Op www.amathusia.nl kun je onder meer eventuele 
programmawijzigingen lezen. 

Radio Amathusia is een uniek, kleinschalig, radiostation 
binnen het media-landschap.   De omroep kan worden 
gesponsord zonder dat het één cent kost. Helemaal 
gratis dus. Ga daarvoor naar de site sponsorkliks.com, 
geef Radio Amathusia aan als te sponsoren doel en koop 
bij een van de tientallen, betrouwbare, webwinkels.   
 
Productie, samenstelling en eindredactie: 
Geert Wilkens.

Radio Amathusia is ‘doelgroep-radio’ op de korte golf 
met toestemming van het Commissariaat voor de Media 
onder licentienummer 705708 en wordt uitgezonden 
via het antennepark van Shortwaveservice in het 
Duitse Kall-Krekel.    

    



Openstelling Witte Kerkje

Zoals ieder jaar nog steeds gebruikelijk is, is 
het Witte Kerkje ook nu weer gedurende de 
zomermaanden op een aantal woensdagmid-
dagen open voor bezoekers. Dat gebeurt in 
de maanden juni, juli en augustus en de eerste 
twee weken van september, van 14.00 tot 
16.00 uur. De openstelling vervalt trouwens 
op de woensdagen 1 juni, 22 juni, op 6 juli en 
24 en 31 augustus in verband met een huwe-
lijk in de kerk.   
Het gaat dan om de reguliere openingstijden, 
want het Witte Kerkje doet dit jaar ook weer 
mee aan Kerkenpad in samenwerking met 
de Dorpskerk in Gieten, de Magnuskerk in 
Anloo, de Jacobuskerk in Rolde en, voor het 
eerst, ook de kerk in Grolloo.
Op de woensdagen 13 en 20 juli en op 3 
augustus is de kerk open van 10.00 tot 17.00 
uur.   
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Geboren

Overleden

Op 12 maart werden Emiel en Lisanne Wagenaar 
verblijd met de geboorte van hun zoontje Noud 
Milan; ze wonen aan de Dorpsstraat 7.

Op 20 maart werd Jurre Owen geboren; hij is het 
zoontje van Hidde en Joyce van der Weide aan de 
Bergweg 6.

Maud Eline Gea heet het dochtertje van Michel en 
Esther aan de Schulte Alinghlaan 13. 

Alle ouders van harte gefeliciteerd met de geboorte van 
hun baby.

Jubilea

Op 23 maart was het echtpaar Panman, De Hoef-
slag 13, zestig jaar getrouwd en op 25 maart vierde 
het echtpaar Meijeringh, Markepad 1, zijn vijftigja-
rig huwelijksfeest.  

Beide echtparen alsnog van harte gefeliciteerd. 

‘Herinner mij, maar niet in sombere dagen.
Herinner mij, in stralende zon,
zoals ik was, toen ik alles nog kon.’

Op 7 april overleed Lutgerdina Anje Henderika Bos-
schieter-Watjer, Diny, op de leeftijd van 83 jaar, na 
een huwelijk van 62 jaar. Ze werd in besloten kring 
gecremeerd.  

We wensen de familie veel sterkte met dit verlies. 

Achter Horstmans bos (Gasselte)

Wat bindt mij an dit vlak, wied laand,
van heide en bos en stoevend zaand,
dat ieder jaor weer aans daor lig,
een wit verstoven duungezicht?

Het nevelt over ‘t Hunzedal....
De zummer bluit an iedre wal...
En ‘t dörpie lig daor gries en old
in roggegeel en haovergold.

Daor slingert ‘t aovendpad op an
Daor speulde een kind, daor keert een man...
Zo komp ‘n zwarver thoes op ‘t lest
Is dr wel ooit wat beter west? 

Harm Drent
Bron: Drentse schrieversalmenak. 

Stichting Vrienden van Het Witte Kerkje organissert

Zaterdag 11 juni a.s.

GROTE BOEKENMARKT

(10.00 - 15.00 uur)

in Het Witte Kerkje

te Gasselte

Eigenaar
Rechthoek

Eigenaar
Rechthoek

Eigenaar
Rechthoek

Eigenaar
Rechthoek

Eigenaar
Rechthoek

Eigenaar
Rechthoek

Eigenaar
Rechthoek
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Het hol 

van de tijger 

trotseren

Op zijn vlucht door de woestijn klimt de zon steeds 
hoger. Een hol is de enige plek die schaduw biedt. 
Maar wat zal hij daarin aantreffen? Een tijger, een 
hyena, een ratelslang? Voorzichtig nadert hij. Het hol 
is leeg. Voor nu. 

Yahya is Somalië ontvlucht. Zijn broer werd voor 
zijn ogen vermoord, vader en moeder trof hij dood 
aan. Hij zocht tevergeefs naar zijn vrouw en kinde-
ren. Uiteindelijk vluchtte hij. Zo komt hij in dat hol 
terecht, in Jordanië, en weet hij na een lange, barre 
tocht in 2007 Nederland te bereiken. 

Identiteit ontkend

De IND gelooft echter niet, dat Yahya uit Zuid-So-
malië komt. Er komen taalanalyses, hij beantwoordt 
kennisvragen goed en getuigen verklaren dat hij echt 
uit Zuid-Somalië komt, maar de IND blijft erbij: geen 
Zuid-Somaliër. Het duurt tot 2016 voordat Yahya 
erin slaagt zijn geboorteakte te bemachtigen en een 
nationaliteitsverklaring te krijgen van de Somalische 
ambassade. 

Maar volgens de IND staat de authenticiteit niet 
vast. Bijzonder, om offi ciële documenten van de am-
bassade in twijfel te trekken. Maar de rechtbank en 
de Raad van State gaan erin mee. Achteraf is dat in 
strijd met het oordeel van het Hof van Justitie van 
de Europese Unie: dat oordeelt in 2021 dat Neder-

land veel te hoge eisen stelde aan documenten bij 
opvolgende asielaanvragen. Maar daar heeft Yahya in 
2018 niks aan. 

Droom

Zo zit Yahya al sinds 2007 in onzekerheid. Maar dan 
wordt, in het najaar van 2021, INLIA benaderd: Ya-
hyas vrouw en kinderen leven nog en zoeken hem. 
“Een droom”, zegt Yahya. Hij krijgt foto’s van zijn 
vrouw, zijn inmiddels volwassen kinderen en hún 
kinderen. Hij is opa! Zijn gezin is via het Rode Kruis 
en de UNHCR in Minnesota beland. 

Gezinshereniging zo snel als kan, zou je denken. 
Maar het blijkt ingewikkeld om te regelen dat hij 
hiervandaan naar de VS kan. Zolang hij afhankelijk is 
van de Nederlandse overheid, wordt hij nooit met 
zijn gezin herenigd, denkt Yahya. Hij neemt een radi-
caal besluit: hij gaat terug naar Somalië. 

Ja, daar is het onveilig. Maar nog langer hier afwach-
ten; nog erger. Yahya neemt het heft in handen. Eerst 
terug, daarna ziet hij wel verder. De man die het hol 
van misschien wel een tijger trotseerde, laat zich 
niet langer uit het veld slaan. 

Yahya is inmiddels in Mogadishu, en INLIA houdt 
contact met hem.

Het ‘hol van de tijger’. © Ewa Rogoyska/Dreamstime.com. 
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8 juni 1939
mevrouw A. Hilbrands-Hogenes
Esweg 6

8 juni 1938
de heer P. Wolterman
De Heugte 2

12 juni 1937
mevrouw H. Mulder-Meursing
Julianalaan 2

13 juni 1934
mevrouw H. Wollerich-Wigchering
Burg. Gaarlandtlaan 2, Gasselternijveen

19 juni 1940
mevrouw A.H. Posthuma-Wieringa
Grotenend 13

22 juni 1939
mevrouw J.F. Pronk-Wiering
Stuifzandlandlaan 6

26 juni 1941
de heer J. de Vries
Etten Hiddingelaan 1

26 juni 1935
mevrouw Dalenberg
De Heugte 5

30 juni 1941
de heer G. Pauw
Etten Hiddingelaan 10

1  juli 1937
de heer W. van Hemmen
Bosweg 4

3 juli 1938
de heer H. van het Hof
Joannes Cuperuslaan 24

7 juli 1937
de heer J. Nijhof
Schulte Alinghlaan 79

8 juli 1934
mevrouw G. Hagenauw-Martens
De Hoefslag 31

De nieuwe paaskaars

Op paaszondag 

is de nieuwe 

paaskaars de 

kerk ingedragen. 

Het wasreliëf 

verbeeldt het 

verhaal van de 

Emmaüsgangers 

(Lukas 24: 13-

35) dat plaats 

vindt kort na de 

opstanding van 

Jezus. 

Twee volgelingen 

van Hem zijn 

onderweg van 

Jeruzalem naar 

het dorp Em-

maüs. Jezus voegt 

zich bij hen, maar 

de beide mannen 

herkennen Hem 

niet. In Emmaüs 

aangekomen 

nodigen ze Jezus 

uit te blijven eten. 

Pas als Jezus het 

brood breekt, herkennen ze Hem. Dan wordt Hij 

‘onttrokken aan hun blik’. De beide mannen gaan 

meteen terug naar Jeruzalem om hun verhaal te 

vertellen. Ook zijn er een kruis en de Griekse let-

ters A en Ω in gestileerde vorm afgebeeld op de 
paaskaars 2022.

Uitdrukkingen uit de Bijbel

Veel uitdrukkingen die we in het dagelijks leven gebrui-
ken, vinden hun oorsprong in de Bijbel. Zoals ook deze:

Je dagen zijn geteld. (Het is over met je: Daniël 
5:26. God heeft uw koninkrijk geteld en Hij heeft 
het voleind.’)

Het is volbracht. (De taak is afgerond, de klus is 
geklaard. Een van de zeven kruiswoorden van Jezus 
van Nazareth uit Johannes 19:30. ‘Toen Jezus dan 
den edik genomen had, zeide Hij: Het is volbracht! 
En het hoofd buigende, gaf den geest)

Eigenaar
Rechthoek
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8 juli 1934
mevrouw G. Hagenauw-Martens
De Hoefslag 31

8 juli 1942
de heer H. Hilbolling
De Hoefslag 5

11 juli 1936
de heer H. Bosschieter
Bernhard Fabritiuslaan 26

15 juli 1934
mevrouw Maathuis
Hoogte der Heide 69

24 juli 1940
mevrouw H. Nijhof-Klaassens
Schulte Alinghlaan 79

24 juli 1942
mevrouw H. Leiting-Boer
Wemenweg 7, Gieten

25 juli 1925
mevrouw J. Moek-Völlinck
Hoogte der Heide 45

25 juli 1942
mevrouw A.H. Bokhorst-Lubbers
Looweg 4

1  augustus 1938
de heer J. Hoving
Achter de Brinken 35

1  augustus 1938
mevrouw G. Kroezenga-Sanders
Hoogte der Heide 15

12 augustus 1930
de heer G. Eggens
Dorpsstraat 26b
 
28 augustus 1942
mevrouw M.C. Zwaan
Gasselterstraat 6, Bronnegerveen

30 augustus 1938
de heer B.J. Visscher
J. Hugeslaan 8a

Alle jarigen van harte gefeliciteerd 
en een fi jne dag toegewenst.  

‘Bloemschikkers’ gezocht

Sinds vele jaren worden er op de feestdagen en 

bij bijzondere diensten zoals bijvoorbeeld bij de 

bevestiging van ambtsdragers en doopdiensten een 

symbolische schikking gemaakt. Gerda Even heeft 

dat vele jaren verzorgd, maar kan dat in verband 

met haar verhuizing naar Stadskanaal niet meer 

doen.

We zijn daarom op zoek naar mensen die aardigheid 

hebben in bloemschikken.

We stellen ons voor een groepje te vormen en dan 

bij toerbeurt de schikkingen te verzorgen. Het mag 

ook met twee personen.

Vanuit de PKN Utrecht worden altijd voorbeelden 

gegeven met duidelijke omschrijvingen en werkwijze 

van de schikkingen. Mocht je belangstelling hebben 

laat het mij dan weten: e-mail: 

e.l.vreugdenhil@planet.nl of tel. 0599-564107.

We gaan dan proberen een keer bij elkaar te komen 

om te overleggen hoe we het een en ander gaan 

organiseren

Eigenaar
Rechthoek



Collecten

Kerkdiensten                            

                          Rondgang                                                                   Schaal

6    maart    € 42,80     € 40,55                                     € 260,00    Oekraïne KIA 
7/9 maart                                                                     € 600,00    Oekraïne via bank
13  maart    € 27,30     € 27,65                                     €   73,30    Historisch kerkhof
20  maart    € 26,25     € 25,90                                     €   77,70    Binnenlands diaconaat
27  maart    € 48,00     € 51,40                                     € 164,50    KIA straatkinderen

3    april     €  16,20     € 13,95                      € 40,10
10  april     €  38,02     € 31,10                                    €  104,00   Dorcas
15  april                                                                      €  119,20   KIA kinderen Libanon
17  april     €  59,65     € 64,60                                    €  139,50   Taizé 
24  april     €  34,60     € 30,15                                    €    83,60   Onderhoud kerkhof

Ook zijn er diverse giften binnen gekomen via een overschrijving; hartelijk dank.          
  

Alle diensten beginnen om 10.00 uur, tenzij anders vermeld.

                                                                                           Uitgangscollecten

5    juni ds. L. Roersma (eerste pinksterdag)    Feest van de Geest
12  juni  ds. J.J. van Bergen                               Diaconie
19  juni   ds. A.J. Streutker                                 Gemeentewerk 
26  juni ds. H. Knegt-de Boer                           Binnenlands Diaconaat

3    juli  ds. L. Roersma                                     Onderh. historisch kerkhof  
10  juli      de heer H.J. Dijkstra                             Diaconie
17  juli   mevrouw P. de Kruijff                          Onderh. kerk en pastorie 
24  juli         ds. L. van Ketel                                     Hospice Assen
31  juli         ds. H. Marsman                                     Gemeentewerk 

7   augustus        ds. D. Kits                                              Dorcas
14 augustus        ds. H. Jonker                                          Eredienst en cantorij
21 augustus      ds. F. de Boer                                         Stichting Hulphond
28 augustus      ds. L. Roersma                                      V oedselbank 

Het Witte Kerkje heeft drie gediplomeerde bedrijfshulpverleners: Nina Jansen, Laurens Karste en Bram van 
der Wal. Bij kerkdiensten en andere activiteiten die door of namens de kerkenraad worden georganiseerd is 
een BHV’er aanwezig.   

Datum  diaconie        KRM           diaconie  KRM  diversen   Bestemming schaal   



Wijk Contactpersoon Telefoon        

Dorpsstraat Mevr. G. Ritzema 06-82074509                                

 

De Brinken, J. Hugeslaan, Grotenend,  Mevr. L. Wilkens 564206 

Esweg, Stationsstraat, Looweg   

Gieterweg, Wevenakkersweg, Heetweg, De heer H. van het Hof 564426

Kepselweg 

Kostvlies, Achterweg, Verlengde Grensweg Mevr. M. Barhorst 564279 

Julianalaan, Kamplaan, Gasselterstraat Mevr. M. Zwaan 565030

(Bronnegerveen) 

 

De Hoefslag De heer J. Tolsma 852390

 

De Hoefslag 1 t/m 49 (appartementen) Mevr. J. Hadderingh 564896

 

Hoogte der Heide Mevr. J. Hadderingh 564896

Achter de Brinken, Bergweg, Berkenlaan Mevr. M. de Wolde 06-15101388 

 

 

De Heugte, Thebinckslaan, Mevr. T. Berkhout 06-52076107 

B. Fabritiuslaan, Catharinalaan 

E. Hiddingelaan, J. Hilbinglaan, Vicarislaan Mevr. C. Berenschot 564161

 

Henricuslaan, W. Bronningerlaan, De heer J. Tolsma 852390

J. Cuperuslaan

Schulte Alinghlaan Mevr. M. Pieters-van het Hof 06-23729979 

                                                                  

Olde Hof, Stuifzandlaan, Markepad,  Mevr. D. Glimmerveen 851724 

Markeweg, Molenstraat    

Ericapark, Sodemorseweg, Borgerweg, Mevr. J. Oortwijn 637847

Kerkstraat                                                     

Lutkenend, Bosweg, Houtvester Jansenweg Mevr. E. Tamminga 06-50613876

Gasselternijveen, Gasselterboerveen, Mevr. H. Speelman 0599-512523

Gasselterboerveenschemond,  

Gasselternijveenschemond

Gieten Mevr. I. van den Bovenkamp 06-10120067

 

Drouwen, Borger en overig buitengebied Mevr. M.J. Berkhoff 564723

                                                                                              

                   

                                                       

Vormgeving en druk:

Grafi sch Goed
Dorpsstraat 14

9462 PL Gasselte
info@grafi schgoedgasselte.nl
www.grafi schgoedgasselte.nl

Gedrukt op papier
afkomstig uit productiebossen. 

Hierdoor gaan geen oerbossen verloren.

Contactpersonen Protestantse Gemeente Gasselte

Verbinding is een uitgave van 
Stichting Vrienden van het Witte Kerkje

Nummer 
juni/juli/augustus 2022

Redactie 
Verbinding

Lammie Wilkens
(Eindredactie)

Dorpsstraat 27
9462 PK Gasselte

Tel. 564206
e-mail: lammiewilkens@planet.nl

Elske Tamminga
Tel. 06-50613876

e-mail: tammingaje@ziggo.nl

Gerrit Berkhoff
Tel. 564723

e-mail: scribaat@kerk-gasselte.nl

Lies Vreugdenhil
Tel. 564107

e-mail: e.l.vreugdenhil@planet.nl

Het volgende nummer

van Verbinding

verschijnt september 2022


