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Ter overdenking 
De vreemdeling speelt in de Bijbel een belangrijke rol. Er wordt keer 
op keer opgeroepen om goed te zijn voor de vreemdeling in uw 
midden. Geef hem of haar dezelfde rechten, maar ook plichten, die 
ook voor u gelden. Er wordt opgeroepen om recht te doen aan de 
vreemdeling en om barmhartigheid te tonen aan de vreemdeling. 
Behandeld hen zoals u zelf behandeld zou willen worden. 
Tegelijkertijd wordt het volk Israël er ook steeds weer aan herinnert 
dat zij ook ooit vreemdeling waren in het land Egypte.  
 
In ons land is de vreemdeling ook niet meer weg te denken. Ze 
komen als vluchteling binnen en gaan vaak ook niet meer weg. We 
geven hun allemaal namen. Namen voor mensen die ergens anders 
vandaan komen. Vaak hebben die namen een politiek of juridische 
lading. Allochtonen, arbeidsmigranten, asielzoekers, 
bootvluchtelingen, buitenlanders, economische vluchtelingen, 
gastarbeiders, gelukzoekers, illegalen, kennismigrant, migranten, 
ongedocumenteerden, ongewenste vreemdelingen, vluchtelingen, 
vreemdeling. Zomaar een greep uit de namen die wij toekennen aan 
de vreemdelingen. De overheid heeft deze namen blijkbaar nodig, 
lijkt het. De namen maken onderscheid en kunnen dat onderscheid 
ook in stand houden. Onderscheid kan makkelijk tweedeling worden. 
Zeker als aan de ene naam een hogere waardering gaat kleven dan 
aan de andere naam. Een naam las allochtoon wordt steeds vaker 
gebruikt op een negatieve manier. Het wordt steeds vaker afgezet 
tegen de autochtoon. Dat is een Nederlander, waardoor de 
allochtoon geen Nederlander meer lijkt. Terwijl veel allochtonen de 
Nederlandse nationaliteit hebben of hier zijn geboren. Bovendien als 
je van de vreemdeling verwacht dat hij hier integreert, meedoet aan 
de samenleving, zijn rechten verwerft, maar ook zijn plichten nakomt 
dan is het niet echt productief om er steeds, soms generaties lang, 
een etiket op te plakken. En laten we niet vergeten, 94% van wat wij 
als Nederlander beschouwen heeft ook buitenlandse voorouders.  
 
De Bijbel maakt dat onderscheid niet. Heeft het slechts over “de 
vreemdeling”. De vreemdeling als iemand die moet worden 



opgenomen in de samenleving. Dat is geen eenrichtingsverkeer in de 
Bijbel. Want van de vreemdeling wordt gevraagd om, als hij gastvrij 
wordt ontvangen, zich ook als gast te gedragen. De regels en wetten 
van het land te respecteren. De vreemdeling in de Bijbel kent feitelijk 
maar een naam; mens, kind van god, zoals ook de niet-vreemdeling 
in de eerste plaats mens is, kind van God.  
 
Gerhard ter Beek    
 
 
 

MELDEN 

Is dus wel verplicht ja. In gebouw a staat b 
als het daar niet tussen x en y uur dicht is 
wegens middageten. Wat gemeld moet 
want geweten: onder meer waarom niet 
op de plaats gebleven, bewijs van nog 
bestaan en mate van verstoren. 
 
Is er een krijgen ook? Jazeker. Te noemen: 
kansen. Maar hangt er wel van af. En wel. 
Van af. Natuurlijk is er ook een wachten. 
Er zijn rijen dus. Een rij is onvermijdelijk. 
Een rij. Wordt genoeg afgehandeld? Schuiven 
de wachtenden gestaag naar voren? 
 
Men wordt verwerkt. Er wordt ingegrepen. 
Maar melden moet eerst, want anders 
geen beginnen aan. Ook niet ten overstaan 
van wie bestaan ziet en in vel zal knijpen. 
Vel telt niet. Nee. Helaas. Dus eerst bewijzen 
er te zijn, want ooit te zijn geboren. 

 
Joke van Leeuwen 
 



Wat geweest is 
 
Op 17 december werd de 
kerstboom weer opgetuigd. Dit 
jaar met medewerking van onze 
vrienden uit Oekraïne. 
 
 
 

 
The Christmas Singers hebben op 
24 december een geslaagd concert 
gegeven in onze kerk: Winterlicht 
en Singalong. 

 
Vriendenkring Grolloo 
heeft tijdens onze goed 
bezochte 
kerstnachtdienst een 
aantal nummers ten 
gehore gebracht.  
 
 
Wat gaat komen 
De feestdagen liggen achter ons. We zijn weer terug bij het normale. 
We hebben de dagelijkse gang van zaken weer opgepakt. Voor de 
meeste mensen is dat een geruststellende gedachte. Na de Kerst 
richten wij in de kerk ons vizier op het volgende hoogfeest, Pasen. 
Maar dat duurt nog even. We hebben eerst nog een paar andere 

dingen te doen. Een van de dingen die we nog 
moeten doen, op zondag 19 februari is dopen. En 
wel een heel bijzondere doop. Sinds een paar 
maanden worden de kerkdiensten bezocht door 
twee families uit de Oekraïne. We nemen hen mee 
in onze liturgie door voor hen de teksten in het 
Oekraïens te vertalen.  



En van de moeders, Iryna, heeft nu gevraagd of haar zoon, Saveliya, 
bij ons gedoopt mag worden. Iryna heeft twee weken na de geboorte 
van Saveliya de Oekraïne moeten ontvluchten. Er was geen tijd meer 
om hem te dopen. Op haar vraag hebben wij natuurlijk volmondig ja 
gezegd. Zodat wij nu op 19 februari a.s. Saveliya gaan dopen. Een 
heel bijzondere gebeurtenis, met een heel bijzondere en ook 
emotionele lading. U bent allen van harte welkom.  
 
Vrij snel daarna gaan we ons, via de 40-dagen tijd voorbereiden, op 
Pasen.  
 

Gerhard ter Beek  
 
 
AJ Plug live in Grolloo  
Op zondagmiddag 5 maart treedt AJ Plug 
& Band op in de Kerk in Grolloo Deur 
open 15.30 uur. Aanvang 16.00 uur. 
In 2019 werd bij Alexandra 
slokdarmkanker vastgesteld en na een 
zware tijd en operatie is ze weer 
helemaal terug op het podium. De 
Blueszangeres uit Grolloo heeft haar 
verhaal omgezet in muziek en 
uitgebracht op CD genaamd "Killer King"  
Voor dit album ontvingen ze een Dutch 
Blues Award voor "Beste blues album van het jaar"  
De presentatie is in handen van Johan Derksen. Tickets à € 17,50 zijn 
verkrijgbaar via de website van AJ www.ajplug.nl of aan de deur  
€ 20,00 
 
Roon Staal doet Grolloo aan tijdens Lente Tour 
Na de drukbezochte Winter Tour kijkt de 42-jarige zanger, pianist, 
singer-songwriter en acteur Roon Staal  uit naar zijn Lente Tour die 
op 9 maart wordt geopend in Alkmaar. Deze tour voert Staal door 17 
dorpen en steden in ons land en eindigt op 1 april te Beerta. 



  
Het concert te Grolloo vindt plaats op 30 maart a.s. in de Dorpskerk. 
Aanvangstijd is 20.00 uur. 
   

Voor meer informatie over de Lente 
Tour of om uw kaarten te bestellen 
bezoekt u www.roonstaal.com. 
Reserveren kan ook telefonisch via 
06-15403125. Tickets kosten €22,50 
voor volwassenen en €12,50 voor 
kinderen en jongeren t/m 17 jaar. 

 
 
Verjaardagen 
Mw. H. Dilling-Dolfing  08-02-1938 85 jaar 
Dhr. R. Gerding  14-02-1937 86 jaar 
Dhr. H. Mellema  02-03-1932 91 jaar 
Dhr. J. Enting  05-03-1942 81 jaar 
Mw. W. Gommers-Scholten 06-03-1927 96 jaar 
Dhr. A. Jansen  11-03-1943 80 jaar 
Mw. M.J. Sloots-Beijering  15-03-1941 82 jaar 
Dhr. H. Smit  28-03-1942 81 jaar 
Dhr. J. Seubring  28-03-1937 86 jaar 
Mw. J. Warringa-Wiltjer  05-04-1938 85 jaar 
 
 
 
 

 
 
 
Uit de kerkenraad 
In verband met muziekrechten zijn de kerkdiensten 
helaas niet meer via live-stream te volgen. 
De eerstvolgende kerkenraadsvergaderingen staan 
gepland op 6 maart en 3 april 2023.  



Kerkdiensten               
19-02-2023 Dhr. G. ter Beek          10:00 uur 
05-03-2023 Dhr. G. ter Beek     10:00 uur 
19-03-2023 Dhr. G. ter Beek         10:00 uur 
02-04-2023 Dhr. H. Dijkstra     10:00 uur 
06-04-2023 Dhr. G. ter Beek (Witte Donderdag) 19:00 uur 
07-04-2023 Dhr. G. ter Beek (Goede Vrijdag)  19:00 uur 
08-04-2023 Dhr. G. ter Beek (Stille Zaterdag)  21:00 uur 
09-04-2023 Dhr. G. ter Beek (Pasen)   10:00 uur 
 
 
Kerkdiensten Hendrik Kok stichting 
08-02-2023 Mw. B. Beunders   15:00 uur 
22-02-2023 Mw. J. de Raadt   15:00 uur 
08-03-2023 Mw. I. Nusselder   15:00 uur 
22-03-2023 Dhr. W. Staal    15:00 uur 
05-04-2023 Dhr. G. ter Beek (Stille Week) 15:00 uur 
 
 
Giften 
Bloemenpot: €20,-  
Behoud kerkgebouw:  
€1.000,- (Stichting Rossing-Koops); €500,-; €150,-; €100,- en €50,-  
 
Alle gulle gevers bedankt! 
 
 
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.  



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 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 20-03-2023 naar:  

Carla Regeer, Schoonloërstraat 23, Grolloo 
E-mail: cregeer2@gmail.com, telefoon: 0658 982 272 

 
 

 

 

 
 

 


