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Mededelingen vanuit het bestuur:
a.

Ook na ruim 1 jaar Corona stellen we onszelf de vraag : Hoe zal het
verder gaan met het Corona-virus ? Ook nu moeten we voorzichtig
en met beleid verder gaan. En dat is ook in het bestuur zoeken naar
de beste keuze. Daarom is ook de ledenbijeenkomst van 15 april
afgelast. We richten ons nu op :

b.

De ledenjaarvergadering van 27 mei , (hopelijk gaat die wel door) .
Dan kunt u ook vragen stellen over de beide jaarverslagen van 2020.
Dan is de jaarrekening 2020 / begroting 2021 inmiddels nagekeken
door de kascommissie en wordt de leden gevraagd de verslagen goed
te keuren. Op deze jaarvergadering zal ook afscheid worden genomen
van de bestuursleden : B. Lohof en E. Schmaal.  De koffie/thee met
koek is deze keer gratis.
GRAAG VOOR 20 MEI OPGEVEN bij de voorzitter of secretaris.

c.

Advies : bewaar de jaarverslagen van de penningmmester en de secretaris over 2020 nog even. U vindt ze in de maart Nieuwsbrief.

d.

Verder in deze Nieuwsbrief de familieberichten , lief en leed nieuws,
een overdenking, aandacht voor Pasen , een puzzel en nog meer.

e.

Correctie : In het jaarverslag 2020 van de secretaris ontbreekt in de
lijst van overledenen de naam van :
de heer E.W. van der Werf , AGW
huis, Borgerspark 2 , overleden op 9 april 2020 op de leeftijd van 89
jaar. Hierbij is de naam van de heer Van der Werf alsnog genoemd.

f.

Aandachtspunt : Het bestuur wil dit jaar meer aandacht schenken
aan ledenwerving Wist u dat wij van 227 leden enkele jaren terug
gegaan zijn naar 165 leden. Reken het verschil maar uit. Naast overlijden en vertrek is een belangrijke oorzaak van de teruggang dat er
geen jongere ouderen zch aansluiten bij de PCOB. Daarom gaat het
bestuur actief leden werven. Ook u kunt daarbij helpen het ledental
weer te laten stijgen. Het minste wat we allemaal kunnen doen is :
Vraag een buur of vriend(in) om eens mee te gaan naar een
ledenbijeenkomst als dat weer mogelijk is.

En ….Na de heer A. Forsten, Pommerse Bocht 17 te Veendam zijn
er deze maand weer 2 nieuwe leden aangemeld : de heer en mevrouw
Herder, Knobbelzwaan 12 te Wildervank.
Ook u beiden : Van harte welkom in onze afdeling ! Zo zien we dat er
toch weer nieuwe leden bij komen. Daar zijn we blij om en dat wordt
hopelijk vervolgd. Goed voorbeeld doet goed volgen.
g.

U krijgt deze keer ook nog een extra Magazine in de bus Omdat we
dit jaar niet met de bus naar eeen museum kunnen, komt Museum
Plus Bus naar de ouderen, dus ook naar de PCOB, toe met een kunstmagazine “Totzo” met 16 kunstwerken uit de grootste musea van
Nederland.

Landelijk.
Een belangrijk bericht van het landelijk bureau. In de Nieuwsbrief van 15
februari 2021 staat het volgende : In de jaren 2017 en 2018 zijn plannen
gemaakt voor KBO-PCOB vernieuwt. De gedachte hierachter was dat de
Unie KBO en de PCOB over zouden gaan naar een juridische fusie. Nu
een paar jaar later is duidelijk geworden dat een juridische fusie geen goed
idee is. Daarom is door de ledenraden van beide verenigingen besloten om
de samenwerking voort te zetten onder de titel : KBO-PCOB Nieuwe Stijl.
Gevolg is o.a. dat er weer een aparte begroting van beide bonden komt. De
bestaande samenwerking blijft gewoon doorgaan zoals nu het geval is.
Adres Landelijk bureau : Seniorenorganisatie KBO – PCOB , Ringwade
67, 3439 LM te Nieuwegein.
Telefoon : 030 – 3400 600 e-mail : info@kbo-pcob.nl
Voordelen van uw ledenpas:
a.
Apetito maaltijdservice geeft 10 % korting. Tel. 0800- 023 29 75 of
www. apetito.nl/ kbo-pcob
b.
Spoorwegmuseum : geeft 40 % korting
tel. 030- 230 62 06
c.

Zllveren Kruis geeft korting op de basis en alle aanvullende
verzekeringen. Tel. 071 751 00 56.

d.

Pro Life , christelijke zorgverzekeraar, geeft eveneens korting op
alle verzekeringen. Tel. 0800 – 776 54 33.

e.

Voor vragen over : wonen, welzijn, zorg, en gezondheid kunt u
bellen naar de servicetelefoon van de kbo – pcob : 030 - 3400 655
Van maandag tot en met donderdag van 10 tot 13 uur.
Voor pensioen en juridische vragen belt u op woensdag- en
donderdagmiddag van 13 tot 15 uur het zelfde nummer.

Geeft de ledenpas ook voordeel in Veendam en omgeving?
Ja bijvoorbeeld bij: Gerards Bloemenkas en zwembad Tropiqua.
Kijk ook op : www.kbo-pcob.nl/voordeel voor een overzicht van alle
voordelen. En in het maandelijkse magazine staan soms ook actuele
aanbiedingen.

Nieuwe
voorjaarscollectie.
Bel voor
een
passende
afspraak.
Kars Potze

Kerkstraat 35 • Veendam • www.karspotze.nl

Mededelingen van de penningmeester :
Belastingaangifte 2020.
Zoals u weet kunt u hulp krijgen van de belastinginvullers van de PCOB/
KBO voor uw aangifte inkomstenbelasting 2020. Ook kunnen zij u adviseren over het aanvragen van huur- en zorgtoeslag. Voor hulp voor het
invullen IB. 2020 zijn er 3 personen beschikbaar namens de PCOB / KBO.
Het zijn :
•
•
•

Albert Volders, Hendrik Werkmanhof 5
Mailadres : avolders@netvisit.nl
Alko Flink, Pommerse Bocht 93 		
Mailadres : alkoflink@netvisit.nl
Nanno Levenga, ds. Van Petegemstraat 7
Mailadres : famlevenga@netvisit.nl

tel. 0598 -624378
tel. 0598 – 618711
tel. 0598 – 619077

De belastinginvuller zorgt ervoor dat uw aangifte bij de belastingdienst
komt. Voor wat betreft de verwerking van de aangiften :
•
Aangifte voor 1 april 2021 binnen bij de belastingdienst, aangever
krijgt voor 1 juli antwoord op de aangifte 2020.
•
Aangifte na 1 april 2021 binnen bij de belastingdienst, aangever
krijgt na 1 juli antwoord op de aangifte 2020.
•
Wanneer u reeds gebruik maakt van onze dienstverlening ontvangt u
automatisch de codes om te gebruiken voor het doen van de aangifte.
Deze codes kunt u vervolgens doorgeven.
Wanneer u als lid voor het eerst gebruik wilt maken van de belastingservice, kunt u contact opnemen met één van bovengenoemde
medewerkers. Zij zorgen dan voor de verdere verwerking van het
proces.
Onkostenvergoeding:
De vergoeding voor onkosten zoals reis - , kopieer -, en printkosten
zijn maximaal € 15,-- per adres.
Namens de belastinginvullers :
Albert Volders.

Belastingaangifte …… altijd doen !
Geachte leden van de PCOB :
Het begin van maart staat alom bekend als het (verplicht) voldoen aan de
uitnodiging van de overheid om belastingaangifte te doen. Vooral mensen
met een eigen huis of anderszins vermogend worden hiertoe opgeroepen.
Een groot deel van de bevolking heeft deze verplichting niet.
Belastingaangifte doen is niet hetzelfde als belasting betalen. Met name
als je een hypotheek hebt op je eigen woning, hoge ziektekosten hebt of
giftenaftrek hebt dan levert dat vaak een belastingteruggave op.
Vooral de laatste jaren blijkt dat een behoorlijk deel van de (oudere)
bevolking met een klein aanvullend pensioen geen aangifteplicht heeft
maar toch belastinggeld laat liggen. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt
doordat de heffingskortingen die de belastingdienst verrekent met de te
betalen belasting vaak niet verzilverd kan worden. Het gevolg is dat de
teveel ingehouden belasting terug ontvangen kan worden.
Een proefberekening voor belastingteruggave is simpel gemaakt en heeft
verder geen consequenties, mocht blijken dat het in uw individuele geval
niet opgaat.
Namens de PCOB moedigen wij u aan op de mogelijkheid om dit voor u te
onderzoeken.
Als dit leidt tot een belastingteruggave dan kunnen wij dit verder voor u
afhandelen. Wanneer dit niet leidt tot een teruggave dan hebben wij u in
elk geval de zekerheid van het proberen gegeven. .
Namens de PCOB Veendam e.o.
Met groet : Albert Volders, penningmeester.
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FAMILIE- BERICHTEN
Omdat we nog steeds maar weinig bij elkaar kunnen komen in PCOB
verband zijn de familieberichten ook iets uitgebreider. Zo noemen we
bijvoorbeeld alle jarigen, ook beneden de 80 jaar.
JARIGEN
In april 2021 zijn de volgende PCOB leden jarig :
1 april :T.Riedstra, Sarastraat 60, 9641 HS te Veendam, 75 jaar
3 april : A. Dekker-Westerman, Goudenregenlaan 1, 9648 LM te
Wildervank, 89 jaar.
3 april : J. Dijkstra-Haayer, 60e Laan 7, 9648 GL te Wildervank. 82 jaar.
5 april : B.Lohof, Burg. Bosscherstraat 66, 9641 NJ te Veendam. 80 jaar.
8 april : E. Veltens, Boven Westerdiep 84-14, 9641LK te Veendam. 78
jaar.
9 april : J. Uhlen-Huiting, Straat Malakka 64, 9642 BN te Veendam. 85
jaar.
10 april : G. Haaksema –Brontsema, 5e Laan 2-15, 9648 CH te
Wildervank. 74 jaar.
12 april : E. Schmaal, Rietgors 1-02, 9648 DM te Wildervank. 82 jaar.
13 april : G.A. Nieborg, R.H. van Deestweg 4-66 , 9646 BZ te
Veendam.74 j.

15 april : S.P. Broesder, Smaragdlaan 4, 9646 BL te Veendam. 88 jaar.
19 april : R.A.F. van der Borgh- Doesburg, Straat Magelhaen 16-22,
9642 AA te Veendam. 86 jaar.
22 april : H. Leunk- Rouwenhorts, R.H.van Deestweg 4 -52, 9646 BZ,
teVeendam. 86 jaar.
29 april : C. Schmaal- Germs, Rietgors 1-02 , 9648 GM te Wildervank.
76 j.
29 april : W. Hoogeveen –Blanken, Agaathlaan 6, 9646 BE te Veendam.
76 j.
Alle jarigen: Van harte gefeliciteerd en een mooie verjaardaag gewenst
en vooral ook in goede gezondheid !!
Jubileum :
Op 16 maart waren de heer en mevrouw Kats, Landbouwstraat 7, 9648
GA, te Wildervank 55 jaar getrouwd.
Op 29 april zijn de heer en mevrouw Hoogeveen, Agaathlaan 6 , 9646
BE te Veendam 55 jaar getrouwd.
Beide echtparen : Van harte gefeliciteerd met dit jubileum! Wij wensen beide echtparen gezondheid en alle goeds in hun verdere leven.
LIEF en LEED .
Mevrouw Medema- van Sloten, Steenstraat 2/C 9646 BA te Veendam is
weer thuis uit het ziekenhuis.
Mevrouw Bos- Wesseling, Molenstreeek 84, 9641 HD te Veendam is
ernstig ziek. Zij is opgenomen in het ziekenhuis te Scheemda.
Wij wensen de zieken vooral beterschap en alle sterkte toe.
Zij is op 18 maart weer thuisgekomen uit het ziekenhuis.
Overleden :
mevrouw C. de Wagt - de Vreede, Molenstreek 100, 9641 HD te
Veendam is op 6 maart 2021, nog vrij onverwacht, op 82 jarige leeftijd
overleden. Zij is in besloten kring gecremeerd.
Wij wensen haar man en kinderen in deze moeilijke en droevige tijd veel
sterkte en Gods nabijheid toe.

De heer W. Pathuis, Prins Bernhardlaan 56 – 212 te Veendam , is voor
revalidatie opgenomen in : Maartenshof - afd. revalidatie 3 – kamer 311,
Schaaksport 100, 9728 PG te Groningen .
In het AGW huis : Borgerspark 2, 9642 LN te Veendam verblijven
momenteel de volgende PCOB leden :
1 Mevrouw Mezach – v.d.Meulen , :kamer 207 , telefoon : 0598 -6678 44
2 De heer Van Halsema,Veenstroom kamer 306, Contact via zijn vrouw
tel.: 0598 -61 44 78
3 Mevrouw Tjaberings, - Meijer- kamer 203. Telefoon : 0598 – 66 78
09
4. de heer en mevrouw Huttinga. , kamer 546. Telefoon : 06 – 1946 3013
In deze stille en eenzame en soms verdrietige tijd doet een kaartje of
telefoontje altijd goed ! Het is een klein maar soms waardevol gebaar
naar de naaste oudere.
Want bij een telefonische rondgang blijkt ons dat er bij meerdere ouderen
in onze afdeling stil verdriet en zorgen zijn over zichzelf en bijvoorbeeld
hun kinderen.

Fijne paasdagen

Een nieuw begin

Van ons bestuurslid Nanno Levenga kreeg ik een interessant verhaal over
de rol van de plaatselijke gereformeeerde kerk in Wildervank in de Tweede
Wereldoorlog 1940 -1945.
De heer Jan van Bolhuis uit Wildervank heeft alles nagezocht en
uitgezocht. Hij is dan ook de auteur.
Het eerste deel stond in de Nieuwsbrief van maart. Nu volgt deel 2.
Titel : Gereformeerd Wildervank in oorlogstijd
Deel 2

Gereformeerd Wildervank in oorlogstijd (2)
Voor we de serie over de opstelling van de Gereformeerden voortzetten,
moet ik een aanvulling geven op het vorige deel. Ik maakte daar een
opmerking over Jodenzending. Ds Hoving attendeerde mij erop dat zo’n
collecte minder probleemloos was dan ik dacht. Ze waren in de ogen
van de bezetter duidelijk een ‘Judenfreundliche Aktion’, en die strafbaar
was. Ds K. Sietsma, predikant in Amsterdam Zuid, werd in februari 1942
gearresteerd nadat hij een collecte voor zending onder de Joden wat al te
nadrukkelijk had aanbevolen. Bovendien had hij het bestaan in de dienst
te bidden voor prinses Beatrix, die één dag eerder de dag 4 jaar geworden
was. Hij kwam datzelfde jaar om in Dachau. Het is begrijpelijk dat de
Duitsers een collecterooster wilden zien. De kerkenraad van Wildervank
weigert dat resoluut.
Huisvesting en verzorging van onderduikers
Het is vrijwel onmogelijk om vast te stellen hoevelen participeerden in
het verzet. Het is bekend dat er na de oorlog meer mensen in het verzet
hebben gezeten dan tijdens de oorlog. Maar hoe definieer je verzet?
Er waren in Wildervank 123 Joden waarvan er vier met niet Joden waren
getrouwd. In Veendam waren 99 Joden, op een bevolking in beide
gemeenten van samen ca 25.000. Velen hadden in de verzuilde samenleving van toen geen contact met Joden, kenden ze misschien zelfs niet.
Als het al zo was dat na de Reichskristallnacht (9/10.11.1938) de ogen van
veel Veenkoloniale Joden opengingen, dan hebben ze door hun oogharen
gekeken. Hoe weinig de mensen toen nog wisten van wat er zou gebeuren,

wat zelfs al gaande was, blijkt uit de reactie van de meest direct betrokkenen: de Joden zelf. Ondanks het schrift op de muur konden of wilden
ze het niet geloven. Verschillenden kregen de kans onder te duiken, maar
wilden niet. Naast de voorbeelden uit boeken, diene het citaat uit de
aantekeningen van Roelf Munneke: “Toen de politie mij waarschuwde dat
de volgende morgen vroeg de Wildervanker joden naar Westerbork zouden
worden weggevoerd, ging ik naar een mij zeer bekend jood, Jo de Groot,
die z.g. bij mij op de loonlijst stond, omdat men meende dat wie in de
landbouw werkte, vrijstelling zou krijgen om niet naar Polen te worden
weggevoerd. Toen ik bij Jo de Groot kwam om hem aan te bieden onder
te duiden, antwoordde hij: ‘Wij worden eerst naar Westerbork gebracht,
daarna brengen ze ons naar Polen en worden daar te werk gesteld.
Onderduiken is ook gevaarlijk. Nee we gaan morgen naar Westerbork.’
Ik heb toen geantwoord: ‘Je moet zelf beslissen.’ Daarna ging ik naar
Nijveen, man vrouw en een ongeveer 20-jarige zoon. Ik deed hem
hetzelfde aanbod. Maar hij dacht er precies zo over als de Groot. Wel zei
hij ‘Wil je de nieuwe overjas van Sam meenemen en voo0r ons bewaren,
dan kan hij die na de bevrijding terugkrijgen.’ Ik nam dus de overjas mee,
maar niemand van hen is teruggekomen. Wanneer ze geweten hadden dat
ze zouden worden vergast, dan zouden ze alles in het werk hebben gesteld
om dit lot te ontgaan.”
Net als de Nederlanders dachten de Joden dat het wel mee zou vallen,
dat ze te oud waren (en dus niet geschikt als werkkrachten), connecties
hadden, dat onderduiken te gevaarlijk was, dat ze bang waren voor
represailles tegen familieleden, enz. In niet meer dan vier gevallen
accepteerden Joden van de kille (= Joodse kerkelijke gemeente) Veendam
(waar Wildervank onder viel) een onderduikadres. En natuurlijk had ook

niet iedereen de moed om onderduikers te herbergen. Een heel verschil met
Stadskanaal waar een derde van de joden wel onderdook. Dat was meer
dan drie maal het landelijk gemiddelde. Er blijken in de killes verschillende inschattingen te zijn gemaakt, en daar richtte de meerderheid zich dan
naar. Het beeld van niet onderduikende Joden komt meer voor.
Ongetwijfeld heeft het advies van de Joodse Raad om mee te werken
teneinde erger te voorkomen, ook een rol gespeeld.
Munneke schijft hoe de Veenkoloniale boer zich achtergesteld voelde en
zich bij een wat activistische landbouwbeweging aansloot die later een
voorportaal naar de NSB bleek te zijn. Men moet niet denken dat alle NSB
leden de rassenhaat volledig steunden en dat ze geweten hebben wat er
met de Joden gebeurde. Zelfs de verzetsbeweging was van deze zaken niet
op de hoogte.
Al zochten de Veendammers Jacob Bruggema en Huib Ottevanger toen al
actief naar onderduikadressen voor Joden, het vinden van huisvesting voor
onderduikers was vooral in het begin ook erg moeilijk in Wildervank. Pas
later, toen duidelijker werd wat er op het spel stond, konden meerdere
onderduikers geplaatst worden. Vooral A. Klein heeft een grote rol
gespeeld. Munneke zelf bood al vroeg Joden ook onderduikgelegenheid
aan zoals we zagen. Roelof Drenth weet van De Leve, een tandtechniker
uit Wildervank. De landbouwer Berend te Velde verborg een Joods
echtpaar uit Holland. Een tragische bijzonderheid is dat de vrouw overleed.
Ze werd toen in de tuin begraven. Ook in Stadskanaal waren joden
ondergedoken bij de weduwe A. Brouwer. Bovendien stond haar huis
altijd voor andere onderduikers open. Roelof Drenth heeft hier ook vaak
gebruik van gemaakt.

Voor vervoer kunt u bellen:
Voor vervoer naar en van de bijeenkomsten kunt u bellen naar
Wiebe Dijk, Tel.: 0598 - 470 412 of 06 - 150 72998 .
Kosten : € 2,-- heen en terug. Te betalen aan de chauffeur.

Er wordt een geval genoemd van Joden die onderdoken bij gereformeerden. In de herfst van 1944 kwam op de fiets, in de nacht, een meisje aan:
Lien Verhoog (echte naam Suus Rettich). Ze bleef tot vlak voor het einde
van de oorlog bij de weduwe Egberdina Ham-Nieboer in Wildervank. Ze
overleefde de oorlog. Ook dit was een Jodin die niet uit Wildervank
afkomstig was.
Maar er waren meer Joden ondergedoken bij gereformeerden die niet in
de literatuur genoemd worden. In het graanpakhuis van Jac. Moesker lag
niet alleen graan, maar ook onderduikers, vaak jonge mannen en af en toe
ook “mensen uit het Oude Volk”. Het gebouw grensde aan de Christelijke
Lagere School waar Duitse soldaten ingekwartierd waren. Het gebeurde
dat er ’s avonds laat aangebeld werd en dan stond een Joods gezin op de
stoep. Moesker deed als graanhandelaar ook zaken op de Korenbeurs in
Groningen en kende daar ook collega’s, vervolgd om hun joodszijn. Hij
is 14.6.1942 opgepakt en als gijzelaar naar Beekvliet (St. Michelsgestel)
gebracht. Dat was wel beter dan het Scholtenshuis waar hij ook enige tijd
“gastvrijheid had genoten” maar waar hij dankzij collega’s weer vrijkwam.
Wel beter, maar nog steeds niet goed.
Van onderduikers (vermoedelijk dus niet joods) vond ik meldingen bij
Hendrik Drenth, Roelof Drenth, Albert Klein, Roelf Munneke, Hendrik
Wieringa. In Concordia, het verenigingsgebouw van de Gereformeerde
Kerk en in de kerk had de koster Arend Forsten onderduikers ondergebracht. Vanuit Concordia kon je binnendoor in de woning van de koster
komen en natuurlijk ook omgekeerd. Ook bij de familie Zijlema waren
onderduikers uit Amsterdam en Rotterdam.
De financiële kant van het onderduiken kon bijna helemaal door de
eigen inwoners worden verzorgd. Roelof Drenth had de kas en zorgde voor
aanvulling door collecten. Velen stelden teleur, maar anderen verblijdden.
Giften van ƒ100, ƒ250, ja van ƒ300 waren niet zeldzaam.
Dit betekent dat, door die collectes, meerdere mensen op de hoogte moeten
zijn geweest wie met illegale activiteiten bezig was.
De meeste onderduikers bleven binnenshuis, anderen, waarvan het
persoonsbewijs hier in orde werd gemaakt, werkten gewoon met hun
kostbaas mee. De meeste woningen waar onderduikers zaten hadden

een goede schuilplaats, die verschillende keren bij huiszoeking niet werd
gevonden.
Niemand die de organisatie bekend was, bleef van een van een bonkaart
verstoken. De inlegvellen werden verstrekt door distributieambtenaren.
De medewerking van het gemeentepersoneel was minimaal, anders dan
in Onstwedde of Veendam, aldus Roelof Drenth. Hierbij moet wel
opgemerkt worden dat in Wildervank een NSB-burgemeester zat.
Eind oktober 1944 was de centrale afgiftepost voor vervalste persoonsbewijzen voor Noord Nederland van de LO in Wildervank gevestigd.
Hoeveel vervalste persoonsbewijzen zijn afgegeven is niet bekend, want
om duidelijke redenen werd daar geen administratie van bijgehouden.
Volgens Roelof Drenth was het “een vrij groot aantal”.
(wordt vervolgd)
Jan van Bolhuis

Oplossing puzzel maart 2021 was : Schenker
4 leden stuurden de goede oplossing in : de dames G. Huisman en G.A.
Nieborg en de heren F. Straat en J. Dijkstra. Alle 4 : Gefelictieeerd. !

Woordzoeker ingezonden door Nanno Levenga
AAMBEELD
ACADEMIE
AFHAKKEN
AFSTAND
BALK
BEROEP
BEWAKING
BOTERTON
DADEN
DENKTUIN

DENKWIJZE
DUIZELEN
EENS
ESSEN
FEESTDAG
GASTEN
GRAUW
HAZEWIND
HOTEL
KLEED

SLAGROOM
KOGEL
SNEE
LAAG
TANDEM
LAKENS
VERWEERD
LANS
VIOLISTE
LIGBAD
VOORHEEN
MAZEN
VUURKORF
NIETS
ZEEGROEN
OORLEL
ZEILDOEK
PASKAMER ZITPLEK
REDE
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OPLOSSING:
De oplossing kunt u doorgeven aan het secretariaat Klaas van der Veen
(kvdveen1@netvisit.nl) voor 20 april 2021. Er wordt een prijsje verloot.

Overweging op zondag 7 februari 2021 in de Grote kerk
te Veendam door ds. A. Troost uit Rolde .
En Hij deed haar opstaan.
(Marcus 1 : 31 )
I.
Marcus vertelt het verhaal van de genezing van de schoonmoeder van
Simon. Een genezing door toedoen van Jezus, een wonderverhaal dus. U
ziet hier afbeelding, een schilderij uit de 19de eeuw, door de Engelse
schilder John Bridges. In dit schilderij kun je goed zien hoe het verhaal
gelezen werd en nog steeds wel gelezen wordt. Jezus staat bij het ziekbed,
één hand wijst omhoog, één hand wijst naar de vrouw, een gebaar van
gezag, schijnbaar moeiteloos, de vrouw geneest.

Zo simpel als dit schilderij het maakt, zo lastig is om over het verhaal te
(s)preken. Je doet het immers nooit goed. Je kunt het letterlijk nemen: ja,
Jezus heeft echt mensen genezen, hij had gezag, demonen gehoorzaamden
hem. Hij kan jou ook genezen, als je gelooft... Maar dat kan wel heel
pijnlijk en problematisch worden, zeker in coronatijd.
Je kan het ook symbolisch nemen en zeggen, ‘het is maar een verhaal.’
Maar ja, hoor ik u al zeggen, zo kun je wel alle lastige stukken uit de Bijbel

wegverklaren. Dan blijft er van Jezus alleen nog maar een bijzonder mens
over, een inspirerend voorbeeld, iemand met veel volgers.
Maar misschien is dit “of... of...” wel een valkuil. Misschien gaan we wel
teveel uit van onze eigen verwachtingen en behoeftes. Laten we de tekst
van Marcus nog eens heel secuur nalopen.
II.
Over dit verhaal van Marcus valt zoveel te zeggen, maar zoveel tijd
hebben we nu niet. Een paar dingen dan, die eruit springen.
Om te beginnen: Marcus heeft haast. Waar andere evangelisten de tijd
nemen om over Jezus’ geboorte te vertellen. zoals Mattheüs of Lucas,
of een mooie poëtische inleiding te houden, zoals Johannes, valt Marcus
meteen met de deur in huis. De goede boodschap, dat is nu. Talloze malen
gebruikt hij het woord ‘meteen.’ Meteen doet Jezus dit, meteen gebeurt
dat, meteen hebben ze het erover... Haastige Marcus, een schrijver die zo
enthousiast is over de goede boodschap dat hij over zijn eigen woorden
struikelt.
Nog een aspect van Marcus: de Thora is nooit ver weg. Altijd is het
verbond tussen God en mensen op de achtergrond aanwezig. Het lijkt wel
of Marcus een soort commentaar wil schrijven op de boeken van de Thora.
Alsof hij wil zeggen: Jezus is iemand die de Thora vervult, helemaal, met
handen en voeten. En Marcus vertelt verhalen, de een na de ander, meteen,
om te laten zien hoe dat gaat.
De profeten hadden het over het koninkrijk van God dat zou komen. Jesaja
ziet het al voor zich, een toekomst van vrede en veiligheid, geen geween
en gekerm, in vrede leven van het werk van je eigen handen, niet uitgebuit
door vreemde heersers, niet geboren voor de verschrikking, niet gestorven
voor de leegte (Jes. 65). Marcus realiseert zich: die toekomst is nu al! Daar,
in die Jezus.
Niet iedereen begrijpt wie Jezus is. Voor de meeste mensen in het
evangelie is het een raadsel wie Jezus is. Een wonderdoener? De grote

genezer? Maar Marcus ziet het duidelijk: die Jezus is degene die het
verbond van God nu al, hier, op aarde, helemaal verwezenlijkt. Daarom
is hij hier en nu al koninkrijk van God.
III.
Als je het verhaal zó leest, klinkt het heel anders. Want ga maar na: we
zijn nog maar in het eerste hoofdstuk, of Jezus treedt al op. Hij is in de
synagoge, natuurlijk, de plaats waar gelezen wordt uit Thora. Het is
sjabbath, de rustdag. Volgens rabbijnse exegese rustte God omdat de
mens aan zet is. De mens heeft de Thora gekregen, hoe zal de mens verder
scheppen?
De schoonmoeder van Simon ligt ziek thuis. Tot niets in staat lijkt het.
Iemand die niets meer kan, hoe krijg je zo iemand overeind? Dát is waar
het om gaat.

Laten we nu eens naar een andere afbeelding kijken. Deze tekening is van
Rembrandt. Een ontroerende tekening. Alle aankleding is weggelaten. Weg
zijn de volgers, weg is het bed. Hier is de pure essentie. Een oude vrouw
ligt op de grond, Jezus buigt zich naar haar toe en trekt haar met twee
handen stevig vastgeklemd naar zich toe. Let op die handen, hoe

Rembrandt heeft geworsteld met die vastgeklemde knuisten. Dit zijn geen
wijzende vingers, maar handen die grijpen, in elkaar en door elkaar.
Rembrandt is een ontzettend eigenwijze kunstenaar, altijd doet hij het
anders dan de anderen. Waarom? We weten het niet. Hij zal veel hebben
meegemaakt. Rembrandt weet van de donkere hoeken van een mensenleven. Steeds, als geen ander, weet hij daar de essentie van te pakken.
Handen in elkaar, kom overeind, ik trek je eigen benen. Het kost moeite.
Rembrandt heeft het goed gezien. Jezus deed haar opstaan, dat is precies
wat er staat, hetzelfde woord als hij zelf later opstaat. Het is geen
genezingsverhaal maar een opstandingsverhaal. Niet als een goddelijk
wonder. Niet als een symbolische handeling. Dit is wat er gebeurt als je
je naaste liefhebt als jezelf.’ Waar dat gebeurt, weet Marcus, gebeurt
koninkrijk van God. Wie één mens overeind zet, zet de hele wereld
overeind.
IV.
Dat dát zo is, blijkt ook wel uit het vervolg. De vrouw begint hen te dienen.
Veel, heel veel exegeten leggen hier uit dat de vrouw voor Jezus en zijn
volgers begint te zorgen. Dat is natuurlijk een jammerlijke exegese. Het
is volstrekt duidelijk dat Marcus hier het woord voor ‘diakonia’ gebruikt,
dat is de dienst aan het koninkrijk van God. Toen Jezus in de woestijn was,
kwamen er engelen die hem dienden (Mc 1:13). Nooit heeft iemand daar
bedacht dat de engelen Jezus een kopje koffie brachten met een koekje.
Maar hier, nu het om een vrouw gaat, zou het ineens ‘zorgen voor’
betekenen en ‘bedienen’. Terwijl het bovendien sjabbath is, er mocht
helemaal niet geredderd worden in het huishouden....
Deze vrouw is op haar benen gezet, is op haar benen gaan staan, voor het
koninkrijk van God. Als wij zien dat zij weer leeft voor het koninkrijk van
God, dan kunnen we zeggen dat de geboden van Thora weer door haar
handen gaan. Zij dient, dat is, doet Thora. Zij is Jezus toegedaan. Thora
stroomt weer, de stagnatie is weggenomen.
De mensen die ervan horen herkennen dat. Als de sjabbath voorbij is
komen ze allemaal. Meer dan Jezus aankan. Het geeft niet, de boodschap
is al helder. Jezus ging bij haar staan. Zij ging bij Jezus staan. Daarin werd
de betekenis duidelijk van het verbond van God en mensen. Heb God lief
bovenal, en je naaste die is als jij.

Die woorden, samenvatting van Thora, zegt Deuteronomium (6:6-9):
schrijf ze op, bewaar ze, draag ze bij je, waar je ook bent. Dan zul je
opstaan. Dan zul je leven. Dan zal het visioen van Jesaja waar worden: dat
we niet voor de leegte sterven, dat we geen kinderen baren voor de verschrikking, dat ons leven zin heeft en zinvol is, naar het voorbeeld
van Jezus, die wij niet voor niets noemen levend Woord.
We luisteren nu naar een lied voor de schoonmoeder van Simon,
een lied voor u, voor iedereen die op wil staan en leven. Een lied uit
Deuteronomium, “Deze woorden aan jou opgedragen...”
(ZZZ 584, t. Huub Oosterhuis, m. Antoine Oomen, bij Deut. 6:6-9)
Deze woorden aan jou opgedragen
hier en heden prent ze in je hart,
berg ze in het binnenst van je ziel,
leer ze aan je kinderen. Herhaal ze,
thuis en onderweg, waar je ook bent
als je slapen gaat en als je opstaat
deze woorden aan jou toevertrouwd.
Bind ze als een teken aan je hand,
draag ze om je voorhoofd als een snoer
ter gedachtenis, vlak op je ogen.
Grif ze in de stijlen van je deur
schrijf ze in de palmen van je hand.
Dat vermeerderen je levensdagen
en de jaren van je zoons en dochters.
Dat je bloeien zult en niet verwelken,
bomen aan de bron. Hoor Israël.

Pasen 2021
Een lied
Misschien een beetje vergeten maar velen van ons hebben op de lagere
school onderstaand paaslied geleerd en gezongen. Eigenlijk een lied van
alle tijden ook al denken en zeggen we het nu soms anders..
Dus nog een keer opgeschreven en gezongen :
Daar juicht een toon, daar klinkt een stem
Die galmt door gans Jeruzalem.
Een heerlijk morgenliicht is opgegaan :
De Zoon van God is opgestaan.
Geen graf hield Davids Zoon omkneld,
Hij overwon, die sterke Held,
Hij steeg uit’t graf door eigen kracht
Want Hij is God bekleed met macht.
Nu jaagt de dood geen angst meer aan
Want alles, alles is voldaan.
Wie in geloof op Jezus ziet,
Die vreest voor dood en helle niet.
Want nu de Heer is opgestaan,
Nu vangt het nieuwe leven aan.
Een leven door zijn dood bereid.
Een leven in zijn heerlijkhied !
(Uit de zangbundel van Johannes de Heer. Lied 25).
Doppenactie:
Zolang er geen bijeenkomsten zijn kunt u de doppen inleveren bij of
op laten halen door Wiebe Dijk, Bocht Oosterdiep 43 C te Veendam.
Tel. 0598 -470 412 of 06- 150 72998. Mail : lendedijk@netvisit.nl

Allerlei
Opmerking van een collega van oud-predikant van de P.G.V.
ds. J. Kortleve die naar het Friese Oosterwolde vertrok.
Deze collega schreef : “Digitale kerkdiensten worden 10 keer zoveel
bekeken dan een hoogtijdienst . Dat zijn allemaal kerkverlaters die
stiekum om het hoekje gluren”.
Uit de Simavi scheurkalender 2021 :
* Wist je dat het elk jaar op 22 maart wereldwijd de dag van het water is
Deze dag heet dan ook “Wereldwaterdag”
* Het gras is groener waar je het water geeft.
* In Afrika zijn vrouwen en meisjes veelal verantwoordelijk voor het
halen van water. Zij zijn daar gemiddeld 4,5 uur per week mee bezig,
lopend met een zware last van 20 tot wel 40 liter per trip.
* Wist je dat een olifant water kan ruiken op een afstand van bijna 5 km.

Ledenvergaderingen 2021
De bijeenkomsten in januari en februari waren vanwege corona al afgelast.
Ook die op 18 maart en 15 april zijn jammer genoeg afgelast.
Hopelijk gaat de ledenjaarvergadering van 27 mei om 14.30 uur in de
Kandelaar wel door. Zie ook onder mededelingen bestuur.
En over het jaarlijkse reisje in mei beraadt het bestuur zich in overleg met
de busmaatschappij.
Op maandagmorgen 12 april om 9.30 uur vergadert het bestuur in de
Kandelaar.

Droomt u van een nieuwe
badkamer of keuken?
Ziet u op tegen een klus in
huis?
Dirk Smid is van alle markten thuis!
keukens / badkamers / dakwerken /
schoorsteenreparaties / ramen en
kozijnen / vloeren / en veel meer...

AGENDA

(Afhankelijk van coronamaatregelen)

27 mei:
Ledenjaarvergadering om 14.30 uur
in de Kandelaar. Graag opgeven
voor 20 mei bij de voorzitter of
secretaris.
Later in het jaar?
…… : (uitgestelde reisje)

Kerkstraat 6, 9636 AC Zuidbroek
Telefoon: 0598-627033 / 06-30910842
E-mail: bouwservicesmid@gmail.com
Internet: www.bouwservicesmid.nl

