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Wees niet bang
Het zijn voor veel mensen angstige tijden.
Oorlog, energiecrisis, torenhoge inflatie,
stikstofcrisis, klimaatcrisis. Dat alles
gevoegd bij een samenleving die steeds
harder lijkt te worden. Waar mensen, naar
het schijnt, een steeds “korter lontje”
hebben, sneller aangebrand zijn. Dat alles
bij elkaar maakt dat veel mensen zich
angstig afvragen waar het naar toe gaat met
onze samenleving. Waar het naar toe gaat met de wereld. Is er nog
een toekomst voor de generatie na ons?
Dan klinkt in de Bijbel het Kerstverhaal met de woorden: wees niet
bang!
Hoezo wees niet bang als we zien wat er om ons heen gebeurt? Toch
lijkt dat wel de kern van de Bijbel. Er is ooit iemand geweest die heeft
uitgezocht hoe vaak deze zin in de Bijbel voorkomt. Dat blijkt 365
keer te zijn. Voor elke dag van het jaar een keer.
De oproep om niet bang te zijn, is vrijwel altijd verbonden met het
moment dat God zich kenbaar maakt aan zijn mensen. In het
Kerstverhaal lezen we het als de engel Gabriel bij Maria komt om
haar de zwangerschap en de geboorte van Jezus aan te kondigen.
Wees niet bang, daarmee begroet hij Maria. Maar ook de herders in
het veld krijgen dat te horen.
Toch worden mensen in de Bijbel niet opgeroepen om niet bang te
zijn in het algemeen. De Bijbelschrijvers kennen de emoties van
mensen van binnenuit. Waar het om gaat, is de vraag wat mensen
met die angst doen. Verlammen ze, worden ze boos en agressief? De
Bijbel geeft er geen pasklaar antwoord op. Het is aan de mens zelf
om hier mee om te gaan.
Het is dus aan ons om om te gaan met de angst van deze tijd.
Verlammen we? Worden we boos en agressief? Of zoeken we naar
een uitweg uit de crisis, uit de angst. Zoeken we naar een nieuwe

toekomst. Wanneer de Bijbel zegt “wees niet bang” dan moeten we
dat vooral zien als een oproep om op zoek te gaan naar een nieuwe
toekomst. Naar een wereld waarin wij de crisis kunnen overwinnen
en er een toekomst is voor iedereen, ook voor de generaties na ons.
Gerhard ter Beek

Gedicht
In de harten van de mensen
leeft een eeuwenoud gerucht,
van een wereld die volmaakt was,
waarvan God zag dat het goed was,
lichtend beeld dat van ons vlucht.
Echo die in ons blijft klinken,
vonk van God, geef ons de durf,
’t met dit sprankje hoop te wagen
tot het groeiend wordt voldragen,
en ons van binnenuit vervuld.
Als een kind zo klein en kwetsbaar,
teer, maar toch vol zachte kracht,
wordt dan Christus steeds herboren,
wat in het donker leek verloren,
wordt weer aan het licht gebracht.
Dunne draad van licht en leven,
Geest van God die ons geleidt,
voer door eeuwen en door dagen
ons naar heelheid die de aarde
van gebrokenheid bevrijdt.

(Marijke de Bruijne)

Gedachteniszondag 20 november 2022
We hebben op 20 november jl. gedachteniszondag gehouden. Een
zondag waarop traditioneel de overledene van het afgelopen jaar
worden herdacht.
De mensen van voorbij
Zij blijven met ons leven
De mensen van voorbij
Zij zijn met ons verweven
In liefde, in verhalen,
Die wij zo graag herhalen
In bloemengeuren, in een lied
Dat opklinkt uit verdriet

VREEMD
Vreemd
Dat 10 euro in de kerk zoveel is
Maar zo weinig is als je gaat winkelen
Vreemd
Dat je niet weet wat je bidden moet
Maar je vrienden van alles hebben te vertellen
Vreemd
Dat een uur in de kerk zo lang duurt
Maar een film altijd zo is afgelopen
Vreemd
Dat we zuchtend op ons horloge kijken als de dienst langer duurt
Maar het spannend is als een voetbalwedstrijd de verlenging in gaat!
Vreemd
Hoe moeilijk het is de bijbel te lezen
En we zo weinig moeite hebben met een goed boek
Vreemd
Dat we bij een concert dolgraag op de eerste rij zitten
Maar in de kerk ons om de achterste plaatsen verdringen

Vreemd
Hoe moeilijk het is het Grote Nieuws te vertellen
Terwijl we met de laatste roddels geen problemen hebben
Vreemd
Dat we de krant geloven en aan wat de bijbel zegt, twijfelen
Vreemd
Dat we een kerkdienst in moeten plannen
Maar voor een feest altijd tijd hebben, en direct ja zeggen
Vreemd
Dat we allemaal graag in de Hemel komen
Maar zelf willen bepalen hoe!

Wat gaat komen
De maand vol feestelijkheden staat voor de deur.
Sinterklaas, Kerst, Oud-en-Nieuw. Een drukke maand,
maar ook een mooie maand. Zo staan er ook in onze
kerk een aantal bijeenkomsten te gebeuren.
Allereerst op 17 december:
Concert Winterlicht & Kerst sing-a-long met The Christmas Sisters
Muziek maakt alles lichter, zeker in de donkere dagen voor kerst. Om
te vieren dat we na twee ‘coronawinters’ weer samen kunnen zijn en
samen kunnen zingen, brengen The Christmas Sisters het concert
Winterlicht en organiseren ze aansluitend een kerst sing-a-long in de
kerk van Grolloo.
Het concert en de sing-a-long vinden plaats op zaterdag 17 december
om 15:30 uur. De inloop is vanaf 15 uur. Geschatte eindtijd 17:00.

Het vocale kwartet neemt je in het concert Winterlicht mee naar het
licht van besneeuwde bergtoppen en naar een diepe, donkere nacht
vol warmte. Van lichtjes in de boom tot verlichting in je hart. We
bezingen de liefde en kerst in deze bijzondere tijd. Uiteraard sfeervol,
swingend en vierstemmig.
Tijdens de aansluitende kerst sing-a-long komen allerlei bekende
kerstklassiekers voorbij. Iedereen mag meezingen! Voor teksten
wordt gezorgd. Doe mee uit volle borst en zing de longen uit je lijf! Zo
luiden we samen de kerstdagen in.
The Christmas Sisters bestaat uit: Josien van Beek, Liesbeth
Korpershoek, Margot Kriek en Martijje Lubbers
Kaarten voorverkoop à 11 euro via: http://www.thechristmassisters.nl
Meer informatie over o.a. groepskorting via de website
info@thechristmassisters.nl
Daarna hebben we op 18 december om 10.00 uur onze dienst.
Dat belooft ook een bijzondere dienst te worden, omdat daaraan
medewerking verleend wordt
door het jeugdorkest van
Crescendo “Eigenwies”.

En dan op 24 december om 22.00 uur onze Kerstnachtdienst
Dit jaar vieren we die voor het eerst na de coronaperiode met een
hopelijk volle kerk. Afgelopen jaren
bleef de kerk door coronamaatregelen
helaas leeg.
Zangvereniging “Vriendenkring” zal dit
jaar haar medewerking verlenen aan
de Kerstnachtdienst.

Uit de kerkenraad
De eerstvolgende kerkenraadsvergaderingen
staan gepland op 9 januari en 6 februari 2023.

Collecten
Wij kennen in onze kerkdiensten drie collecten.
In de regel is in iedere kerkdienst de eerste collecte bestemd voor de
zorg voor de medemens en gaat de opbrengst van de tweede collecte
naar het werk in onze eigen gemeente.
Het komende jaar, tot aan de zomer 2023
collecteren we voor de stichting
Kinderdroomwens. Deze collecte vindt plaats op
de eerste zondagsdienst van de maand.
Kerkdiensten
18-12-2022
24-12-2022
08-01-2023
22-01-2023
05-02-2023

Dhr. G. ter Beek
Dhr. G. ter Beek
Dhr. G. ter Beek
Dhr. W. Staal
Dhr. G. ter Beek

10:00 uur
22:00 uur
10:00 uur
10:00 uur
10:00 uur

Kerkdiensten Hendrik Kok (Rolde)
11-01-2023
Dhr. G. ter Beek
25-01-2023
Ds. J. Bos
08-02-2023
Mw. A. Beunders

Verjaardagen
Mw. E. Tolner-Duursma 19-12-1939
Dhr. J. Bentum
20-12-1941
Mw. J. Mellema-Abeen 25-12-1932
Mw. G. Naber-Berkepies 09-01-1940
Dhr. R.A. Sloots
29-01-2023
Dhr. L. Beijering
01-02-1929
Iedereen van harte gefeliciteerd

15:00 uur
15:00 uur
15:00 uur

83 jaar
81 jaar
90 jaar
83 jaar
90 jaar
94 jaar

Giften
Er is een gift binnengekomen voor behoud kerkgebouw: €100,-

Centrale Adressen
Voorganger

Contactadres

E-mailadres kerk
Website
Gironummer

Dhr. G. ter Beek, Brinkakkers 3,
9443PD Schoonloo
mobiel: 06-29318923
e-mail: gerhardterbeek1957@gmail.com
website: www.gerhardterbeek.nl
Mw. M. Dilling, Hofakkers 5,
9444XB Grolloo
telefoon: 06-22024653
rdilling@kpnplanet.nl
www.grolloo.com/verenigingen/
protestantse-gemeente
NL64INGB0000946558 t.n.v.
Prot. Gem. Grolloo-Schoonloo

Giften kerkgebouw NL82RABO0356012344
t.n.v. NHG Grolloo-Schoonloo
Behoud Kerkgebouw
Bij verhuizing, ziekte e.d. graag bericht naar één van de
bovenstaande adressen.
De kopij voor de volgende Kerkklok graag
voor 20-01-2023 naar:
Carla Regeer, Schoonloërstraat 23, Grolloo
E-mail: cregeer2@gmail.com, telefoon: 0658 982 272

