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Niets meer normaal
Het afgelopen jaar leek het wel een tocht door de woestijn. Vorig jaar
zo rond deze tijd brak de corona crisis uit in ons land. Daarna waren het
steeds wisselende omstandigheden, weinig houvast. Dat roept een
aantal vragen op: hoe houdt een mens het uit in zo’n situatie? Waar
vestig je je hoop op? Waar vertrouw je op?
Normaal ontluikt rond deze tijd van het jaar het groen aan de bomen,
lammetjes in de wei en komen de koeien langzaamaan weer naar
buiten. Dat gebeurde vorig jaar ook allemaal in de lente, maar verder
was er niets meer normaal. Het corona virus kwam, zag en het
veroverde de wereld. Op slag werd ons leven anders.
Gedwongen huisarrest, digitaal communiceren, lege straten, niet meer
naar de kerk, overvolle ziekenhuizen. Geen handen schudden, niet
meer knuffelen.
Hoe houdt een mens het uit in een niet-normale, onzekere situatie die
geen duidelijk einde kent. Sommigen sloten zich op in zichzelf. Anderen
vonden verbinding via internet of burenhulp. Sommigen gingen praten,
bidden en zochten overgave. Anderen staken de handen uit de
mouwen of gingen fanatiek sporten. Misschien werden we in deze crisis
meer bewust vanuit welke hoop en vertrouwen we doorgaans leven.
Juist nu het kwetsbare van het leven zo aan het licht kwam.
Economische, medische, sociale en ook religieuze belangen streden om
voorrang. We zagen dat laatste de laatste weken ook terug in “de
strijd” om de vaccins. Welk belang woog het zwaarst en iedereen vond
zijn eigen belang het belangrijkste om voorrang te mogen claimen bij
het vaccineren of zelfs stiekem voor te kruipen.
Het tekent de angst voor dit virus, maar ook het ongeduld om onszelf te
bevrijden uit “deze slavernij” van een lockdown en een avondklok.
En dan wordt het binnenkort Pasen. Het feest van bevrijding uit de
slavernij. We moeten de ellende en onderdrukking achter ons laten en
op weg gaan naar een nieuw liefdevol, hoopvol leven. Een doorstart na
een jaar van lijden.
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Maart 2021. De wereld gaat langzaam open. Vaccins worden gezet. We
putten moed en hoop en vertrouwen uit dat wat er om ons heen
gebeurt. We geloven dat het goed komt. Maar de vraag is ook nemen
we de ervaringen van het afgelopen jaar mee de nieuwe tijd in.
De vragen die dat opriep, hoe we naar onszelf kijken en naar de wereld.
Waar vertrouwen wij op, waar putten wij hoop uit? Ook dit jaar zal het
groen weer ontluiken, de lammetjes in de wei, de koeien weer naar
buiten en kunnen we de voorjaarslucht weer opsnuiven, op weg naar
Pasen, het feest van de bevrijding.
Gerhard ter Beek

Hoor ik stil uw stem (Henk Jongerius)
Hoor ik stil uw stem
als mijn woorden zijn verstomd
en ik nergens ben?

Voel ik levenslucht
die mij ruimte geeft en voedt
als ik niet meer vlucht?

Zie ik zacht uw licht
als mijn ogen rusten gaan
en mijn hoogmoed zwicht?

Proef ik pas de smaak
van het leven ongerept
als ik nieuw ontwaak?

Wat gaat komen
De kerkelijke wereld staat vrijwel stil. Geen diensten, behalve online.
Geen vergaderingen, geen bijeenkomsten, vrijwel geen bezoekwerk. De
kerkenraadsvergaderingen zijn de afgelopen maanden niet doorgegaan.
Tegelijkertijd zijn we druk bezig met de herinrichting van de kerk. We
hebben fondsen aangeschreven om ons hierbij te ondersteunen. We
hadden gehoopt dat alles voor de zomer af te ronden, maar mede ook
door het corona virus loopt alles vertraging op, dus dit ook.
De kerkdiensten blijven voorlopig online en te volgen via de
Facebookpagina van de kerk. We horen weleens dat de geluidskwaliteit
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niet altijd even goed is. Dat klopt. Omdat te verbeteren moeten we
andere apparatuur aanschaffen en dat vraagt een financiële
investering. Ook daarvoor zijn we op zoek naar geldbronnen.
Of en hoe we dit jaar de Paasvieringen kunnen gaan doen is nog
volstrekt onduidelijk. We houden u op de hoogte.
Gerhard ter Beek

Historie van onze kerk
In deze tijd is er door Corona minder te melden in de Kerkklok. Ruimte
die daardoor ontstaat benutten we om terug te kijken in de
geschiedenis van onze kerk. Een lange geschiedenis die begint in 1847.
Uit “Vijftig huizen en een kerk” van E. van Ruytenberg (1953) is op blz
22-24 het volgende beschreven.
Drie Pioniers in 1850
In de jaren 1847 – 1850 is er in onze plaatselijke omgeving sprake van
een kerkelijke actie. Deze actie was klein van omvang, 't waren immers
maar kleine gehuchten, maar ze werd van grote betekenis. Het is nu
niet meer uit te maken, wanneer dit precies begon, zelfs niet meer, hoè
dat begon. Wie gaf daartoe het eerst de stoot? Uit de nog ter
beschikking staande bescheiden komen de namen van drie mannen
naar voren, namen, die niet alleen voor het nageslacht bewaard bleven
op de Gedenksteen, die boven de ingang van onze kerk geplaatst is,
maar die nog in onze dorpen levend zijn gebleven door hunne
nakomelingen en naamgenoten: Roelof Hagting, Remmelt Haange, Lens
Beyering (de laatste van Schoonlo). Deze
drie zijn de pioniers van het grote werk,
dat zij met onversaagde volharding
hebben aangepakt en doorgezet.
Het ging om de bouw van een eigen kerk
en de stichting van een eigen gemeente.
4

Tot nog toe was men 'n deel v/d kerkelijke gem. Rolde. Maar de afstand
was groot, de wegen ongebaand, bij winterweer onbruikbaar. Wat
komt er van Kerkgang, Catechisatie terecht ! Welk een schier
onmogelijke taak voor de Rolder
predikant om in Grollo en Schoonlo
huisbezoek en ziekenbezoek af te
leggen. Als dàt nu eens werkelijkheid
kon worden, een eigen kerk, een
eigen dominee in zijn eigen pastorie!
De hoofden worden bij elkaar
gestoken, op menig bezoek loopt 's
avonds het gesprek bij familie en
vrienden steeds maar weer over een
eigen kerk! Maar het blijft niet bij
praten. Als er gebouwd zal worden,
moeten de dorpen eerst maar eens
tonen, wat het hun waard is, want al
zal het zonder subsidie van de
Synode, van Rijk en Provincie wel
niet gaan, er zal eerst gevraagd
worden: "Wat doen Grollo en Schoonlo zelf ?" En ze doen heel wat, die
kleine gehuchten, met samen nog geen 300 inwoners. Grollo en
Schoonlo brengen te samen f. 5409,50 op.
Voor die tijd is dat een erg grote bijdrage als we dat afzetten tegen de
totale kosten voor de bouw van de kerk en pastorie f. 9612,-

Livestream
De diensten zijn rechtstreeks te volgen op:
https://www.facebook.com/Kerk Grolloo-112916003795388
Heel veel mensen doen dit al, maar we willen het toch nog even
onder uw aandacht brengen
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Wel en wee
Bij ons weten hebben enkele mensen in het ziekenhuis
gelegen of liggen er nog of hebben een behandeling
ondergaan.
Ook zijn er mensen die ziek thuis zijn of herstellende zijn
van een ziekteperiode.
Wij wensen een ieder beterschap, sterkte en kracht toe.

VERJAARDAGEN
Dhr. H. Mellema
Mevr. W. Gommers-Scholten
Mevr. M.J. Sloots-Beijering

02-03-2021
06-03-2021
15-03-2021

Alvast van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag gewenst.

In herinnering Geesje Sijbring - Zijgers
Op 27 januari jl. is op de leeftijd van 95 jaar overleden
Geesje Sijbring – Zijgers.
Op maandag 1 februari hebben we haar naar haar laatste rustplaats
gebracht. We hebben haar herdacht met de woorden uit Prediker 3:
Alles heeft zijn tijd. Het sloot naadloos aan bij de gedachte van Geesje
Sijbring:
“het komt zoals het komt”.
Als het mijn tijd nog niet is, zal God mij beter maken. Als God wil dat ik
sterf, zal ik sterven. Een
onvoorwaardelijk Gods
vertrouwen sprak daaruit. We
herinneren ons niet alleen haar
naam, maar vooral ook haar
liefde, haar dankbaarheid, haar
betrokkenheid. Het was een Gods
kind, dat we teruggegeven
hebben aan de aarde.
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COLLECTEN
Wij kennen in onze kerkdiensten drie collecten,
waarvan twee tijdens de dienst worden gehouden en
één vindt plaats bij de uitgang.
In de regel is in iedere kerkdienst de eerste collecte
bestemd voor de zorg voor de medemens, behalve de eerste zondag van
de maand. Deze is bestemd voor een goed doel. Dit jaar is dat Blessed
Generation. De opbrengst van de tweede collecte is voor het werk in
onze eigen gemeente.
De deurcollecte heeft een wisselende bestemming.

KERKDIENSTEN
07-03-2021
dhr. G. ter Beek
21-03-2021
mevr. A. Streutker

Kerkenraadsvergaderingen
De volgende kerkenraadsvergadering staat
gepland voor begin maart, tenminste als de corona
maatregelen het toelaten.
----------------------------------------------Behoud Kerkgebouw
Het bedrag voor “behoud kerkgebouw” stijgt gestaag!!
Er zijn gelukkig nog steeds veel mensen, die hart hebben voor
“ons kerkje”
We zijn blij met elke gift!!!!
Iedereen die al heeft gestort, willen we heel hartelijk dank zeggen.
Tot nu toe is er € 3.745 binnengekomen; een prachtig bedrag!!!
Maar……………zoals eerder vermeld, de plannen die we hebben
kosten heel veel geld.
Enkele daarvan zijn al gerealiseerd, maar er moet nog meer gebeuren.
Mocht u ons willen steunen, het kan nog steeds op bankrekening;
“behoud kerkgebouw”. ( zie rekeningnummer achterop de kerkklok).
Hopelijk kunnen we over niet al te lange tijd zeggen:
“Het kerkje staat er weer mooi bij, midden in ons dorp”.
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CENTRALE ADRESSEN
Voorganger
Dhr. G. ter Beek, Brinkakkers 3, 9443PD Schoonloo
mobiel: 06-29318923
e-mail: gerhardterbeek1957@gmail.com
website: www.gerhardterbeek.nl

Contactadres

Mw. M. Dilling, Hofakkers 5, 9444XB Grolloo

telefoon: 06-22024653
E-mailadres kerk rdilling@kpnplanet.nl
Website
www.grolloo.com/verenigingen/protestantse-gemeente
Gironummer
NL64INGB0000946558 t.n.v. Prot. Gem. Grolloo-Schoonloo

Giften
Behoud kerkgebouw NL82RABO0356012344 t.n.v. NHG GrollooSchoonloo. Behoud kerkgebouw.
Bij verhuizing, ziekte e.d. graag bericht naar een van de bovenstaande
adressen.
De kopij voor de volgende Kerkklok graag vóór 19-03-2021
naar Roely Sijbring, Oostereind 10a, Grolloo
tel. 0592-501245, e-mail: roelysijbring@gmail.com
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