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Bijeenkomsten  
Zo.  07 april  10.00 uur: Mevr. Helene Westerik- Lammers 

Do. 18 april  19.30 uur: Witte Donderdag 

     Mevr. Helene Westerik- Lammers 

Zo. 21 april  10.00 uur: Pasen  

Mevr. Helene Westerik- Lammers 

Zo.  05 mei  10.00 uur: Mevr. Helene Westerik- Lammers 

Zo.  19 mei  10.00 uur: Gastvoorganger,  Mevr. Ella Eefting 

 

Er is altijd koffie of thee na de dienst! 

 

 

Agenda 
Do. 04 april  19.45 uur: De liefde van Beilen, café de Cerck 

Vr. 05 april  12.15 uur: Drents Museum “Nubië” 

     Het land van de zwarte farao’s 

Vr. 11 april  19.30 uur: Film, The Zookeepers Wife 

     Bibliotheek 

Di. 16 april  16.30 uur Zusterkring 

Zo. 14 april  15.00 uur: Muziek middag, Helene en Henk  

     Rook 

Di. 30 april  19.30 uur: Over verwondering gesproken 

Wo. 01 mei  19.30 uur: Boekbespreking, bibliotheek 

Di. 21 mei  17.30 uur: Samen eten 

Wo. 05 juni  12.00 uur: Reisje 

Zo. 16 juni  19.00 uur: Hooghalen, toneel 

Zo.  23 juni  10.00 uur: Stapstenen, wandelen 
 

Helene Westerik  heeft vakantie van 22 t/m 28 april 
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Samenstelling bestuur 
Voorzitter: Dhr. Wietze de Boer, Rijksweg 207, 9423 PE Hoogersmilde,  

tel. 0592-459822, email: de.bo20@hetnet.nl 

Secretaris: Mevr. Berty Bruggink-Haaijer, Kerklaan 38, 9422 ED Smilde,  

tel. 0592-414536, of 06-20431335, email: janbruggink@hetnet.nl 

Penningmeester: Dhr. Jan Drenth, Sportlaan 3, 9411 BG  Beilen, 

tel. 0593-523779,  email: j.e.drenth@ziggo.nl   

Banknummer : NL34 RABO 0306 5001 40 

2e Penningmeester: Mevr. Gerda Wiggerink-Wolbers, Perkstraat 5, 9411 

PK Beilen, tel. 0593-526889, of 06-13727894,  email: gerda@wiggerink.nl 
 

Overige adressen van onze afdeling 
Voorganger: mevr. Helene Westerik-Lammers,  

Van Stolberglaan 49, 7681 GB Vroomshoop, tel. 06-43167139,  

email: h.h.westerik@outlook.com 

Beheerder Website en Facebook: dhr. Wim Boer, Volmachtenstraat 1, 

9414 AL Hooghalen, 0593-592045, email: wimboer@trinedmail.nl 

Internet: bereikbaar via www.vrijzinnigen.org (klik dan op “Waar vindt u 

ons”, zoek dan op de kaart” Midden-Drenthe”, en klik er weer op)  

Facebook: zoek op @VRIJZINNIGENBEILEN   

Gebouw:  

Vrijzinnig Centrum “De Stroming”,  

Weijerdstraat 9, Beilen (is geen postadres) 

 

 
 

 

mailto:de.bo20@hetnet.nl
mailto:janbruggink@hetnet.nl
mailto:j.e.drenth@ziggo.nl
mailto:gerda@wiggerink.nl
mailto:h.h.westerik@outlook.com
mailto:wimboer@trinedmail.
http://www.vrijzinnigen.org/
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Vergeten  
 

Er hangt bloesem aan de bomen en een vogel zingt zijn lied*…… en zo 

ging de winter weer over in de lente.  

Bij Podium Witteman zag ik een item over een muzikale voorstelling met 

als titel ‘vergeten’.  Over dementie, gemaakt door Tido Visser, naar 

aanleiding van het dementeren van zijn vader Lieuwe Visser.  

Om zo aandacht te vragen voor deze ziekte, maar zeker ook om mensen 

met dementie op verhaal te brengen. Want dat is wat muziek kan. En 

daarom gaat het geld van deze voorstelling naar onderzoek naar de 

effecten van muziek voor mensen die dementeren.  
 

‘Vergeten’ – ja, ik begrijp de titel, voor alles wat vergeten raakt.   

Maar wat is vergeten – is dat hetzelfde als niet meer weten? Ik weet het 

niet.  En hoe is het als je ‘voor twee’ moet weten, als je niet meer even 

onbezorgd een boodschapje kunt doen? Of als iemand jou niet meer 

herkent, terwijl je zoveel hebt gedeeld? Het ‘vergeten’ pakt dan vaak het 

‘zwijgen’  bij de hand – want wie begrijpt je (nog)? Stil verdriet.  

En ook dan wordt het weer lente.  
 

De seizoenen keren altijd terug, de jaren niet.* 

In de lente wordt het Pasen – en ja, ook daarvoor geldt misschien dat 

woord ‘vergeten’ wel. Vergeten willen we, het verhaal van lijden aan het 

leven. Vergeten willen we, het verhaal van de ander aan een publieke 

schandpaal, want ja, degene die er naar te kijken staat, die is natuurlijk 

niet fout. Zand erover en draai je maar om, het leven gaat weer verder.  

Vergeten is in die zin vaak ook niet willen weten, van je eigen handelen of 

nalaten waardoor een ander werd geschaad. 
 

En zo staan we op de grens van de seizoenen stil bij de grens in onszelf, 

die grens tussen het land van ‘het licht en de heelheid’ en het land van ‘het 

donker en destructie’.  Zwaar thema, zo kunt u denken. Toch is het iets om 

niet uit de weg te gaan – want wie kent het niet: die strijd in jezelf, daar op 

de grens. Waar kies je voor? Voor het licht of voor het donker? Voor 

eigenbehoud  of eigen verlies? Voor eigen roem of voor die van de ander?  

Voor zelfbeklag of ‘kop op’? 
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Als ik denk aan dat oude verhaal over die man die tezamen met twee 

anderen hing te sterven, dan vormde hij de grens. Tussen de twee 

anderen. Die ene koos voor het donker. De ander voor het licht.  

Soms moet het scherp op de snede worden voordat we de grens over gaan 

van het land van donker en destructie naar het land van licht en heelheid.  

En dat is niet iets wat dan voor eens en voor altijd zo is; nee, we staan 

steeds weer op die grens. Soms worden we geholpen door een ander 

mens, maar soms ook door ‘een ding met veren dat neerstrijkt in je ziel’.  
 

‘Luister’ maar:  

 

Er is iets in de zang van een merel 

het is voorjaar, je wordt wakker 

 

je ligt te denken in de nacht 

het raam staat open - er is iets 

 

waarvan de vogel zingt 

en je denkt aan wat je moet opgeven 

 

er is iets in je dat leeg is en het stroomt vol 

met het zingen van die merel** 

 

En zo wordt het vanzelf Pasen…… 

Met een hartelijke groet, 

Helene Westerik  

 

 * uit De seizoenen komen terug, de jaren niet van Ivo de Wijs 

** van Rutger Kopland 

 

 

 

 

 



6 
 

Van de voorganger 
 

Het jaar 2019 is al weer een eindje op streek, met mooie dingen, met 

verdrietige dingen. Met gebeurtenissen in ons persoonlijk leven, met 

gebeurtenissen in de wereld om ons heen. Nieuw Zeeland, Utrecht, 

Mozambique – overal ter wereld wordt geleden, is er angst en boosheid. 

Er wordt vaak naar iemand of iets gewezen als ‘dader’. Dat hebben 

mensen schijnbaar nodig. Mijn vraag is dan: ‘is dat de goede weg?’.  

Een vraag waar ik geen pasklaar antwoord op heb, hoor. Wat ik wel denk, 

is dat het goed is om kritisch naar jezelf en onze maatschappij te kijken. 

Om verder te kunnen, voor jezelf, maar ook voor de mensen die na ons 

komen.  
 

De komende weken staan voor mij in het teken van alle bijeenkomsten 

rondom Pasen. Dat is allereest op zondag 7 april onze maandelijkse dienst 

(om 10.00 uur), en daarna op zondag 14 april een middag met verhalen, 

gedichten en muziek van Franz Liszt. Deze componeerde ooit relatief 

onbekende muziek rondom het verhaal van Pasen: de Via Crucis. We gaan 

op weg langs plaatsen van geluk, eenzaamheid, verraad, troost, 

melancholie, heimwee, dood en verlies, verraad en ontkenning. Al 

luisterend naar een instrumentele (CD) versie van de Via Crucis gespeeld 

door Reinbert de Leeuw. Met Henk Rook die vertelt over de muziek. Om 

15.00 uur.  

 

Op donderdag 18 april gaan we met elkaar aan tafel, luisteren naar 

woorden en muziek en delen brood en wijn. Ter bezinning en inspiratie. 

Iedereen is daarbij van harte welkom. Om 19.30 uur.  

Op zondag 21 april komen we om 10.00 uur bij elkaar. Samen met ons 

koor, want die zijn al weer druk aan het oefenen!  
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Om tot slot aan te komen op zondag 5 mei – 

bevrijdingsdag. Ben benieuwd wat die voor 

mij en ons in petto heeft.  

 

Daar tussendoor, van 22 t/m 28 april ben ik 

een weekje vrij. Als er dan iets is, kunt u 

contact opnemen met het bestuur.  

Hartelijke groet, Helene Westerik 

 

Van de bestuurstafel 
 

We gaan weer richting het Pasen, van oudsher komen de collectanten van 

onze Geloofsgemeenschap een paar dagen voor  Pasen met de Paaslijst bij 

U aan de deur voor een donatie. 

Het is echter erg lastig om naar de leden die verder weg wonen te gaan. 

Het bestuur vraagt dan ook aan die leden of zij misschien een vrijwillige 

bedrage willen storten op de rekening van onze afdeling. 

Ieder jaar brengt deze collecte een mooi bedrag op, die een steentje kan 

bijdragen aan onvoorziene uitgaven.  

Het bestuur hoopt dat ze ook dit jaar weer op Uw steun mogen rekenen. 

 

U kunt Uw bijdrage storten op bank nummer: NL 34 RABO 0306 500 140   

t.n.v. NPB afdeling Midden-Drenthe, Beilen. 

 

Bij voorbaat hartelijk dank, namens onze Gemeenschap.             

                                                                                                         Berty Bruggink 
 

Van de penningmeester 
 

De collecte op 3 maart heeft voor het pastoraat € 53,40 op gebracht.  

En voor onderhoud € 51,55. 

Namens het bestuur onze hartelijke dank! 
 

             2e penningmeester Gerda Wiggerink 
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Schoonmaak van “de Stroming” 
Negen mensen hebben gehoor gegeven aan de  

oproep met elkaar de kerk schoon te maken.  

Dat is een mooi resultaat. 

Op negen maart jl. kwamen we voor het eerst bijeen. 

Drie mannen en vijf vrouwen dit keer. 

Na de taakverdeling werd er naar hartelust geraagd, 

gestofzuigd, gestoft en gesopt. 

Het gaf dan ook veel voldoening en de koffie smaakte daarna prima. 

We hadden nog even overwogen om twee teams te vormen, maar na 

overleg vond iedereen het leuker om met z’n allen door te gaan. 

We gaan eens in de twee maanden aan de slag. 

Het toilet wordt na ieder evenement door een dan aanwezig 

“schoonmaakploeglid" gedaan. 

De volgende schoonmaakbeurt is op vier mei om 10 uur. 

Houdt u ook zo van poetsen? 

Hartelijk welkom. 

                     Namens de schoonmakers, Lies de Boer 
 

Museumbezoek  
 

Op vrijdag 22 februari waren we in Museum Belvédère in Heerenveen; 

wat een prachtige plek van licht, lucht en water! We hadden een mooie 

middag, met niet alleen 100 jaar Friese Schilderkunst, maar ook een 

bijzondere fototentoonstelling van Ruud van Empel. Deze fotograaf maakt 

collages van eigen foto’s. Zie hieronder voor een voorbeeld. Bijzonder, 

soms mooi, soms vervreemdend, omdat je wel van alles herkent, maar niet 

altijd op een natuurlijke manier. Het thema van deze tentoonstelling is 

‘making nature’ (het maken van natuur), en daarvan denk ik dan: kunnen 

we dat, natuur maken? En wat is dan nog echte natuur, zonder dat de 

mens er iets aan of voor gedaan heeft? Bijna alles is immers gecultiveerd… 
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Op vrijdag 5 april gaan we naar het Drents Museum in Assen – naar de 

tentoonstelling ‘Nubië’ – ‘het Land van de zwarte farao’s’.  

 Vertrek 12.15 uur, vanaf Vrijzinnig Centrum “De Stroming”  

 Opgeven bij Helene Westerik.  

 Kosten: entree: € 15,00 – museumjaarkaart gratis; rondleiding  

€ 5,00 per persoon.  

 Voor het vervoer hebben we afgesproken dat we voortaan voor elk 

museumbezoek € 5,00 vragen; dat bedrag kan iedereen zelf 

afrekenen met de chauffeur.     

Groeten van de JACO  
 

Over Verwondering Gesproken  
 

Op dinsdagavond 30 april alweer de laatste keer 

in het voorjaar. In de volgende Onze Band kunt u 

over het vervolg lezen.  

We beginnen om 19.30 uur.  

Inloop vanaf 19.15 uur. Opgeven is niet nodig. 
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Samen Eten  
 

Op dinsdagavond 21 mei gaan we weer samen eten! En laten we ons 

verrassen door de koks.  Om 17.30 uur. We hebben de kosten iets 

verhoogd, naar € 6,00.  Opgeven bij Gerda Wiggerink. Wilt u ook een 

keertje koken, of een toetje maken, dan kunt u dat ook doorgeven aan 

Gerda.  

 

Liefde van Beilen  
 

Hoe zit het met het ego? Met ons ego, met mijn ego, met 

jouw ego?: op donderdagavond 4 april hebben we het er 

over: in café de Cerck – inloop vanaf 19.45 uur, aanvang: 

20.00 uur.  

 

Het EGO is het mechanisme dat ervoor zorgt dat wij een zo goed mogelijk 

zelfbeeld creëren en dit ook in stand proberen te houden. Het is creatief in het 

vinden van wegen om schuld af te schuiven, drama te creëren, te manipuleren, je 

beter voor te doen dan je bent, je mooier te maken, er goed uit te zien en/of aan je 

gezondheid te denken. 
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In memoriam Jan Smit 
For the beauty of the earth, daarmee begonnen we de uitvaartdienst van Jan 

Smit in de kerk (Vrijzinnig Centrum ‘De Stroming’). Op verzoek van Jan: 

een lied van dankbaarheid voor de schoonheid van de aarde en het heelal, 

voor de liefde en vriendschappen van mensen.  Om zo tegen een ieder te 

zeggen: bedankt voor wat er was!  
 

Jan stierf op 7 februari jl. na 88 jaar op onze mooie aarde te zijn geweest, te 

midden van mensen en met mensen.  Tijdens de uitvaartdienst vertelden 

we het verhaal van het leven van Jan aan de hand van het Linthorst 

Homankanaal, met zijn negen bruggen en één sluis. Negen bruggen als de 

markeerpunten van zijn leven, als de stenen die hij heeft verlegd.   

Met als begin zijn jeugd waarin de oorlog sporen zou achterlaten, daarna 

zijn eerste baan in Haarlem, waar hij Bep, de liefde van zijn leven 

ontmoette, die bereid was met hem mee terug te gaan naar Beilen.  

Waar Gerrie, Anne en Atie geboren zouden worden, en zouden opgroeien 

in de 1e cafétaria van Beilen. De cafetaria waarin Jan ‘voor’ het beste tot 

zijn recht kwam, en Bep ‘achter’, en zo ‘samen’. De kwaliteiten van Jan 

kwamen vervolgens tot hun recht als beheerder van het 

ontspanningsgebouw van Beileroord. Regelen, zorgen dat alles tot in de 

puntje verzorgd was, aandacht hebben voor alle mensen, hen in hun 

kracht zetten, en tijd nemen voor een praatje. Het was Jan op het lijf 

geschreven.  Na zijn pensioen zou Jan mensen blijven opzoeken; zijn 

vrijwilligersbaan bij tafeltje-dekje was voor hem meer ‘tafeltje-dekje-

gesprekje’. En bij de korfbal, het Stroomdal en de Protestantenbond was 

Jan met zijn zorgende kwaliteiten een trouwe, positieve, altijd aanwezige 

kracht.  
 

Zijn leven samen met Bep en zijn gezin was goed, maar er was ook 

verdriet; de twee zwarte bladzijden van zijn leven noemde hij dat: de 

oorlog en het verongelukken van jongste dochter Atie. Onbeschrijfelijk 

wat er dan met je gebeurt, als vader, als ouder, als gezin; natuurlijk ging 

het leven door, maar het zou nooit weer worden als voorheen.   
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Schoonkinderen en kleinkinderen zouden er komen, en 

achterkleinkinderen, allemaal kleine steentjes, die zelf ook weer hun steen 

verleggen door op hun manier bij te dragen aan een wereld met aandacht 

voor elkaar.  
 

Jan geloofde in een kracht die het leven draagt, als brug om naar de 

andere kant te komen, of als brug om onder te schuilen. Een kracht die in 

en door mensen zichtbaar wordt. Een kracht waar je op hoopt als je 

uiteindelijk de regie uit handen moeten geven, hoe moeilijk ook.   

En zo kwam ook Jan na de negen bruggen aan bij de sluis, als eindpunt 

van zijn leven. Waardig en rechtop ging hij naar de andere kant.  

Hij hoopte van harte dat hij daar de mensen zou terugzien die hij zo had 

gemist. Atie, zijn moeder, Gé en Jannes.  
 

Zijn dierbaren gaan verder met alle mooie herinneringen en alles wat ze 

van hem leerden;  en als het moeilijk is: kijk dan maar naar de stenen die 

Jan achterliet, in zijn gezin, in de rivier van zijn leven, want zo leverde hij het 

bewijs van zijn bestaan; vrolijk, levenslustig, zorgzaam en liefdevol. Zo leeft hij 

verder in hen. Mag dat hen troosten en helpen nu ze Jan zo zullen gaan 

missen.  

        Helene Westerik  

 

In memoriam Hermina (Mini) Oostingh-Schipper 
Op 5 maart jl. overleed op 80 jarige leeftijd Mini Oostingh-Schipper.   

We herdachten haar en vertelden over haar leven op de plek waar ze 

graag kwam: de kerk (Vrijzinnig Centrum ‘De Stroming’). Mini vond het 

fijn om ’s zondags in de kerk te zitten, vanwege de rust, het zingen, het 

luisteren, het bidden.  En daarom was het goed om daar afscheid van haar 

te nemen. 

‘Oes’ Mini, altijd bezig, als oudste kind uit het gezin Schipper.  

Al van jongs af aan was ze gewend om mee te helpen op de boerderij en 

mee te zorgen voor de jongste kinderen. Met liefde had ze dat gedaan, en 

de band met haar familie zou altijd heel hecht blijven. Om samen het leven 

te blijven delen, maar ook  om met elkaar jaarmarkten te bezoeken. 



13 
 

Wat vond ze het moeilijk toen haar gezondheid zodanig werd dat ze 

steeds minder kon. Toch heeft ze het dapper gedragen, samen met Jan. 

Zoals ze altijd alles samen hadden gedaan. Het nemen van beslissingen, 

maar ook het werk. Op de boerderij,  het zorgen voor de kinderen Greetje 

en Chris en later de kleinkinderen. Geweldig had ze het gevonden dat ze 

Oma werd en mocht zijn van Hans-Jan, Karin, Sabine, Marleen en Jasper. 

Tevreden was ze, met hoe haar leven was.  
 

Vierenvijftig jaren zouden zij en Jan getrouwd zijn; jaren waarin ze lief en 

leed hadden gedeeld.  Mini vond het ook belangrijk om maatschappelijk 

bezig te zijn, en zo zou ze in menig bestuur de functie van penningmeester 

vervullen. En dat maakte dat Mini altijd bezig was, om van betekenis te 

zijn, om haar steentje bij te dragen. Om altijd voor iedereen klaar te staan.  

Tijdens de dienst lazen we het Bijbelverhaal van Marta en Maria. Niet als 

een verhaal over twee vrouwen, maar een verhaal over twee aspecten van 

elk mens: de actieve kant en de stille, bezinnende kant.  De Marta in Mini 

die altijd maar bezig was, en de Maria in Mini, die stilletjes kon zitten en 

luisteren, die kon genieten van de tuin en van de vogels.  

In het verhaal gaat Maria zitten om te horen wat de gast te zeggen heeft.  

Een bijzondere gast in dit geval, Jezus, met zijn wijze woorden van 

eenvoud & liefde. Bedoeld voor misschien wel die periodes waarin een 

mens het moeilijk heeft, waarin je geen woorden hebt voor wat je 

overkomt, zoals Mini in de laatste periode van haar leven, maar waarin er 

natuurlijk wel van alles in haar is omgegaan.  Want sommige dingen 

verwerk je ten diepste alleen, in de stilte van je hart.  
 

En in die stilte van haar hart geloofde Mini er in dat ze terug naar God zou 

gaan, en dat dat een plek zou zijn waar het goed is, waar eeuwige rust is. 

Rust die we haar gunnen, na alles wat er de afgelopen jaren is gebeurd.  

Mini zal verder leven in de harten van haar dierbaren, in de 

eigenschappen die zij van haar hebben, en in alle goede herinneringen en 

mooie verhalen.  

Mag dat alles haar dierbaren helpen en troosten, nu ze haar zo zullen gaan 

missen als lieve, zorgzame vrouw, moeder en Oma.  
 

        Helene Westerik 
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In memoriam Alie Klamer 
Op 5 maart jl. overleed op 78 jarige leeftijd Alie Klamer. Op 9 maart 

vertelden we, samen met haar meest dierbaren, het verhaal van haar 

leven.  

Aan de oevers van de Dollard, een zeearm van de Waddenzee lagen ooit 

een paar dorpjes, maar vanwege de vele overstromingen, zochten de 

bewoners hun onderkomen verderop, en ze gebruikten de grond waar de 

zee het land had meegenomen als vruchtbare landbouwgrond.   

Een van die dorpjes was Oostwold, waar Alie werd geboren.   

Met haar ouders verhuisde ze naar IJmuiden, waar ze een groot deel van 

haar leven zou wonen. Daar zou ze moeder worden, van Ruud en 

Suzanne. Alie danste graag, speelde toneel, kookte graag en vond het 

geweldig als ze voor mensen kon zorgen.  

 Maar boven de zee schijnt niet altijd de zon; donkere wolken pakten zich 

samen toen het niet duren kon; verdriet, voor iedereen, toen de wegen 

zich scheidden. 
 

Alie ging verder, bleef niet stil staan, want de zee, met haar onderstroom 

en bovenstroom, zou haar in figuurlijke zin weer op andere plekken 

brengen en had haar ook al op vele andere plekken gebracht.  
 

Ze verhuisde met Theo naar Dwingeloo, waar ze zich verder zou 

ontwikkelen,  ook spiritueel. Ze kreeg ooit eens een tekst cadeau: lieve, je 

staat er niet alleen voor, het gaat je voor de wind, zolang je luistert naar  je hart.  

En ze bleef luisteren naar haar hart, niet alleen naar haar fysieke hart dat 

het zwaar had, al sinds haar jeugd, en dat ook al één keer echt stil had 

gestaan, maar vooral naar haar spirituele hart, naar haar ziel, en daardoor 

ook naar de ziel van de mensen en dingen om haar heen. Toen Theo 

overleed kwam er nog meer ruimte voor die laag in haar.  

Genieten kon ze van Suzanne en kleinzoon Suéno, van zijn wijze woorden, 

van zijn lieve openheid, van het knuffelen en samenzijn. Genieten kon ze 

van de bloemen in haar tuin, van het zingen bij haar piano en van de 

vogels in haar tuin.  
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Toen duidelijk werd dat haar lichaam niet meer beter zou worden, wist 

Alie heel goed wat ze wilde: rustig sterven. Afscheid nemen, dat was nu 

nog het moeilijkste, van Suzanne, Suéno en haar beste vriendin Addie.  

Totdat haar ziel wist dat alles goed was. Net als in dat gedicht van Toon 

Hermans:  
 

Ik wil luisteren naar mijn zwijgen, 

daarna zal ik verder gaan 

en de zee, ik weet het zeker, 

zal mijn zwijgen wel verstaan. 
 

Tevreden, ontspannen en in harmonie, zo gleed ze langzaam naar de 

andere kant, het Goddelijke, liefdevolle en allesomvattende licht tegemoet. 

Zo vrij als een vogel, licht en zonder last. Mag dat haar dierbaren troosten, 

nu ze Alie zo zullen missen.  

 

Helene Westerik  

 

 

Stapstenen 
De Stapsteen op zondagmorgen 17 maart jl. was 

een zangochtend met Wim Boer.  

Een bijzondere ochtend! Wim en al diegenen die 

een lied inleverden, en die er waren: veel dank!  

 

 

De volgende stapsteen is op 23 juni a.s. en dan gaan we wandelen rondom 

een thema.  

Verzamelen om 10.00 uur bij Vrijzinnig Centrum “de Stroming”. 

 

Met een hartelijke groet, 

Stapstenen: Lies de Boer, Wil Middeljans, Aly Mulder, Grietje 

Steenbergen, Janne Bilstra en Helene Westerik 

 

 



16 
 

Zij die hun verjaardag hopen te vieren 

(vanaf  75 jaar) 

 
 

Mevr. T. Speelman-Boers   Bovensmilde 08-03-1944 

Mevr. A. Oostenbrink- Prins   Hooghalen 09-04-1934 

Mevr. H. Talens- Wesseling   Hooghalen 09-04-1933 

Mevr. A. Dijkman- Moltmaker  Beilen  20-04-1931 

Mevr. J. Dolfing- Zwaan   Beilen  23-04-1930 

Mevr. B. Bruggink- Haayer   Smilde  07-05-1944 

Mevr. G. Jager- Tijmes    Beilen  09-05-1935 

Dhr. H. Hulzebosch    Beilen  12-05-1936 

Mevr. L. Habing- Borrink   Beilen  22-05-1922 

Mevr. H. ten Berge-Meijers   Beilen  31-05-1933 

Mevr. G. de Vries- Vredeveld   Beilen  02-06-1920 

Dhr. B. ten Berge    Beilen  03-06-1936 

Mevr. E.H. Zondag- Wolters   Beilen  04-06-1930 

 

Zusterkring 
Op dinsdag 5 maart jl. kwam de Zusterkring weer bijeen. 

Berty Bruggink opende deze middag met een verhaal over rimpels en 

hoop. In ieders leven komen rimpels of rimpelingen voor, maar we 

moeten hoop blijven houden. Deze middag herdachten we Miny 

Oostingh. Zij is op 80 jarige leeftijd overleden.  
 

Onder leiding van Mevr. Steenge maakten we een Paasversiering. 

Het was een heel geprik. De traktatie was deze middag van Lammie 

Tillema, Gerda Wiggerink en Grietje Steenbergen  i.v.m. hun verjaardagen. 
 

De volgende bijeenkomst is op dinsdagmiddag 16 april a.s. om 16.30 uur 

en staat in het teken van Pasen met een broodmaaltijd. 

                                                                                                                                  
Grietje Steenbergen 
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Dementie  
Dementie; een thema waar de meesten van ons vroeg of laat mee in 

aanraking komen; of dat nu een naaste of onszelf betreft.  

Aly Mulder en Helene Westerik zijn in samenwerking met de gemeente en 

andere instanties bezig een drieluik te organiseren voor het najaar.  

We beginnen op 20 september met een (muzikale) voorstelling over 

dementie. Een professionele voorstelling in de Raadszaal van het 

gemeentehuis (om 19.30  uur). Wat er daarna komt, daar zijn we nog mee 

bezig. Voor nu: reserveer de datum als u zich betrokken voelt bij dit 

onderwerp. Een ieder is welkom.  

 

Ons jaarlijkse uitje  
Op 5 juni gaan we weer met elkaar weg (vanaf 12.00). De Jaco is al weer 

druk bezig om iets leuks en passends te vinden. In de volgende Onze 

Band maken we bekend waar we naar toe gaan, en hoe u zich kunt 

opgeven. Voor nu: alvast 5 juni reserveren!  
                 

Hartelijke groet van de Jaco 
 

Bloemengroet 
De bloemen waren op zondag 3 februari 

voor dhr. J. Smit. 

Op zondag 17 februari voor Mevr. G. 

Brouwer- Kamphuis 

Dan op zondag 3 maart voor Mevr. A. 

Oostenbrink- Prins uit Hooghalen en voor 

Mevr. G. Jager- Tijmes.  
 

 

Mutaties 
Op 7 februari is overleden dhr. Jan Smit, in de leeftijd van 88 jaar. 

Op 5 maart is overleden Mevr. Mini Oostingh-Schipper in de 

leeftijd van 80 jaar.  

Ook op 5 maart is Mevr. Aly Klamer uit Dwingeloo overleden.  

Zij mocht 78 jaar worden. 
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Gastvoorganger 
Op zondagmorgen 19 mei a.s. hoopt mevrouw Ella Eefting bij ons voor te 

gaan. De redactie ontving van haar de volgende tekst: 
 

“Al een aantal jaren wordt mij gevraagd een dienst in “de Stroming” in 

Beilen te verzorgen. 

Wellicht wordt het tijd om mij eens aan u voor te stellen. 

Wel…, ik groeide op in Assen als “dochter van de boswachter”.  

De opvoedingssfeer was volgens de traditie van de gereformeerde kerk 

(synodaal). 
 

Na mijn opleiding lerares kinderverzorging en opvoeding plus 

handenarbeid ging ik onder meer aan het werk bij de vereniging 

Bartiméus te Zeist. Zo’n kleine 30 jaar reisde ik door het land om 

opvoedingsadviezen te geven aan ouders en beroepsopvoeders van 

blinde-, slechtziende – en meervoudig gehandicapte kinderen.  

Het leek de baan van mijn leven.  

 

Maar na talloze reorganisaties besloot ik iets anders te gaan zoeken.  

Zo startte ik de opleiding HBO Theologie te Zwolle. Ook deed ik een 

opleiding tot spreker bij uitvaarten. 

Sinds 1997 heb ik talloze keren een toespraak bij een uitvaart verzorgd. 

Dat doe ik nog steeds. Sinds 2007 mag ik met een zekere regelmaat 

voorgaan in kerkdiensten. Gedurende al die jaren heb ik ook veel lezingen 

gegeven over uiteenlopende onderwerpen. 
 

Assen was de stad van mijn jeugd. In 1966 ben ik er weggegaan vanwege 

mijn studie, om er in 1993 terug te keren om meer zorg aan mijn bejaarde 

moeder te kunnen geven. 

Eenmaal terug in Assen werd ik lid van de vereniging van vrijzinnig 

protestanten, later stapte ik over naar de NPB.” 

Ella Eefting 
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Boekenweek & (power)vrouwen 
 

Moeder de vrouw, dat is het thema van de Boekenweek. Daar kun je van 

alles van vinden…Ook van het woord ‘powervrouw’.  Voor mij gaat het 

over vrouwen die laten zien dat je zelf een weg kunt kiezen die recht doet 

aan hoe jij in het leven wilt staan.  

Op 20 maart jl. was er een geweldige lezing van Blue Deen in de 

bibliotheek; op donderdagavond 11 april a.s. is er een film:  

The Zookeepers Wife: het waargebeurde verhaal over een Poolse 

dierenverzorgster in de dierentuin van Warschau die besluit om samen 

met haar man in verzet te gaan tegen de Duitse bezetters.  
 

Aanvang 19.30 uur.  Op 1 mei is er een bijeenkomst rondom een top 10 

van boeken, die een vrouw als hoofdpersoon hebben. De folder met de top 

10 ligt in ons gebouw en is bij Helene te krijgen. Het is de bedoeling een 

boek te lezen en op 1 mei met elkaar te delen wat je ervan vond, hoe het je 

inspireert etc. De bijeenkomst op 1 mei is ook om 19.30 uur.  

Alle bijeenkomsten zijn in de Bibliotheek.  

Kosten: € 7,50 per keer, inclusief koffie en thee. 
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Bijeenkomst op zondagavond 16 juni 2019 in Hooghalen 

(Haoler Dorpsfeest) 
 

Alvast noteren: 16 juni 2019 
 

Het Haoler dorpsfeest wordt ook deze keer afgesloten met een 

bijeenkomst in ’t Haoler Hoes, georganiseerd door een werkgroep van de 

plaatselijke kerken\geloofsgemeenschappen. 
 

 

De werkgroep heeft 

aansluiting gezocht bij het 

thema wat door de Haoler 

Dorpsfeest Commissie is 

gekozen: “Haolen op de 

bühne”.  

In onze bijeenkomst wordt 

namelijk een toneelstuk 

opgevoerd.  

De bijeenkomst wordt 

geopend en afgesloten door 

voorganger Helene Westerik van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap 

Midden-Drenthe en ds. Patrick de Vries van de Protestantse Gemeente 

Beilen-Hijken-Hooghalen. 
 

Momenteel zijn er zo’n 10 leden uit die plaatselijke kerken\geloofs-

gemeenschappen, o.l.v. regisseur Aly Mulder, druk met dit toneelstuk aan 

het repeteren.  
 

Natuurlijk bent u benieuwd waar het toneelstuk over gaat en of het leuk 

is! Maar dat houden we nog even “onder de pet”. De repetities zijn al wel 

leuk en er wordt een hoop gelachen.  
 

De werkgroep bestaat uit Geke Wolters, Jantje Hoving, Geertje Martens, 

Wim Boer, Patrick de Vries en Helene Westerik. 
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Wie o wie?  
 

Op 15 maart kreeg Helene Westerik een 

enveloppe zonder inhoud en zonder 

afzender; gezien de bijzondere (perkamenten) 

enveloppe is het vermoeden dat er ook iets 

bijzonders in zat, maar dat dat er uit gevallen 

is. Zie hiernaast de afbeelding van de 

enveloppe. Als een van u haar iets gestuurd 

hebt, wilt u dat dan aan haar laten weten?  

Zij vindt het namelijk vervelend dat ze nu 

ook niet iemand kan bedanken!  
 

De redactie 

 

 

 

                                                                                                                        

Zondagmorgen 28 april a.s. in Veur de Preek  
 

Het radioprogramma Veur de Preek 

zendt iedere zondagmorgen tussen  

8.00 en 9.00 uur muziek uit op 

religieuze grondslag. 

Wekelijks kunt u een breed aanbod van 

diverse stijlen beluisteren: koorzang, 

Engelse hymnes en gospel.  

Ook is er ruimte voor het instrument dat elke zondagmorgen het meest 

wordt gebruikt in de eredienst: het kerkorgel. Daarnaast wordt elke 

zondag in Veur de Preek een korte meditatie gehouden, verzorgd door 

één van de veertien vaste voorgangers, verspreid in de regio.  

Op zondagmorgen 28 april is het de beurt aan Helene Westerik.                                                                                           
 

De redactie 
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Gedicht 
 

Ik zou wel eens wat willen dichten,  

maar weet niet over wie of wat. 

Pak alvast papier en potlood, 

optimistisch denkend : “Dat is dat”! 

Een mooi gedicht, dat wil ik schrijven 

zo'n stuk met diepgang dat je denken gaat, 

geen flauwe rijmpjes, maar iets met inhoud, 

waar iedereen wel achter staat. 
 

Het is, verdraaid, toch nog wel lastig,  

het eerste stuk, vooral het begin. 

Het papier dat lijkt steeds witter, 

bij het denken, zin na zin. 
 

Waarover zal ik nu gaan schrijven, 

over “zus” of over “zo”, over wie of over wat 

Misschien over dreigende bergen en afgronden,  

of het vinden van een schat, 

maar hoogstwaarschijnlijk wist u reeds, 

dit gaat niet lukken door mijn hoogtevrees. 
 

Hoe te dichten over een woedende zee,  

met golven hoger dan een huis, 

Jammer, want ik ben een held op sokken, 

banger dan een bange muis. 
 

Wat te denken van een liefdesstory, 

Tomeloos, wild en heel spontaan. 

Romantisch, soms met een vleugje weemoed, 

Ook wat voorzichtige erotiek, 

Helaas is deze man wat onhandig met de vrouwen, 

Hij maakt liever wat muziek. 
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Feitelijk kom ik tot de slotsom,  

dat gedichten maken, 

niet voor iedereen is weggelegd. 

Daarom schrijf ik een eenvoudig rijmpje, 

daar is alles mee gezegd.  
 

Een versje, bij voorbeeld , van een lief klein kindje, 

hoedje op, lekker in de zon, 

Over een dikke rode kater, lui liggend op 't balkon. 

Een zomerdag, een dartel veulen in de wei, 

van die heel gewone dingen, 

Heel begrijpelijk, voor mensen zoals wij. 

 

Westerbork, 17 maart 2019, Herman Tomeff 

 

Boekbespreking 
N.a.v. Elsbeth Etty, Willem Wilmink / de biografie, Amsterdam 2019  
 

HET PORTRET VAN EEN DICHTERLIJKE MAN 
 

1) Een biograaf heeft als taak de 

levensgang van een mens onder woorden 

te brengen. Zesenzestig jaren in 464 

bladzijden samengevat.  

Dat is een prestatie van formaat.  

Elsbeth Etty is 15 jaar jonger dan Willem 

Wilmink.  Ook al heeft ze een andere 

levensstijl dan Wilmink had, heeft zij een, 

m.i., kloppend beeld van hem geschetst. 
  

2) Zij deelt zijn leven in vijf periodes in: Op blz. 9-12 zegt ze een en ander 

over haar werkwijze en over de bronnen waarvan ze gebruik kon maken.  

Ze deelt zijn levensgang in 5 periodes in:  

I. zijn jeugdjaren in Enschede 936-1954  

II. zijn studiejaren in Amsterdam 1954 1964  
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III. zijn latere ontwikkeling tot schrijver en dichter + zijn werk voor het 

Instituut voor Neerlandistiek + 1e huwelijk 1964-1975. Deze derde periode  

beslaat de jaren 1964-1977, zijn volgende  levensfase met zijn tweede 

huwelijk ( 1979- 2003) zijn verhuizingen naar Capelle en Zeist, zijn 

groeiende werk en zijn promotie.  

IV. Op de dichter Hendrik de Vries met wie Wilmink zich sterk verbonden 

wist. (1988). Deze vierde fase duurde van 1977-1991.  

V. En tenslotte de thuiskomst.  

Willem gaat “als volwassene terug op een oud nest om weer kind te 

kunnen worden” (blz 381). Zijn leven komt tot een afsluiting na een tijd 

van afnemende gezondheid. Die vijfde en laatste periode duurde van 

1991- 2003. Op blz. 457-473  staat een beknopt overzicht van reacties op 

zijn overlijden. 
 

3) Hoe heeft Wilmink die periodes van zijn bestaan ingevuld? De biograaf 

heeft dat (soms te) nauwgezet beschreven.  

Enkele typerende kenmerken zijn; 

a) W.W. bleef zich altijd verbonden voelen met zijn geboortegrond in 

Twente /Enschede. Daar liggen de wortels van alles wat hij tot stand heeft 

gebracht. 

Hij hield van voetballen en stond uiteraard achter FC TWENTE 

b) W.W. bleef in zijn reactiepatroon iets kinderlijks in de goede zin van het 

woord  houden  “in de man zit nog een jongen“ van een jaar of elf.  

c) W.W. was ten diepste een intelligente dichter en schrijver van vele 

kinderliedjes. Via tv of radioprogramma’s kennen we een aantal daarvan 

uit het hoofd. Hij had een enorm werktempo. 

d) W.W. stond graag in het middelpunt van de belangstelling als spreker 

of als een soort entertainer.   

e) W.W. kon slecht tegen zijn verlies,  ook niet tegen tegenwerking  of             

tegenslagen of onverwachte zaken.   

Dan voelde hij zich meteen ondergewaardeerd. Soms werd hij woedend 

daarover, soms ging hij aan de drank (bier).   

f) W.W. had een band met de geschiedenis. Hij v(h)ertaalde o.a. een aantal 

Middeleeuwse teksten.  

Hij bezocht bepaalde gebouwen en vertelde daarover. 
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g) W.W. doorbrak in zijn leven en werk grenzen tussen nu en vroeger (en 

later), tussen jong en oud etc. en er sloop altijd humor in. 

h) W.W. was altijd op zoek naar een “land waar het leven goed is”. 
      

4)  Willem Wilmink leeft verder, in onze herinnering, in elk geval via zijn 

werk. Hij was een bijzonder medemens aan wie niets menselijks vreemd 

was. Wie hem wil leren kennen heeft naast zijn boeken en brieven nu ook 

dit vlot geschreven boek over hem. Het bevat ook een aantal foto’s. om te 

beginnen die uit zijn eerste jaar. Wie tijd heeft kan  met dit werkstuk van 

Elsbeth Etty beginnen. 
 

Tot slot het SLAAPLIEDJE uit de bundel “KINDEREN” (Amsterdam 1994) 
 

Het schaap heeft slaap 

De koe is moe 

Het varken doet zijn oogjes toe 

Het paard kijkt over ‘t prikkeldraad 

en denkt: het is ontzettend laat 

De kip zegt zacht nog één keer tok 

en ach, daar slaap ze op haar stok 

De boer kruipt ook het bed maar in, 

lekker dicht bij zijn boerin! 

Frans Brinkman 

 

Schoenendoos werpt nieuw licht op omstreden 

'boeddhistische' dominee  
 

Hij was één van de meest omstreden hervormde predikanten van de 

vorige eeuw. In hem zagen hervormd-gereformeerden aanleiding om de 

Gereformeerde Bond op te richten.  

Over de roemruchte dominee Louis Adriën Bähler (1867-1941) is nu een 

bijdrage verschenen in de serie Vrijzinnig verleden die nieuw licht laat 

schijnen op het opmerkelijke leven van deze man. 
 

Bähler was een hervormd predikant die zich onder meer liet inspireren 

door het gedachtegoed van de Russische denker Tolstoj en toonde veel 
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interesse voor het boeddhisme dat begin twintigste 

eeuw snel populair werd in het Westen.  

Hij stelde vast dat Jezus geen uniek persoon was, 

maar dat in ieder mens een Christusgeest schuilt. 

Daarmee was hij zijn tijd ver vooruit en door velen 

werd hij weggezet als ketter. Ook zijn vader - 

eveneens predikant - distantieerde zich aanvankelijk 

van hem. Een toevallige ontdekking geeft nu meer 

inzicht in dat conflict. 
 

Journalist Jan Koops kocht via een veilingsite een oude schoenendoos met 

daarin correspondentie en persoonlijke notities van Bähler. 
 

‘Om te voorkomen dat ik materiaal in bezit kreeg dat uit een archief 

gestolen zou kunnen zijn, heb ik eerst navraag gedaan naar de 

achtergrond van die doos met waardevolle documenten. Toen werd mij 

duidelijk dat een oomzegger van Bähler de belangrijkste privédocumenten 

had meegekregen’, aldus Koops. 
 

‘Het blijkt dat uit deze privédocumenten zaken opgehelderd konden 

worden die voorheen onduidelijk bleven’, gaat Koops verder, 

‘bijvoorbeeld waarom Bähler niet door zijn eigen vader werd bevestigd tot 

predikant op Schiermonnikoog en hoe het conflict tussen vader en zoon 

verder verliep. Daarnaast beschrijft Bähler in zijn aantekenboekje uit 1885 

met gevoel de ontluikende liefde voor Gesina met wie hij later in het 

huwelijk zou treden.’ 

 

Koops deed in de afgelopen jaren veel onderzoek naar Bähler die uit een 

predikantenfamilie stamt. Hij bracht nog meer nieuwe feiten aan het licht. 

Bijvoorbeeld dat de oorzaak van zijn vertrek uit de hervormde gemeente 

Aduard haaks staat op wat tot nu toe werd gepubliceerd. Het draaide om 

een van ontucht verdachte onderwijzer.  

De kerkenraad wilde het in de doofpot stoppen, maar Bähler bekritiseerde 

die houding in een preek. Daarop floot de kerkenraad hem terug waarop 

Bähler reageerde door per direct uit het ambt te stappen.   
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Voor het boek Vrijzinnig verleden, deel 2 schreef Koops een uitgebreide 

biografische schets over de predikant - de meest uitgebreide tot nu toe.  

Daarin besteedt hij ook veel aandacht aan de publicaties die Bähler op zijn 

naam heeft staan. Daarin is goed te lezen hoe de predikant zich liet 

inspireren door het boeddhisme.    

Bijvoorbeeld wanneer hij schrijft:  

‘Ik wensch niet, Boeddhist te zijn.  

Ik wensch niet, Christen te zijn.  

Ik wensch, niets te wezen. Wanneer ik niets ben, dan pas kan ik alles 

begrijpen, alles waarderen, alles genieten, alles liefhebben.’ 
 

Het boek Vrijzinnig verleden, deel 2 bevat daarnaast bijdragen van andere 

auteurs, van artikelen over NSB-dominee Van Duyl en de vrijzinnige 

kerkscheuring rondom dominee Van Lunzen en de Zwingli-bond tot 

lokale kerkgeschiedenis en over de activiteiten van rode dominees. 

Het boek is op zaterdag 23 maart jl. gepresenteerd in Noordwolde (Fr.) 

waar onder andere Jan Koops een lezing heeft gehouden.  
 

Boekinformatie: 

Vrijzinnig verleden, deel 2 
 

Erik Jan Tillema (red.) 

Met artikelen van Eric Cossee, Klaas Douwes, Pieter Hoogenraad, Gert 

van Klinken, Rienk Klooster, Jan Koops, Dick Peters, Bert Scholten, Erik 

Jan Tillema, Pieter Vis, Grietje van der Voet-Stam, Hans Wilschut en Pien 

van der Zee-Schlebaum. 
 

Te bestellen voor € 20 (exclusief verzendkosten) via www.bureaudeus.nl  
 

(Bron: website VVP, BureauDeus, Jan Koops) 

 

Inleveren kopij 
Voor het volgende nummer kunt u de kopij inleveren bij  Gerda 

Wiggerink tot uiterlijk 17 mei.  

 


