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Bij de voorplaat

Vergezicht 
Het is de weer tijd van advent en kerst. Een tijd om terug te kijken en vooruit 
te zien. De seizoenen gaan door. In de winter wordt alles kaal. Op de ene akker 
is alles geoogst, de andere is nog groen. In de verte zien we een oude en jonge 
bomen. De bomen zijn kaal, maar net als bij de akkers, is er de hoop en ver-
wachting dat alles weer tot leven komt. In het voorjaar wordt alles weer groen 
en komt de aarde weer tot leven. Alles lijkt nu dood en donker, zeker als ook de 
laatste zonnestralen verdwijnen. Maar de hoop en verwachting blijven.

Pieter de Roest

Het begint klein en dichtbij

De grote vrede is een prachtig vergezicht. 
Daarin blijven we geloven, blijven we op ho-
pen, door steeds maar weer lief te hebben. 
De grote vrede begint met kleine vrede. We 
zoeken de kleine vrede. En die vinden we, 
steeds weer vaak dichtbij. In een bijgelegde 
ruzie. In een schaterlach bij een Sinterklaas-
surprise. Bij de blik van verstandhouding 
- je ziet me en weet wat er door me heen 
gaat. Als een kind in het karretje in de 
supermarkt ‘Happy Birthday’ zingt. Als de 

kaarsjes weer aan zijn en we ons nestelen 
met een fleecedeken. In de lol die mensen 
van verschillende nationaliteit hebben als 
ik in het Eritrees probeer te tellen. De kleine 
vrede, die wordt ervaren waar familiele-
den in een weemoedige verbondenheid de 
spullen van hun overleden moeder door de 
handen laten gaan. Bij het optuigen van de 
kerstboom en de verrassing van de lichtjes 
als het donker wordt. Het terugkijken van 
de foto’s van de Suc au May, hét vergezicht 
van de vakantie. Het klaren van een steeds 
uitgestelde klus. De armen van een kind om 

je heen. De zon die schijnt als je het niet had 
verwacht. Een goed cijfer. Wat kleine vrede, 
dat merk je bij een hand op je schouder. 
Wanneer je foto’s van vroeger kijkt. In het 
begin van een jaar van barmhartigheid. 
Het bericht van een geslaagde operatie. Het 
skypen met een kleinkind ver weg. En zo 
gaat het nog wel even door…
‘De kleine vrede’, dat is ook de titel van een 
boek over kerst 1914 in de loopgraven. De 
strijdende partijen - Duitsers tegenover 
Fransen, Belgen en Engelsen - staken het 
vuren en zingen samen kerstliederen in alle 
talen. Ze ontmoeten elkaar, eten samen en 
voetballen. Ze geven elkaar de gelegenheid 
om hun doden te begraven. Van hogerhand 
wordt deze kleine vrede niet geaccepteerd. 
Maar even was het er, en wie het later kon 
navertellen vergat het niet meer. 
Wat is voor u, voor jou de kleine vrede? 
Schrijf het op! Bij elkaar krijgen al die klei-
ne beetjes iets van een vergezicht.

Elly Veldman

Thema

Kerstmis,
ooit zonnewendefeest,

omkeren van donker naar licht
komst van Christus.

Geeft nieuwe wending,
schept een nieuw perspectief.

Biedt ons mensen

VERGEZICHT.
Geeft ons hoop op

en kracht voor een wereld
van gerechtigheid en vrede.

Redactie

Interview met Pieter de Roest

Een veelzijdig mens
Yvonne Lussenburg

In het Kerkblad staan met enige regelmaat foto’s van Pieter de Roest. Dit keer 
heeft hij de voorplaat gemaakt voor dit kerstnummer. Wie is Pieter? Ik sprak 
met hem over zijn passie voor fotografie. 

Pieter is werkzaam in het basisonder-
wijs. Hij werkt op De Wegwijzer in 
Westerbork. Dit jaar heeft hij groep 
5/6. Drie dagen per week staat hij 
voor de klas, één dag heeft hij taken 
als adjunct-directeur. 

Bijna altijd heeft hij een camera bij 
zich. De wekelijkse nieuwsbrief op 
school wordt voor een groot deel 
gevuld met foto’s van zijn hand. Hij 
fotografeert sinds hij een jaar of 10 
was, op zijn 14e had hij zijn eerste 
eigen camera. Zijn eerste trouwre-
portage maakte hij toen hij 16 was. 
Voordat hij overging naar digitale 
fotografie had hij een eigen donkere 
kamer. Op het gebied van fotografie is 
hij autodidact. Hij leest graag boeken 
en tijdschriften over fotografie om 
nieuwe ideeën op te doen en nieuwe 
technieken te leren. Hij heeft al diver-
se prijzen gewonnen met zijn foto’s. 
Door te fotograferen leer je ook goed 
te kijken. Wat wil ik op de foto zet-
ten, hoe lopen de lijnen, is het een 
evenwichtig geheel? Met deze kennis 
geeft hij ook tekenles op school. Hij 
leert de kinderen goed te kijken en 
na te denken voor ze een tekening 
gaan maken.

Pieter maakt vaak foto’s van natuur 
en landschap. Ook macrofotografie 
heeft zijn aandacht. In zijn woonka-
mer hangen een paar prachtige foto’s 
van vlinders op bloemen, gemaakt 
in zijn achtertuin. Portretten maken 
vindt hij ook een uitdaging. Hoe zet 
je iemand op de foto zoals hij/zij wer-
kelijk is? Het geeft een goed gevoel 
als dat is gelukt. 

Ook op het gebied van de muziek is 
Pieter actief. Hij speelt in de band  
No More Waiting (een singer-songwri-
ter band), klezmerorkest Mesjogge en 
de volksmuziekgroep Oasj. Hij speelt 
o.a. piano, gitaar, trompet en bugel. 
Op school speelt hij soms ook trek-
harmonica. 

Inmiddels heeft Pieter een enorm 
fotobestand opgebouwd. Tijdens het 
interview laat hij mij er een aantal 
zien. Zijn foto’s kunt u ook op Face-
book bekijken, surf daarvoor naar 
www.facebook.com/pieter.deroest.5
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Vergezichten en kleine doorkijkjes 
Douwe Oenema, geestelijk verzorger GGZ Drenthe

Wereldwijd is een traditie van kerstverhalen ontstaan. Analoog aan het bijbel-
verhaal zijn het verhalen van hoop, waarin ‘het geringe aanzien krijgt.’ Ze ap-
pelleren aan uitzicht op geborgenheid, liefde en rechtvaardigheid. Maar we 
moeten het vaak doen met kleine doorkijkjes. Er zijn ook verhalen waarin die 
doorkijkjes versplinterd raken. Ze liggen opgetast in Duurzaam Verblijf, een 
inrichting in Beilen voor mensen die lijden aan een combinatie van een psy-
chiatrische stoornis en een verslaving.

Het verhaal van Jannica

Jannica wordt 31 jaar geleden gebo-
ren in een normaal gezin. Samen met 
haar ouders en haar broer Josef woont 
ze in een stadje op 20 km van Praag. 

Ze helpt haar ouders in hun groot-
handel. Ze leveren sigaretten, drank 
en levensmiddelen aan winkeltjes 
en cafés. Het gezin leeft in welstand. 
De zaak gaat failliet als haar ouders 
bestolen worden. Ze raken beiden aan 
de drank en de spanningen lopen op. 
Jannica voelt zich verantwoordelijk 
en probeert het gezin bij elkaar te 
houden. Tevergeefs. Vader verlaat het 
huis. Moeder krijgt een nieuwe rela-
tie. Deze man trekt bij haar en de kin-
deren in. Hij mishandelt hen en kan 
niet van Jannica afblijven. 

Op haar vijftiende loopt ze weg. Tot 
haar 18e zit ze met tussenpozen in 
een internaat en sluit vriendschappen 
met wat later dealers blijken te zijn. 
“In die tijd kreeg ik mijn eerste in-
jectie met speed en rohypnol, in een 
park in Praag. Het was een vreemde 
sensatie. De blaadjes van de bomen 
gingen zingen, bewegen en praten. 
Het gras ging golven. Ik bleef spuiten 
en werd een gangstermeisje dat alles 
aankon.” Het blijkt vrij eenvoudig om 
maanden weg te blijven uit het inter-
naat. De politie is gemakkelijk om te 
kopen. 

Op haar 18e mag ze het internaat 
verlaten. Ze wordt verliefd op een zi-
geuner maar deze troggelt haar geld 
af dat ze verdient in een nachtclub. 
Het werk wordt te zwaar. Ze wil weg 
en probeert af te kicken van de speed. 
Haar vriend stelt voor dat ze naar Ne-
derland gaat, want daar kan ze meer 
verdienen. Hij regelt een paspoort en 
stelt haar voor aan een Bulgaar, die 
met haar mee reist via Brussel naar 
Zaandam. Onderweg krijgt ze te ho-
ren dat ze voor hem gaat werken. “Ik 

dacht dat het een grap was. Pas later 
wist ik dat ik gewoon verkocht was. 
Je bent van iemand, maar je weet het 
zelf niet.” 

In Zaandam komt Jannica in een huis 
zonder elektriciteit en warm water. Ze 

slaapt op een matras op de grond. En 
ze moet werken voor de Bulgaar en 
zijn zoon. Op de matras. Ze kan alleen 
onder begeleiding naar buiten om 
boodschappen te doen, of klanten op 
te pikken. Het contrast met de luxe 
nachtclub in Tsjechië is groot. “Ik had 
geen geld, nauwelijks eten en drinken 
en mijn paspoort was ik kwijt. Na 
drie maanden had ik er genoeg van. 
Ik kreeg ruzie met de Bulgaar en zijn 
zoon en ben ik toen verkracht. Ik kon 
vluchten toen ze sliepen. Een halfuur 
later stond ik langs de snelweg naar 
Amsterdam.”

In Amsterdam zwerft ze rond tot een 
man uit Guyana een kamer voor haar 
huurt en bij haar intrekt. Hij blijkt 
een dealer te zijn. Ze is 19 als ze haar 
eerste coke rookt. Ook begint ze met 
marihuana. Na verloop van tijd be-
landt ze in een ander huis waar veel 
gebruikt wordt. Ze ontmoet er Paulo, 
een drugssmokkelaar Als ze zwan-
ger raakt, stopt ze met alle drugs, 
ook met de sigaretten. Ze bevalt van 
dochter Alisa en het scheelt niet veel 
of de kinderbescherming neemt haar 
af. Het gaat bergafwaarts. Paulo blijft 
drugs gebruiken en wordt steeds 
agressiever. 

Na twee jaar wordt er een jongetje 
geboren, Rafael. Ze is inmiddels twee 
keer met Kerst naar Tsjechië geweest 
op familiebezoek. Daarna gaat het 
helemaal verkeerd. Jannica is vier jaar 
clean geweest, maar houdt dit niet 
vol. Ze is nog steeds illegaal in Neder-
land en er komen junks over de vloer. 
Er is weinig geld en als de kinderen 
naar school gaan zoekt ze een baan. 
Hier loopt ze een infectie op en haar 

nieren worden aangetast. Ze komt er 
achter dat haar man vreemd gaat en 
ze raakt werkloos. Ze vindt opnieuw 
een baantje als kamermeisje in een 
hotel.

Jannica wordt continu geslagen en 
zoekt hulp bij blijf van mijn lijfhui-
zen. Paulo weet haar te vinden en ze 
keert bij hem terug. “Waar is papa, 
zeiden de kinderen, dat vond ik zo 
zielig. Bovendien was het geen slechte 
vader.” Op een dag steekt Paulo haar 
en zichzelf met een mes. De ambulan-
ce moet komen. De kinderen worden 
uit huis geplaatst. Het gaat definitief 
fout als ze vergiftigde drugs gebruikt. 
Ze ligt drie dagen in coma en zeven 
maanden in het ziekenhuis. Haar nie-
ren zijn onherstelbaar beschadigd. Ze 

krijgt een kamer in de Bijlmer. “Dat 
was eigenlijk niet zo’n goede plek. Ik 
ging door met gebruiken, terwijl ik 
ook al wekelijks moest dialyseren”. 

Na omzwervingen belandt ze uitein-
delijk in Duurzaam Verblijf. “Het gaat 
al één jaar en twee maanden goed. Ik 
krijg hier therapie. Ik gebruik geen 
drugs meer en ik ben methadon aan 
het afbouwen om in aanmerking te 
komen voor een niertransplantatie. 
Mijn kinderen zijn nu twaalf en ne-
gen jaar oud, wonen bij pleegouders 
en willen nog steeds graag bij me zijn. 
Later moeten ze zelf maar beslissen 
wat ze doen.” Vanwege haar nierpro-
blemen heeft ze een strak program-
ma. Op dinsdag, donderdag en zater-
dag gaat ze naar de dialysekliniek. 
“Het zijn daar lieve mensen en ik voel 
me niet als een ex-gebruiker.” 

“Als ik nieuwe nieren heb, wil ik op 
mezelf wonen; het liefst nog een tijd-
je met de kinderen. En ik wil een op-
leiding volgen. Voorlopig heb ik nog 
geen verblijfsvergunning.” Ze houdt 
zich vast aan haar kinderen en haar 
familie in Tsjechië. Haar broer Josef is 
haar komen zoeken en het contact is 
hersteld. Veel bewoners hebben nie-
mand meer om op terug te vallen. 

De veerkracht van Jannica is bewon-
derenswaardig. Ze oriënteert zich ook 
op het spirituele vlak: “Ik zou graag 
wat meer over het geloof willen we-
ten. Ik was van onze familie de enige 
die soms naar de kerk ging. Het gaf 
me rust. Ook schoof ik wel eens een 
biechthokje binnen. Ik heb zo’n ander 
leven gehad, veel is vreemd en nieuw. 
Het lijkt me mooi om iets te hebben 

voor mezelf, iets wat je niet zomaar 
kan aanraken of afpakken.”

Caleidoscoop 
Van veel bewoners van Duurzaam 
Verblijf is zo’n uitgebreid verhaal 
niet eens bekend. En velen hebben 
ook helemaal geen contact meer met 
familie. Ze kampen met verwarring 
en psychoses. De zorgverleners moe-
ten het doen met fragmenten waarin 
waan en werkelijkheid door elkaar 
lopen. Ook de geestelijke verzorging. 
Het vereist een specifieke sensitiviteit 
om hun ervaringen van verlies en ver-
langen te duiden. Maar hun wereld is 
niet zonder ‘zin’ en betekenis. In de 
ontmoetingen, vieringen en gesprek-
ken kan er dan wel degelijk een mooi 
caleidoscopisch geheel ontstaan uit 

die versplinterde doorkijkjes…Noem 
het een vergezicht. 

Met kerst ga ik Jannica koekjes bren-
gen, dat doen ze ook in Tsjechië, ver-
telde ze.

Meditatief

Wij mensen blijven dromen dromen 
en vergezichten zien, 
een nieuwe aarde die gaat komen 
te vinden al misschien. 
 
Wij dromen van de mensenrechten 
die ieder mens dan heeft, 
niet langer tegen onrecht vechten, 
daar ‘t recht van liefde leeft. 
 
Verdwenen zijn de dictaturen, 
gevangenschap en pijn, 
verbanning en verdriet verduren, 
God zelf zal bij ons zijn. 

Wie in die dromen durft geloven 
voelt zelf verandering, 
vertwijfeling en wanhoop doven 
in blijde aarzeling. 
 
En licht en sterk, vol zachte krachten 
die onverzet’lijk zijn, 
bevechten wij de kwade machten 
die niet te tellen zijn. 
 
Waar mensen putten uit de bronnen 
van droom als werk’lijkheid, 
daar is Gods toekomst al begonnen 
in onze levenstijd.
 
Marijke de Bruijne
Eva’s lied. Liederen door vrouwen, 
Kampen 1984, 65

Foto: Otto Lussenburg
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Bed, bad en brood aan de Lottingstraat

Er gloort weer licht
Riet Verhoeven

Hij noemt zichzelf niet meer dakloos, maar nog wel thuisloos. Sinds deze zo-
mer krijgt hij bed, bad en brood aan de Lottingstraat te Assen. Hier heeft de 
Gemeente Assen een opvang gerealiseerd voor dak- en thuisloze jongeren tus-
sen de 18 en 23 jaar. Deze wordt uitgevoerd door Promens Care. Er is een 
nachtopvang en er is een opvang waar jongeren een traject kunnen volgen van 
maximaal zes maanden. Je wordt intensief begeleid om je leven weer op de rit 
te krijgen. Dat het goed mis kan gaan illustreert het verhaal van Nick. Dat het 
ook weer beter kan gaan en er licht aan het eind van de tunnel gloort, illus-
treert ook zijn verhaal.

“Tot mijn 15e jaar ging het redelijk 
goed met mij, alhoewel er thuis pro-
blemen waren waar ik nu nog last van 
heb. Op een avond zaten mijn ouders 
en mijn zusje en ik aan tafel en toen 
vertelden mijn vader en moeder dat 
ze gingen scheiden. Dat kwam als 
een donderslag bij heldere hemel 
voor ons. Ik ging daarna voor voetbal 
trainen en die avond had ik vier over-
tredingen aan mijn broek; zo kwaad 
was ik. Ik woonde daarna wisselend 

bij mijn moeder in Beilen en bij mijn 
vader in Smilde. Bij haar was er nog 
wel wat structuur, maar bij hem had 
ik grote vrijheid. Ik zat op het vmbo 
en zakte voor mijn examen; het jaar 
daarop slaagde ik. Sport was mijn 
grote passie. Ik was topscoorder van 
mijn team. Daarom ging ik mbo Sport 
en Bewegen doen. Met een paar me-
destudenten huurden wij een huis in 
Vries.”

Weg van de wereld
“Door knieblessures moest ik met de 
opleiding en ook met sporten stop-
pen. Dat was voor mij wel zo’n beetje 
de doodsteek; zonder voetbal geen 
leven. Toen kwam alles in een nega-
tieve spiraal. Ik kreeg geen studiefi-
nanciering meer, moest het huis uit 
en ik ging zwerven. Ik kreeg verkeer-
de vrienden, ging blowen en ik kropte 
veel agressie op. Dat moest er natuur-
lijk uit, met vechtpartijen tot gevolg. 
Het ging met mij zo slecht dat ik aan 
zelfmoord dacht. Ik had geen vertrou-
wen meer in de mensheid en ik sloot 
me van de wereld af. Zo erg dat ik 
tussen januari en maart 2013 in een 
tent woonde in de bossen tussen Smil-
de en Beilen. Ik voelde me eigenlijk 
wel relaxed op m’n luchtbedje en met 
mijn kampvuurtje, maar dat kwam 
ook door het blowen. Ik had altijd nog 
contact met vroegere klasgenoten. 
Gelukkig was er een vriend van één 
van hen, die vond dat buiten leven 
niet kon. Ik mocht toen bij hem op de 
bank slapen en dat heb ik anderhalf 
jaar gedaan. Inmiddels had ik zelf wel 
door dat ik anders met mijn agressie 
moest omgaan. Met steun van de GGZ 
leerde ik om stressvolle situaties te 
vermijden.”

Oud matras tegen de muur
“Maar de agressie keert zich nog 
wel tegen mijzelf. Zo sloeg ik soms 
zo hard met mijn vuisten tegen de 
muur dat het bloed er uitdroop. Of ik 
trapte zo hard met m’n voeten, dat 
ik die kneusde. Het was net alsof ik 
mijzelf steeds wilde straffen. Het is 
ook iets wat mij, door mijn verleden, 
bekend voorkomt. Bij de opvang heb 
ik nu, op advies van mijn persoonlijk 
begeleidster Janet, een oud matras 
tegen de muur van mijn kamer staan 
en daar ros ik nu op los. Halverwege 
dit jaar vond ik dat ik mijn leven 
moest oppakken. Eigenlijk voelde ik 
dat opeens. Ik had geen inkomen, ik 
had geen geldige legitimatie, ik had 
wel een dak, namelijk het dak van 

mijn vriend, maar ik had geen thuis, 
geen eigen plek. Toen heb ik me bij 
de Lottingstraat gemeld. De eerste 
die ik sprak was Janet en dat klikte 
eigenlijk meteen. Zij is heel direct 
en laat niet met zich sollen. Dat was 
wennen, want ik ben iemand die een 
ander om mijn vinger kan winden. Zij 
stuurde mij naar het gemeentehuis, 
zij stuurde mij naar Baanzicht en ze 
stuurde mij naar de werkvoorziening 
van Werkpro aan de Havenkade. Daar 
werk ik nu vier dagen per week op de 
viskwekerij.”

Veel te saai
“Het is voor mij nog wel heel erg wen-
nen: eerst de volledige vrijheid in een 
tentje in het bos en me dan nu aan 
regels houden. Dat gaat nog niet altijd 
goed. Zo kreeg ik laatst een time-out 
en heb toen weer een tijdje op de 
bank bij mijn vriend geslapen. Anders 
moest ik naar De Kommarin aan de 
Groningerstraat. De bedoeling is dat 
ik binnenkort van hier naar een eigen 
vast adres ga. Door mijn uitkering kan 
ik wel iets huren. Ook dan kan ik nog 
een jaar lang terugvallen op de ambu-
lante begeleiding van Promens Care. 
Mijn grote wens is om in september 
2016 weer een mbo-opleiding op te 
pakken. Ik denk aan Sociaal Agogisch 
Werk of iets op het terrein van dieren-
verzorging. Als ik terugkijk dan ben ik 
van nul naar 80% gekomen. Eigenlijk 
wil ik wel 100% maar dat vindt Janet 
niet een leuk leven. Dan wordt het 
voor mij veel te saai zegt ze.”

Nick wil niet met een foto bij zijn verhaal 
en Janet ook niet. Zij vindt dat het niet 
om haar gaat, ook al is ze de persoonlijk 
begeleidster, maar om het hele team van de 
opvang.

Voor nadere informatie over opvang: 
Tel. 344553, www.promens-care.nl 
e-mail: jongerenopvang@promens-care.nl 

A Festival of Nine Lessons  
and Carols
Op zondagmiddag 20 december om 
15 uur wordt in de r.-k. kerk in Assen 
weer dit bijzonder project uitgevoerd. 
Een prachtige en stemmige opmaat 
naar Kerstmis. Het Festival of Lessons 
and Carols is een oude, Engelse tradi-
tie. De negen Lessons en Carols vor-
men het raamwerk voor een dienst 
waarin de geboorte van Christus ge-
vierd wordt. 

Het ‘verhaal’ van de negen Lessons  en 
Carols volgt de bijbelse lijn van de val 
van de mensheid in het paradijs, via 
de profetische beloften van de Messias 
tot aan de geboorte van Christus. 
Dit verhaal wordt verteld in negen 
korte bijbellezingen uit Genesis, 
de Profeten en de Evangeliën, 
afgewisseld met kerstliederen, 
gezangen en andere koormuziek. 

Van oudsher wordt de dienst in deze 
vorm ieder jaar aan de vooravond 
van het kerstfeest gehouden. De 
originele liturgie is sindsdien 
overgenomen, aangepast en gebruikt 
door andere kerken, verspreid over 
de hele wereld. Lessons and Carols 
worden meestentijds uitgevoerd in de 
Anglicaanse, Katholieke, Lutherse en 
Presbyteriaanse kerken. 

De Lessons (lezingen) worden 
verzorgd door pastor A. Erich, 
mw.ds. E.A.R.F. Struikmans en ds. 
R. Koopmans. In een harmonieuze 
afwisseling tussen gesproken woord 
en muziek, zal voor u het Festival 
Projectkoor zingen. Naast koorzang 
wordt u uitgenodigd mee te zingen 
bij alle samenzang. Het orgel wordt 
bespeeld door A. Lukassen, klarinet: 

R. Cairo, muzikale leiding: M.J. 
Coppes. De toegang is gratis, wel 
vragen wij bij het uitgaan van de 
kerk een vrijwillige bijdrage voor de 

gemaakte kosten mede om dit soort 
projecten te kunnen blijven doen.

NIEUWJAARSBIJEENKOMST 8 JANUARI 2016
Het is wellicht niet wijdverbreid bekend dat de Algemene Kerkenraad van de 
Protestantse Gemeente Assen al geruime tijd gewend is om bij het begin van 
het nieuwe jaar een feestelijke nieuwjaarsbijeenkomst te organiseren. Tot nu 
toe zijn de bijeenkomsten vooral bezocht door ambtsdragers, predikanten, 
vrijwilligers, enz. binnen de PGA, maar ook door vertegenwoordigers van an-
dere kerkgenootschappen en overige relaties buiten de PGA die hiervoor een 
uitnodiging ontvingen. 

Voor de komende nieuwjaarsbijeenkomst wil de Algemene Kerkenraad bena-
drukken dat iedereen binnen de PGA van harte welkom is en wordt uitgeno-
digd om de nieuwjaarsbijeenkomst te bezoeken.

Onder het genot van een hapje en een drankje willen we met u vooruit kijken 
naar het nieuwe jaar en elkaar de beste wensen doen toekomen.  

De nieuwjaarsbijeenkomst wordt gehouden op vrijdag 8 januari van 17 tot 19 
uur in De Bron, Einthovenstraat 28 te Assen. 

Namens de AK,
Bert Smit, scriba
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Overal de lucht zien
Klaas-Jan Mulder

Helaas waaide het te hard om langere tijd te verblijven op de top van de Mont 
Ventoux, tijdens ons bezoek in de zomer van 2013. De snoeiharde wind maak-
te het bijna onmogelijk om van het adembenemende uitzicht te genieten. Van-
af de bijna 2000 meter hoge ‘reus van de Provence’ kun je enorm ver zien. Het 
is net alsof je vanuit een vliegtuigraam over de aarde kijkt. En ook vanaf het 
zuidwestelijk deel van de Provence kun je bij helder weer de kale berg vanaf 
grote afstand al zien liggen.

Toch hoef je voor vergezichten per 
definitie niet in Frankrijk, Italië 
of elders in het buitenland te zijn. 
Dichter bij huis vind je ze ook. De 
provincie Groningen bijvoorbeeld. 
Of de Wadden. Daar waar je de lucht 
overal om je heen kunt zien, zonder 
dat flatgebouwen of andere (storende) 
elementen het uitzicht verhinderen. 
Voor veel kunstenaars zijn vergezich-
ten een dankbare inspiratiebron. Nu, 
maar ook eeuwen terug. Eén van die 
geïnspireerde kunstenaars was Jacob 
van Ruisdael (1628/1629-1682?).

Wanneer de naam Van Ruisdael 
klinkt, denken we vaak aan donkere 
(winter) landschappen met woeste, 
dreigende wolkenluchten. Of oude 
ruïnes, molens en wild stromende 
waterbeken. Graag neem ik je nu mee 
naar een prachtig vergezicht van deze 
schilder. ‘Gezicht op Haarlem met de 
bleekvelden’, ca 1670, (Mauritshuis). 
Om een beetje kijk te krijgen op enke-
le schildertechnische zaken zal ik dit 
meesterwerk toelichten.

Standpunt van de aanschouwer
Hoe verkrijg je een effect van ruimte 
en weidsheid op een schilderij van 55 
bij 62 centimeter? Daar zijn verschil-
lende mogelijkheden voor. Eén van 
de eerste en belangrijkste aspecten is 
compositie. De horizon zegt iets over 
het standpunt van de aanschouwer. 
Een lage horizon geeft een laag stand-
punt weer en een hoge horizon een 

hoog standpunt. We zien dat Ruisdael 
hier heeft gekozen voor een soort tus-
senoplossing. Het lijkt namelijk of je 
vanuit de hoogte op het landschap op 
de voorgrond neerkijkt, maar tegelijk 
ook alsof je vanaf de grond torenhoog 
tegen de indrukwekkende wolken-
lucht aankijkt.

Een ander effect om ruimte weer te 
geven is perspectief. Elementen die 
zich op de voorgrond bevinden zijn 
groter dan de elementen achterin. 
Kijk maar eens naar de drie huisjes 
links vooraan, die Ruisdael in een 
schitterend zonlicht heeft gezet. Het 
is erg belangrijk dat de elementen 
in het schilderij in de juiste propor-
ties staan ten opzichte van het hele 
blikveld. Is een element een fractie 
te groot, dan verliest het landschap 
meteen zijn weidsheid. De horizon 
fungeert als een denkbeeldige lijn 
voor de zogenaamde verdwijnpunten. 
Denk aan treinrails die elkaar (voor je 
idee) aan de horizon lijken te raken. 

Vlakverdeling naar achteren
Het begrip perspectief kent weer vele 
onderverdelingen. Een hele belangrij-
ke daarvan, vooral wanneer het gaat 
om een vergezicht, is het atmosferi-
sche perspectief. Kort gezegd houdt 
dit in dat de kleuren op de voorgrond 
warm en helder zijn terwijl de kleu-
ren in de verte koel en vaag zijn. 
Hoewel onze ogen in staat zijn om 
al turend kilometers te overbruggen, 

worden ze daarbij gehinderd door 
deeltjes in de atmosfeer. Deze deeltjes 
zorgen ervoor dat de helderheid van 
kleur wordt gefilterd. Daarom zien 
we de elementen in het landschap die 
heel ver weg staan niet scherp en hel-
der van kleur, maar vaag en meestal 
in een blauw-grijsachtige kleur.

Een effect waar ik in mijn teken- en 
schilderlessen veel aandacht aan be-
steed is de vlakverdeling naar achte-
ren. Het is handig om een landschap 
in drie of vier delen te verdelen. De 
voorgrond, het middengebied, en de 
achtergrond met de lucht. Ruisdael 
laat dit in zijn schilderij op meester-
lijke wijze zien door allerlei stukjes 
land subtiel achter elkaar te zetten, 
waardoor de ruimte naar achteren toe 
wordt verbeeld.

Zo zijn er nog veel meer mogelijk-
heden, misschien zelfs ‘trucjes’ om 
weidsheid en ruimte te suggereren. 
Om een vergezicht een vergezicht 
te laten zijn. Een landschapschilder 
die ‘en plein air’ (in de openlucht) 
schildert is heel bewust bezig met het 
vastleggen en weergeven van verge-
zichten. De rust, de ruimte en de tijd 
bieden hem of haar de mogelijkheid. 
De tijd om tijdens het schilderen in 
de natuur van de Schepper over din-
gen na te denken. Zou Jacob van Ruis-
dael zich ook bewust bezig hebben 
gehouden met het vergezicht in het 
perspectief van kerst?

Klaas-Jan Mulder is beeldend kunstenaar, 
Assen

Daan Alberts, kerststrip
De strip op deze pagina is  gemaakt 
door Daan Alberts. Hij studeert Audio 
Visuele Productie aan de School voor 
de Kunsten in Groningen en woont in 
Assen.

Zijn hele korte leven lang tekent hij 
al. Niet verwonderlijk als je uit een 
gezin komt waar de vader en moeder 
een grafisch ontwerpbureau hebben 
en je broer ook kunstenaar is. (Thijs 
maakte de voorplaat van het kerst-
nummer van 2013). Op de middelbare 
school ging Daan zich toeleggen op 
het maken van animatiefilms. Bezoe-
kers van de Zin op Zondagdiensten 
hebben al animatiefilm kunnen zien. 
Wie die nog niet gezien heeft kan dat 
via Youtube doen, bijvoorbeeld via de 
link hieronder: de Tree of Life.

Wanneer hij onderweg naar school, 

bijvoorbeeld, iets moois ziet of iets 
beleefd heeft, maakt dat in hem een 
denkproces los, vormt zich een beeld. 
Dan begint hij te tekenen en al schet-
send ontwikkelt zich dan het verhaal. 
Hij maakt niet van te voren een heel 
script, zoals dat wel geleerd wordt op 
school, maar het verhaal ontstaat bij 
wijze van spreken intuïtief. Hij beleeft 
natuurlijk zelf veel plezier aan het 
maken van een animatie, maar hij wil 
er ook een diepere laag aan geven. 
Het is niet louter voor het plezier van 
de kijker dat hij ze maakt, hij wil de 
mensen ook aan het denken zetten 
zonder dat het een zware strekking 
krijgt.

Dat aanzetten tot nadenken vindt 
hij ook een belangrijke functie van 
de kerk. Ook al is zijn kerkgang niet 
meer zoals vroeger, de feestdagen 
worden nog steeds ‘en famille’ ook 
in de kerk gevierd. Het is een onder-

breking van het alledaagse. Zo vroeg 
hij zich ook af wat voor hem de bete-
kenis van kerst is. Geholpen door het 
thema en de beschrijving ervan is hij 
gaan nadenken over de strip die hem 
gevraagd is voor het dit kerstnummer 
te maken. 

Daan formuleert de boodschap die hij 
aan zijn strip verbindt als volgt: “Wij 
beleven op dit moment roerige tijden 
met vreselijk veel ellende: oorlog, 
vluchtelingen en terrorisme. Je kunt 
natuurlijk je kop daarvoor niet in het 
zand steken, je moet onthouden wat 
er gebeurt in de wereld. Maar het is 
af en toe goed om dingen vanuit een 
ander perspectief te zien, de wereld 
met andere ogen te bekijken.”

youtu.be/OQuFcJ76AsA

Daan Alberts

Jacob van Ruisdael, Gezicht op Haarlem met de bleekvelden - ca. 1670 Mauritshuis
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Vergezicht

Kerk zo wijd als de wereld
Ds. Bert Altena

Het is protestanten eigen om altijd 
maar weer de kerk te willen verbou-
wen. De kerk moet immers mee met 
de tijd, zich aanpassen aan nieu-
we omstandigheden en een verande-
rende cultuur. Het besef dat de kerk 
voortdurend onder reconstructie is, 
is diep in onze protestantse genen 
verankerd.
Binnen de theologie is er een apart 
vak dat zich hiermee bezig houdt, het 
vak gemeenteopbouw. Theologische 
theorievorming die zich nadrukke-
lijk richt op de (kerkelijke) praktijk. 
De term gemeenteopbouw ruikt al 
protestants. Het beeld van bouw, ver-
bouw, van fundamenten leggen en 
stenen sjouwen - beelden uit het Nieu-
we Testament, ligt al gauw voor de 
hand. Maar er is binnen het vak ook 
een stroming die meer de nadruk legt 
op de organische ontwikkeling bin-
nen de kerk. Dan worden de beelden 
meer gezocht in de sfeer van de na-
tuur, van zaaien, groeitijd, oogst, van 
de natuurlijke cyclus enzovoort. Ook 
beelden die volop in de Bijbel terug te 
vinden zijn. De eersten (de bouwers) 

kunnen zich soms verliezen in hun 
enthousiasme. Bij menige renovatie is 
er heel wat vernield. De tweeden (de 
boeren) zijn soms te afwachtend en 
passief. Ze laten Gods water over Gods 
akker lopen, en dat is het wel zo’n 
beetje. U begrijpt het beeld, en dat het 
het beste is om de juiste middenweg 
te bewandelen. Maar hoe doe je dat?

Het is belangrijk om als je in de kerk 
actief bent de verbinding met je 
motivatie niet kwijt te raken. Eigen-
lijk geldt dat overal. Er is iets wat je 
innerlijk drijft om bezig te zijn, om 
je tijd en energie in de kerkelijke or-
ganisatie te steken. Ieder zal dat op 
een eigen manier beleven. Je doet het 
ergens voor omdat je er in gelooft. Je 
hebt een vergezicht, een ideaal voor 
ogen, dat je motiveert. Als dat uit het 
zicht raakt, wordt het moeizaam. Dan 
doe je de dingen uit plichtsbesef of 
omdat anderen dat van je verwachten. 
Op zich geen verkeerde motivaties, 
wel als dat de enige zijn.

In allerlei managementliteratuur en 
trainingen gaat het er om mensen te 
motiveren door (opnieuw) contact te 
maken met hun innerlijke drijfveren. 
Tegenwoordig is het mode om dat te 

formuleren als de vraag naar het WHY 
(waarom). Waarom zijn we ook al 
weer kerk? Waar was het uiteindelijk 
allemaal om begonnen? Deze vraag 
aan je zelf stellen is belangrijker dan 
het antwoord van een ander horen. 
Toch wil ik een paar punten noemen, 
die voor mij persoonlijk en in mijn 
werk als (stads)predikant belangrijk 
zijn geworden.

Het vergezicht, dat is en blijft voor 
mij het grote ideaal van het Konink-
rijk - het centrale beeld in de Bijbel 
van Gods toekomst voor deze wereld 
- waar het in de kerk om moet gaan. 
Maar dat grote en - toegegeven - vage 
beeld is meer een soort achtergrond, 
waartegen ik in de praktijk van alle-
dag nuchter en bescheiden mijn weg 
probeer te zoeken. Bij dat dagelijkse 
kerkenwerk zijn voor mij de volgende 
theologische inzichten waardevol ge-
worden: 
- In de toekomst van God is de kerk 
niet meer nodig. De kerk is dus een 
noodmaatregel, een tussenoplossing. 
Dat feit kun je theologisch niet vol-
doende onderstrepen, vind ik. 
- De realisatie van de toekomst van 
God hangt niet van mij af, maar het 
komt wel op mij aan. Voor mij is dit 
een manier om de goede balans te 
vinden. Je kunt immers ook gemakke-
lijk doordraven... Je moet ook in het 
kerkenwerk van ophouden weten.  
- De kerk bezit het evangelie niet, 

maar ze is voor alles ontvangster van 
de goede boodschap. Belangrijk is dat 
ze dat ook blijft. Waar de kerk pre-
tendeert de waarheid te kennen of te 
bezitten (in de eucharistie, RK - of in 
de belijdenis, protestants, - of in de 
geestelijke gaven, evangelisch) valt ze 
uit haar rol en van haar zelf gecreëer-
de voetstuk.  
- Kerk is meer dan wat wij op zondag-
morgen om ons heen zien. Juist in de 
komende tijd zal het erop aankomen 
dat ‘kerk’ - dat wat van de Heer is, 
letterlijk - zich in allerlei andere en 
deels nieuwe vormen presenteert. 
Henk de Roest (een theoloog) spreekt 
van kerkplekken, een eenvoudig maar 
raak woord. Het project Mooi Verhaal 
in Assen is daar een eigentijds voor-
beeld van. Kerkelijke presentie mid-
den in de stad, midden tussen waar 
de mensen zijn, als plek waar iets kán 
gebeuren (niet: móet gebeuren). 
- In dat verband is voor mij de grens 
tussen kerkelijk en niet-kerkelijk, tus-
sen kerk en wereld, of tussen gelovig 
en ongelovig steeds minder belang-
rijk. Eigenlijk zegt mij dat niet zoveel 
meer en beleef ik onderscheidingen, 
die er natuurlijk zijn en blijven tussen 
mensen, veel meer als vloeiend en 
beweeglijk. 

Zo wil ik ook graag naar de kerk kij-
ken. Er is niemand die daar principi-
eel buiten valt. De kerk is zo wijd als 
de wereld. Of is dat een te ver gezicht?

Geef aan kwetsbare kin-
deren in Moldavië
Op 24 en 25 december 

is de collecte bestemd voor kinderen 
in Moldavië. Ze wonen niet eens zo 
ver bij ons vandaan, maar hun leven 
ziet er heel anders uit. Ze zijn straat-
arm. Veel ouders zijn vertrokken 
naar de grote steden om daar werk te 
zoeken. Sommige vaders en moeders 
grijpen uit wanhoop naar de drank of 
slaan hun kinderen. Kinderen krijgen 
nauwelijks gezond te eten en leven in 

koude, donkere huizen. De kerken in 
Moldavië hebben, met steun van Kerk 
in Actie, kinderopvangcentra opge-
richt waar deze kinderen welkom 
zijn. Hier kunnen de kinderen gezel-
lig spelen, ze krijgen hulp bij hun 
huiswerk en een warme maaltijd. En, 
wat heel mooi is, de kinderen gaan 
een keer per week op bezoek bij be-
jaarden in het dorp om hen een hand-
je te helpen. Want ook de ouderen 
staan er alleen voor, nu hun kinderen 
in de problemen zitten.  

Er zijn in heel Moldavië op dit mo-
ment al vele tientallen van deze dag-
centra, heel vaak een initiatief van 
de lokale kerken. Dat is echt veel te 
weinig. Nog veel meer kwetsbare kin-
deren in Moldavië hebben zo’n war-
me plek nodig. Namens Kerk in Actie 
vragen we daarom uw gift voor deze 
kwetsbare kinderen in Moldavië. Een 
lichtstraaltje van Jezus voor een kind 
in een duister bestaan.
 
De Stedelijke ZWO, Jan Moesker

Nieuws uit de diaconie

Top2000 viering Assen

Marsha Boes:  
‘Ernesto heeft me geïnspireerd’
Jeugdwerker Wim Staal

Op zondag 27 december om 14.30 uur is er een Top2000 viering in De Bron. 
Naast de Band No More Waiting zullen er ook enkele jonge veelbelovende ar-
tiesten optreden. We zijn in gesprek met Marsha Boes, een jonge getalenteer-
de sing a song writer.
Marsha Boes is 16 jaar en komt uit 
Assen. Ze vertelt wat over haar zelf: 
“Ik ben een singer-songwriter met 
een voorliefde voor country. Ik zit in 
Havo 5, en daarnaast ben ik eigenlijk 
alleen maar bezig met muziek maken, 
luisteren, analyseren, kortom: alles 
draait om muziek! Ik speel piano, gi-
taar, ukelele, en heb een tijdje harples 
gevolgd, omdat ik me graag breed wil 
ontwikkelen. Ik schrijf nu ongeveer 
twee jaar mijn eigen liedjes en daarin 
heb ik echt mijn passie gevonden. Het 
is een fijne manier om mijn gevoel 
kwijt te kunnen, mijn liedjes zijn dan 
ook als een dagboek. Maar wel één die 
ik met iedereen zou willen delen! Er 

is voor mij niets beters dan mensen 
blij maken met mijn muziek, terwijl 
ik alleen maar doe wat ik het liefste 
doe. Ik zing het liefst mijn eigen lied-
jes, maar vaak komt daar tussendoor 
wel iets van country (denk aan Dolly 
Parton, John Denver, enz.).

Hoe ben je aan je artiestennaam gekomen? 
“Ik wilde graag een naam die makke-
lijk te onthouden is, en die past bij 
de muziek die ik maak of wil maken. 
Ik weet niet meer zo goed hoe, maar 
ineens kwam ‘Josie’ in me op. Het 
voelt goed, het past bij me, dus daar 
was Josie Miller!”

Welk lied vind jij aansprekend van de Top 
2000? Ze vertelt: “Nu moet ik denk 
ik even iets bekennen... Ik ben geen 
fanatiek luisteraar van de Top2000. 
Maar als ik er zo eens doorheen scroll, 
zie ik wel veel wat ik ken en ook leuk 
vind. Een favoriet zou ik niet aan 
kunnen wijzen, maar Pink Floyd met 
Wish You Were Here is toch wel een hele 
bijzondere.”

Wat vind je mooi, bijzonder en betekenisvol 
aan je favoriete liedje? 
“Voor mij is Wish You Were Here een 
liedje met een hele mooie herinne-
ring. Op vakantie in Zuid-Frankrijk, 
drie jaar geleden, heb ik veel leuke 
mensen ontmoet. Zo ook Ernesto, 
een jongen die iets ouder was dan 

ik, en ontzettend goed gitaar kon 
spelen. Ik kende het liedje toen nog 
niet, maar hij liet het aan me horen. 
Daarna speelden en zongen we het 
veel samen. Nadat ik het applaus in 
ontvangst had genomen dacht ik: dit 
is wat ik wil. Zingen, op het podium 
staan, want dat is wat mij blij maakt 
en het publiek ook. Ernesto heeft me 
geïnspireerd om gitaar te leren spelen 
en dit liedje brengt me altijd weer 
terug naar de leuke tijd die ik daar 
heb gehad.”

Hoe zie jij toekomst? Alvast een  
Top2000 hit scoren? 
“Dat is echt een hele moeilijke 
vraag… Maar ik probeer gewoon 
maar te kijken wat er op mijn pad 
komt. Het maakt me niet zoveel uit 
hoe beroemd ik word, als ik kan 
leven van de muziek, ben ik gelukkig. 
Natuurlijk zou ik graag hits scoren en 
dergelijke, maar dat is voor mij niet 
het uiteindelijke doel. In de nabije 
toekomst hoop ik aangenomen te 
worden op de Rockacademie!”
Nieuwsgierig geworden? Kom, zing en 
luister mee op 27 december tijdens de 
Top2000 viering in De Bron! 
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Vergezicht 

Een horizon van onbekendheid
Henk R. Kuiper

Het thema van de kerstuitgave van het Kerkblad is toepasselijk voor alle 
vluchtelingen die bij ons komen wonen. Velen van hen zijn eerst over het  
barre water gekomen met een uitzicht dat heel ver was. Daarna meestal door 
landen waar men wel of niet welkom was. 

Alles meeslepend en geen zicht op 
eindelijk veiligheid en rust alleen 
maar een horizon van onbekendheid. 
We hebben alles kunnen volgen. Da-
gelijks, via de krant of televisie. Ons 
hoofd schuddend van ongeloof en 
onbegrip. De echte ouderen onder ons 
begrijpen wat vluchten is in oorlogs-
tijd. Velen hebben ze zien gaan in hun 
eigen omgeving. Noord-Nederland 
werd geconfronteerd met veel Wes-
terlingen die hier onderdak vroegen 
en voor langere tijd verbleven. Goede 
banden bleven er soms van over. De 
iets jongere lezers herinneren zich de 
vlucht van de Hongaren en Zuid-Mo-
lukkers naar ons land in de vijftiger 
jaren. Daar is weinig commentaar 
op geweest. Op de scholen verliep de 
opname en de integratie zonder al te 
veel problemen. Een ander moment 
van opvang was 1994, toen deden 
52.600 mensen een asielverzoek. Het 

hoogtepunt was 2001, toen verbleven 
er zo’n 80.000 vluchtelingen in een 
AZC. Het gros van hen kwam uit voor-
malig Joegoslavië, Somalië en Irak.

Op dit moment is er het opvangpunt 
in Veenhuizen. Daar hebben wij met 
elkaar op 7 november een succesvolle 
kledingactie voor georganiseerd. Vrij-
willigers zijn klaar met het sorteren. 
Het was heel veel kleding. Alles is in 
Veenhuizen overzichtelijk opgeborgen 
en nu is er een wekelijkse uitgifte.

Koester de nuace
In het eerste halfjaar van 2016 ver-
wacht men het asielzoekerscentrum 
in het oude NAM-gebouw te kunnen 
openen. Dan zullen er ca. 1000 me-
delanders worden gehuisvest voor 
langere duur. In Assen is de aankon-
diging van de komst niet omgeslagen 
in een grimmige sfeer in de raadzaal. 

De discussies bleven uit en de emoties 
staken de kop niet op. 

Net als in de rest van ons land zullen 
de kerkelijke vrijwilligers eensgezind 
zijn over hulp aan de vluchtelingen. 
Ook in andere steden is het opvallend 
en bijzonder hoe kerkvrijwilligers het 
hoofd koel houden. Ze laten zich niet 
afleiden, koesteren de kostbare maar 
kwetsbare nuance en gaan stug door 

met het bieden van onvoorwaardelijke 
hulp en steun aan de ontheemden. Zij 
weten het: deze mensen hebben onze 
naastenliefde hard nodig.- (citaat Kerk 
in Actie)

De besprekingen over die invulling 
van activiteiten ten behoeve van de 
vluchtelingen is in volle gang. Opge-
start door ‘Assen zoekt’, op dit mo-
ment aangevuld door leden vanuit een 
aantal Asser kerken (vrije evangelische 
- baptisten - christelijk centrum Assen 
- gereformeerd vrijgemaakt en enke-
le leden van de PGA op persoonlijke 
titel). In een van de eerste vergaderin-
gen zijn voorstellen gedaan over on-
der welke naam men zich in Assen wil 
presenteren. Interkerkelijk Platform 
Assen/Kerk en Vluchteling/Stichting 
Present en Vluchtelingen of Diaconaal 
Platform Assen en de Vluchtelingen. 
De meningen waren aardig verdeeld, 

niet alleen over de naam, maar ook 
over het wel of niet oprichten van een 
stichting. Op 10 november is in een 
vergadering besloten de hulpverlening 
onder te brengen bij de Stichting  
Present Assen. Voorzitter Jaap Franken 
gaf een duidelijke uiteenzetting wat 
de voor- en nadelen van deze samen-
werking zijn. Gebruikmakend van alle 
bestaande documenten, zoals notarië-
le akte en statuten en het netwerk  
van de Stichting Present kan de nieu-
we groep hulpverleners goed van  
start gaan. Alle activiteiten worden  
gecoördineerd door de Stichting Pre-
sent in samenwerking met het COA. 
Daar waar behoefte aan is bij de groe-
pen vluchtelingen zal de Stichting Pre-
sent de vrijwilligers leveren, die zich 
vooraf voor verschillende activiteiten 
hebben gemeld. Op de bijeenkomst 
(De Open Hof) in oktober meldden 
zich ruim zestig vrijwilligers.

Volg uw hart
Er zijn modellen van activiteiten, in 
diverse plaatsen van ons land. Zwolle, 
Apeldoorn, maar ook de Protestantse 
Gemeente Noorderkerk in Zaandam 
hebben goede activiteiten. Het aller-
belangrijkste is een goede ruimte om 
activiteiten plaats te laten vinden. 
COA wil geen activiteiten in het AZC. 
De mensen moeten vanuit de opvang 
ergens naar toe kunnen. Een kleine 
groep vrijwilligers is aan het zoeken 
in de omgeving van het AZC. Als de 
behoeften van de vluchtelingen door 
het COA zijn bekend gemaakt, kan de 
Stichting Present het aanbod vrijwilli-
gers verzamelen en aan het COA kop-
pelen. Als wij verslagen lezen van de 
geslaagde activiteiten dan kunnen we 
denken onder andere denken aan  een 
internationale kerkdienst, taallessen, 
- stilteruimten aanbieden voor gebed 
en sport.

Als er in de komende tijd een beroep 
op u gedaan wordt om uw aan te slui-
ten bij de vrijwilligers, schroom dan 
niet. Volg uw hart, want dat klopt. 

Een artikel over de kledinginzameling in 
Assen kunt u lezen op:  
www.kerkinactie.nl/actueel/2015/11/uit-je-
bed-want-over-vijf-minuten-is-het-busje-hier

De Bron bakt ze bruin
Koos Wight

De oliebollenactie die dit jaar voor de tiende keer van start gaat, is tegenwoor-
dig een diaconale actie in wijkgemeente De Drieklank. Maar begon  tien jaar 
geleden als een persoonlijk initiatief, waarmee de familie Linstra al die jaren 
sterk verbonden is. 
Het idee ervoor is namelijk afkomstig 
van dochter Irma. Via een vriendin 
kwam ze in contact met World Ser-
vants. Ze wilde graag meedoen aan 
het project van die organisatie om 
op het eiland Jamaica een school te 
bouwen in een sloppenwijk. Maar om 
uitgezonden te worden had ze €2000 
nodig. Om aan sponsorgelden te ko-
men bedacht ze de oliebollenactie. 
Haar ouders steunden haar natuurlijk, 
zo maakte haar moeder het beslag en 
zorgde haar vader voor de ‘logistiek’. 
Met haar ouders en vrienden bakten 
ze in het eerste jaar ongeveer 1200 
oliebollen. Op de oprit van het ouder-
lijk huis werd een partytent neergezet 
en stonden er zes frituurpannen klaar. 
Daar was de meterkast echter niet op 
berekend. Gelukkig brachten de bu-
ren uitkomst. En zo liepen er her en 
der elektriciteitssnoeren in de buurt. 
Ook het beslag maken vroeg zijn tol: 
de huishoudelijke mixers sneuvelden 
in de grote emmers met beslag. Met 
een boormachine voorzien van een 

verfmenger werd ook die klus ge-
klaard. Door schade en schande groei-
de dit sponsorproject in de loop der 
jaren uit tot een semiprofessionele 
activiteit. 

Doel, verbinding en gezelligheid 
Semiprofessioneel, want het hele pro-
ject wordt nog steeds gerund door een 
groep enthousiaste vrijwilligers. Zij 
beginnen de avond tevoren alles af te 
dekken, (en in de eerste jaren) de tent 
op te zetten. Op oudejaarsdag zelf, 
wordt het beslag al om 7 uur  
‘s morgens gemaakt zodat het om 8 
uur al goed gerezen is en het bakken 
kan beginnen.
De eerste actie bracht €800 op en 
de diaconie van destijds Assen-West/
Het Anker vulde dat bedrag aan tot 
€1000. Omdat het een succesvolle 
actie was, heeft de diaconie zich later 
over het project ontfermd. En sinds 
De Bron bestaat, wordt daar gebak-
ken. Dat betekent dat de mensen niet 
meer in de kou hoeven te staan en 

zich niet meer moeten op warmen in 
Huize Linstra. Ook de elektriciteit is 
geen probleem meer omdat er in De 
Bron krachtstroom is. Het goede doel 
wordt door de diaconie in overleg 
met de vrijwilligersgroep vastgesteld. 
Zo is er in de afgelopen jaren onder 
andere gebakken voor het Hospice 
aan de Alteveerstraat, voor de opera-
tie van een kind in Afrika, voor een 
orthopedische instrumentenmaker in 
Indonesië. Dit jaar gaat de opbrengst 
naar het project ‘Ina Ma Ata Hena’ op 
Ambon waarover in het vorige Kerk-
blad een artikel heeft gestaan.

Meedoen aan het oliebollenproject 
geeft een grote voldoening. Niet al-
leen door het feit dat je je inspant 
voor een goed doel, maar ook door  
de onderlinge verbondenheid en de 
gezelligheid. Na afloop wordt er  
traditiegetrouw snert gegeten en een 
borreltje gedronken. En ’s avonds 
kom je elkaar weer tegen in de oude-
jaarsdienst. Een mooie afsluiting van 
een hartverwarmende actie!

De familie Linstra en de vrijwilligers 
gáán er weer voor dit jaar. Komt u 
hun oliebollen kopen?
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kennen. Op de avond van 24 decem-
ber willen we met allen die dit feest 
mee willen maken, vieren dat niet het 
duistere dreigen zal winnen, maar het 
licht altijd sterker is! Het ’t A- Koortje 
zal als vanouds haar sprankelende 
medewerking verlenen, Tiny van Nim-
wegen tracht de sterren van de hemel 
tot in de kerk te spelen, en Foekje 
Dijk probeert woorden op het spoor 
te komen die nog verborgen liggen 
in de schoot van de toekomst, maar 
tegelijkertijd een verbindingsstreepje 
aanbrengen met het verleden.
Donderdagavond 24 december in de 

Doopsgezinde kerk, Oranjestraat 13. 
De dienst begint om 20 uur en zal 
rond 21.30 uur eindigen. De kerk is 
open om 19.15 uur. Voor en na de 
dienst is er de mogelijkheid om te ge-
nieten van kerstbrood, chocolademelk 
en/of een glaasje glühwein.

Oudejaarsmiddagdienst 
(Herdenking overledenen)
Het is in onze gemeente de gewoonte 
om het jaar af te sluiten met een kerk-
dienst. En dan niet zomaar een bijeen-
komst, maar we willen tevens samen 
hier stilstaan bij wat het afgelopen 

jaar is gebeurd. Met name zullen we 
de namen noemen van hen, die het 
afgelopen jaar overleden zijn: Siny 
Meertens-Knoop, Dinie Hovinga- 
Volk, Yti de Jong-de Leeuw, Annie 
Hilbrands-Kiers, Tiny Hardenberg (en 
een kaars voor hen aansteken); maar 
ook stilstaan wat er verder is gebeurd, 
namen die niet genoemd worden, bij 
alles wat ongedacht of ongewenst uit 
het leven weggleed. Niet alleen ach-
teromkijken, maar ook de blik naar 
voren richten. Elkaar bemoedigen 
om, ondanks tegengeluiden, een an-
dere toon te laten horen. Negativiteit 

is er al genoeg. In dat klankgebeuren 
van zware tonen willen we ook trach-
ten lichtere kleuren aan te brengen, 
opdat we vol goede moed het nieuwe 
jaar 2016 binnen kunnen gaan. Graag 
nodigen wij allen uit om deze wisse-
ling van het oude naar het nieuwe 
jaar als gemeente mee te maken. 

Donderdag 31 december 16.30 uur in 
de Doopsgezinde Kerk,  
Oranjestraat 13.

Bachs Magnificat en Corelli’s 
kerstconcert in de Adventskerk 
De Asser Bach Cantategroep voert op 
zaterdag 19 december om 20 uur in 
samenwerking met de Nederlandse 
Bach Academie de kerstversie (met 
vier kerstliederen) van het Magnificat 

van Johan Sebastian Bach (1685-1750) 
en het kerstconcert van Arcangelo 
Corelli (1653-1713) uit.
Het koor zingt vijfstemmig terwijl 
het orkest met pauken, fluiten en 

trompetten wordt vergroot. De vocale 
solisten zijn Agnes van Laar (sopraan), 
Chantal Nysing (alt), Han Warmelink 
(tenor) en Ben Brunt (bas). Dirigent is 
Hoite Pruiksma.
De uitvoering wordt vooraf gegaan 
door een muzikale voorbeschouwing: 
een korte introductie van de dirigent 
waarin publiek, zangers en instru-
mentalisten participeren en waarin 

op een speelse laagdrempelige manier 
uitleg wordt gegeven over het Magni-
ficat.
Plaats: Adventskerk, Lindelaan 49 
Assen-oost. Kaarten à €19 (jongeren 
€9) zijn verkrijgbaar in de hal van de 
kerk. Wie reserveert via de website 
van de Nederlandse Bach Academie 
(www.nederlandsebachacademie) betaalt 
€16.

El Elohim

Gaat u mee, op weg naar de stal?
Onze kerstreis begint op donderdag 
17 december tussen 19-21 uur bij 
de kerstreis ‘op weg naar de stal’ bij 
VanBoeijen op Park Diepstroeten. El 
Elohim vormt samen met een delega-
tie van Harmonie Orkest Eendracht 
het engelenkoor.
Zaterdag 19 december zingen we voor 
een mooi verhaal. Van 14-15 uur is El 
Elohim te horen bij Pop Up winkel 
‘Mooi Verhaal’ in het Forum. Om 15 
uur opent stadspredikant Bert Altena 
de al bijna traditionele volkskerstzang 
met meerdere koren en muziekkorp-
sen. Bekende kerstliederen zullen in 
het Forum  klinken en u wordt van 
harte uitgenodigd om na een middag 
kerstinkopen mee te zingen! Flyers 
met liedteksten worden uitgedeeld.

Op donderdag 24 december gaat El 
Elohim verder met de kerstreis. Naar 
de stal. Dan is het echt kerst…! De stal 
staat op het Hijkerveld, de schaaps-
kooi. Volg de lichtjes over de heide en 
je komt er vanzelf. Daar wordt te mid-
den van de schapen het kerstverhaal 
verteld tijdens de kerstnachtdienst, 
aanvang 21.30 uur georganiseerd 
door de PKN gemeente van Hijken. 
Mogelijk zijn de os en de ezel er ook.  
Warme kleding of een dekentje aan-
bevolen! Glühwein en warme chocola-
demelk  worden uitgedeeld. Graag tot 
ziens, ergens onderweg misschien?! 

elelohim.nl
facebook.com/elelohimgospelkoor

Top2000 café in de PopUp-winkel

De traditionele Top2000 radio-
uitzending vormt grote een bron van 
inspiratie voor muziekliefhebbers. Dit 
jaar was het mogelijk een stem uit te 
brengen op uw/jouw persoonlijke top 
3. Die persoonlijke stem kon worden 
uitgesproken in het Top2000 café op 
12 december in de PopUp-winkel 
‘Mooi verhaal’. Het was een gezellige 

dag. Muziek was er van de band ‘No 
More Waiting’, soms aangevuld met 
een gastzanger(es). Zondag 27 
december kunt u de Top2000 
kerkdienst bijwonen in De Bron, 
aanvang 14.30 uur.

Tekst en foto: Daan Kraan

Kerstfair voor restauratie  
orgel Jozefkerk
Zaterdag 19 december organiseert 
de Hervormde Gemeente Jozefkerk 
een kerstfair om geld in te zamelen 
voor de restauratie van het Van Dam 
Orgel. De fair wordt gehouden in de 
Jozefkerk aan het Kerkplein en begint 
om 10 uur.

Uiteraard zullen er kerststukjes ver-
kocht worden. Maar vier dames met 
groene vingers zullen de hele dag 
bezoekers ondersteunen in het zelf 
maken van kerststukjes. “Van Groen-
Rijk De Boer krijgen we kerstversier-
selen geleverd en en er is groen ander 
materiaal uit eigen tuin,” zegt Henk 
Nijland.
Maar er zijn ook kerstlekkernijen te 
koop, zoals een kerststol, wijn proe-
ven en verkoop, huisgemaakte jam 
en/of producten van eigen makerij. 

Er is een lunch met soep en broodjes. 
“En we verkopen de Jozefkerk huis-
wijn gemaakt van de Cabernet Sau-
vignon druiven,” aldus een enthousi-
aste Henk Nijland.
Ook is er passe partout te koop, in 
verschillende afmetingen, met een af-
beelding van de Jozefkerk. En voor de 
puzzelaars is er een Jozefkerk-schuif-
puzzel te koop.
2000 jaar geleden zei Publius Ovidi-
us Naso Voeg een beetje bij beetje en de 
stapel zal groot zijn.’Onder dit motto 
gaan wij de komende maanden, met 
zeer gemotiveerde vrijwilligers aan 
de slag om een financiële bijdrage te 
leveren aan het herstel van het orgel, 
dat hoort bij de Jozefkerk,” zegt Henk 
Nijland. “Als iedere bezoeker van de 
kerstfair een beetje bijdraagt, wordt 
het een groot succes.”

KERKELIJKE 
POPUPWINKEL 
IN ASSEN

DONDERDAG 17 DEC  -  15:00 UUR 
 bisschop Gerard de Korte 

over paus Franciscus

VRIJDAG 18 DEC  -  11:00 UUR 
Ontmoeting met Arjan Plaisier

scriba PKN over Kerk 2025 

ZATERDAG 19 DEC  -  15:00 UUR
live Kerstmuziek

DONDERDAG 24 DEC  -  12:30 UUR 
live Kerstmuziek

NOG OPEN TOT 
EN MET 2 JANUARI

JE KUNT ONS VINDEN 
IN HET FORUM

 

IN DE 
KERSTVAKANTIE 

OOK MAANDAG EN 
DINSDAG OPENCADEAU ARTIKELEN

VOOR NAJAAR 
EN KERST

MOOI 
VERHAAL

VOOR OVERIGE 
ACTIVITEITEN ZIE 

WWW.PKN-ASSEN.NL

Of kom zelf op 
de piano spelen 
tegenover de winkel!
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Oecumenisch Leerhuis 2016

Veerkracht
Ina Nusselder

In Assen functioneert al jarenlang ‘Het Oecumenische Leerhuis’. In het 
begin van elk jaar vinden op donderdagavonden zes bijeenkomsten plaats 
rondom een centraal thema. Sinds afgelopen zomer maak ik deel uit van 
de werkgroep die deze avonden voorbereidt. Langzamerhand heb ik het 
secretariaat van Corry van der Molen overgenomen, die dat de afgelopen 
twaalf jaar met veel enthousiasme en nauwkeurigheid behartigd heeft. 
Met woorden van dank voor haar inzet hebben we dit najaar afscheid van 
haar genomen. Hopelijk blijven we haar op de komende leerhuisavonden 
natuurlijk wel ontmoeten. 

In de voorbereidingsgroep merkten 
we dat veel ontwikkelingen van deze 
tijd een verlammende werking op ons 
hebben. De vraagstukken zijn soms 
zo beklemmend en groot dat we ons 
steeds onmachtiger en kleiner gaan 
voelen. Om een paar voorbeelden te 
noemen: 
- er is sprake van toenemende indivi-
dualisering en globalisering;
- steeds meer horen we van radicale 
islamisering en verschrikkelijke aan-
slagen.
- elke dag zien we schrijnende beel-
den van vluchtelingen;
- we horen over misbruik van  
financiële middelen en toenemende 
economisering; 
- veel leeglopende kerken;
- mensen die hun kop in het zand ste-
ken of ‘weg kijken’;
- toenemende internationale spannin-
gen en verstoorde verhoudingen.

We vroegen ons af hoe we zelf als 
individu, als kerk, als samenleving 
omgaan met de vragen van deze tijd 
die zoveel verwarring en verlamming 

brengen. Hoe en waar vinden we 
manieren om met deze vragen te le-
ven? Hebben we misschien een weer-
woord? Juist in moeilijke omstandig-
heden blijken mensen toch ook vaak 
te beschikken over een enorme veer-
kracht. We vertelden elkaar mooie 
voorbeelden daarvan. Hoe ontstaat en 
werkt die veerkracht en hoe zou veer-
kracht ons kunnen helpen in onze 
tijd? Zo denkende en pratende kwa-
men we op het thema van dit jaar: 
‘Veerkracht’.

We zijn op zoek gegaan naar inlei-
ders, die vanuit hun ervaring, kennis, 
situatie of inspiratie kunnen vertellen 
over Veerkracht. Veerkracht in de 
maatschappij, in mensen, kerken, 
beelden en verhalen. Niet dat we 
daarmee de grote vragen van deze tijd 
‘zomaar’ kunnen beantwoorden of 
kunnen oplossen, wel hopen we dat 
we mede door deze avonden geïnspi-
reerd en gestimuleerd worden en zelf 
weer meer veerkracht kunnen zien en 
voelen.

We zijn verheugd dat we zes inleiders 
hebben gevonden die dit thema van 
verschillende kanten zullen belich-
ten. We hopen dat we goede avonden 
met elkaar mogen beleven. Van harte 
welkom op één of meerdere van de 
volgende donderdagen: 

Donderdag 14 januari: Veerkracht in de 
samenleving
Persoonlijke veerkracht is een groot 

goed, maar we hebben volgens Nico 
Koning nog iets anders: culturele veer-
kracht. Ons handelen is zodanig inge-
bed in allerlei spelregels, omgangs-
vormen en instellingen dat we wel 
vaak in botsing kunnen komen, maar 
zonder dat we ‘total loss’ geraken. 
Nico Koning is docent filosofie en ethiek in 
Amsterdam. Hij schreef samen met Hans 
Achterhuis het boek ‘De kunst van het 
vreedzaam vechten’.

Donderdag 28 januari: Angst en veerkracht 
van vluchtelingen
De stroom vluchtelingen die opge-
vangen moet worden, roept bij delen 
van de Nederlandse bevolking angst 
op. Guensberg plaatst die gevoelens 
in een breder historisch perspectief. 
Haar roman ‘Poolse tranen’ is een eer-
betoon aan haar Pools joodse vader. 
Dankzij zijn veerkracht was hij van 
betekenis voor het Nederland van Nu. 
Dat je als enkeling het wereldgebeu-
ren niet kan keren, maar dat je wel 
aan door geweld getroffen individuen 
hulp kunt bieden, is de leidraad van 
haar laatste roman ‘Ooit’. 
Miriam Guensberg is filosofe en schrijfster 
van romans die door de pers zeer positief 
werden ontvangen. 

Overige data:
Donderdag 11 februari:  
Veerkracht en persoonlijk leiderschap
Donderdag 25 februari:  
Veerkracht in Jorwert
Donderdag 10 maart:  
Profetische veerkracht is van alle tijden
Donderdag 17 maart:  
Veerkracht in kerken

De rest van het programma kunt u lezen op 
de website (pkn-assen.nl en in Kerkblad 1 
van 2016)

Plaats: De Bron, Einthovenstraat 28, 
9402 CE, Assen
Tijdstip: 19.45 uur exact
Kosten: €25 voor de hele serie 
€6 per avond
e-mailadres: inanusselder@outlook.com
tel. 350376
U kunt op de avond(en) in De Bron 
betalen

KOOS
Hulst en dennengeur

Wanneer onze klein-
dochter van vijf op 
bezoek komt, is 
een van de dingen 
die op het program 
staan voorlezen 

uit ‘de oude boekjes’. In mijn boe-
kenkast staan al jaren boeken uit 
mijn kindertijd te verstoffen, maar 
hebben met de komst van onze 
kleindochter weer hun oude func-
tie teruggekregen. Enkele van die 
oude boekjes heb ik als geschenk 
gekregen op het kerstfeest dat de 
zondagsschool traditiegetrouw op 
tweede kerstdag in de grote zaal 
van de wijkkapel vierde. Na afloop 
kregen alle kinderen dan een boek-
je, een kerstkrans van zanddeeg 
en een sinaasappel. Die boekjes 
kwamen steevast uit de serie ‘Voor 
onze kleinen’ uitgegeven bij Cal-
lenbach Nijkerk. Nu ik ze na ruim 
een halve eeuw later weer voorlees, 
bemerk ik hoe moraliserend deze 
boekjes van W.G. van de Hulst, de 
huisschrijver van de Nederland-
sche Zondagsschool Vereeniging, 
zijn. Maar voor ons als kinderen 
was het een geweldig geschenk, 
want opgroeiend in de naoorlogse 
schaarste kreeg je alleen een boek 
op je verjaardag of met Sinterklaas. 
Die soberheid van de vijftigerjaren 
werd in de meeste gezinnen met 
kerst ook een beetje doorbroken.  
’s Morgens krentenbrood met spijs, 
’s middags wat meer en luxer vlees, 
een extra lekker dessert en manda-
rijnen, koek- en musketkransjes in 
de kerstboom.

Hoe anders is het tegenwoordig. Al 
in november begint de kerstkoorts. 
Wordt de boom dit jaar blauw, roze, 
goud of zilver, want naturel is zó 
2014! De grote supermarktketens 
overspoelen ons met tijdschriften 
die vol staan met de heerlijkste 
recepten op basis van de meest 
exotische ingrediënten. En dan de 
damesbladen en lifestyle maga-
zines die bol staan van allerhande 
decoratietips voor een warme en 
gezellige kerst.

Dat alles omdat tweeduizend jaar 
geleden een kind geboren is, maar 
waarvan we niet eens weten op 
welke dag het geboren is. Nu ja 
kind, dat klinkt wat onbeleefd, 
want in het theologische jargon is 
het nu eens Gods Zoon, dan weer 
God zelve. Nu eens geboren uit een 
maagd, niet gemaakt, maar dan 
weer wel uit het geslacht van David 
via de verloofde van zijn moeder. 
Kortom een verwarrend verhaal.

Zo vieren wij in overdaad en welbe-
hagen de mysterieuze geboorte van 
Jezus. Wat zou hij van de manier 
waarop wij zijn verjaardag vieren 
vinden? De evangelisten berichten 
op diverse plekken in hun versie 
van het Evangelie dat Jezus ook 
niet vies was van een feestmaal. 
Dus eten en drinken, het hoort er-
bij. Maar, zo zegt Jezus in Lucas 14, 
dat wanneer je ‘een gastmaal aan-
richt, roep dan armen, kreupelen, 
lammen, blinden…’ Toch ’n beetje 
Van de Hulst?

Veerkracht

oecumenisch leerhuis Assen 2016

De redactie van het Kerkblad wenst u 

gezegende kerstdagen en een goed 2016!

Agenda 
Zin in wandelen
Vrijdag 18 december
9.30 uur, Adventskerk
Info: Berta van der Kolk, tel. 311917

Asser Bach Cantategroep
Zondag 20 december
16 uur, Adventskerk
Koordelen uit het Magnificat met  
samenzang
Info: asserbachcantategroep.nl

Top2000-kerkdienst
Zondag 27 december
14.30 uur, De Bron
Info: ds. Peter van de Peppel,  
tel. 344912

Zin in wandelen
Woensdag 6 januari
9.30 uur, Adventskerk
Info: Berta van der Kolk,  
tel. 311917

Ochtendbijbelkring
Donderdag 7 januari
10 uur, Jozefkerk
Info: ds. Ron Koopmans,  
tel. 314877

Gespreksgroep o.l.v. ds. A. Borman
Het boek ‘God is niet te vangen’
Donderdag 7 januari
10 uur, Jozefkerk
Info: Tineke de Visser,  
tel. 311065

Sing-in Jozefkerk
Donderdag 7 januari
19.30 uur, Jozefkerk
Info: Johan Bakker,  
tel. 344733

HVG Dient Elkander Door De Liefde
Donderdag 7 januari
19.30 uur, De Bron
Nieuwjaarsbijeenkomst
Info: Jannie de Haan, tel. 344670


