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Geboorte? Trouwplannen?
Verdriet? Verlies?

Blijf in contact met uw
kerk…..
Bel of schrijf naar:
Marijke Vissers
Pandhof 47
1613 EK Grootebroek
tel. 51 64 55

kerkenraad@deoudekerk.nl
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VAN HET PASTORAAL
TEAM

over het seniorenreisje

Omslagfoto: een jong musje.
3

De diensten van de Protestantse Gemeente worden elke zondag gehouden
in de “Oude Kerk", Zesstedenweg 189 te Grootebroek.
9 juni - 10.00 uur
Voorganger
Ambtsdragers
Organist
Collectes
Oppas/kindernevendienst
Koster
Auto-ophaaldienst
16 juni - 10.00 uur
Voorganger
Ambtsdragers
Organist
Collectes
Oppas/kindernevendienst
Koster
Auto-ophaaldienst

Pinksteren
:
:
:
:
:
:
:

Mw. A. Kraal, Venhuizen
Mw. De Kroon, Mw. Vissers en Hr. Verbeek
Hr. Ruiter
Kerk en ‘Versterk de Kerk’: Pinksterzending
Willie Visser
Mw. Dudink
Hr. Vissers

:
:
:
:
:
:
:

Zondag Trinitatis
Ds. A. Mak, Haarlem
Hr. Veenstra, Hr. Visser en Mw. Lasschuit
nog niet bekend
Kerk en Dorcas
Ludo Luckerhoff
Hr. Petten
nog niet bekend

:
:
:
:
:
:
:

Mw. Ds. N.K. Letteboer, Den Helder
Mw. Boender, Hr. Dudink en Mw. Broekstra
nog niet bekend
Kerk en Stichting Merakel
Coby Pels
Fam. De Vries
Mw. Broekstra

:
:
:
:
:
:
:

Ds. K. Santing, Ede
Hr. Blaauwkamer, Mw. Simons en Hr. Visser
Hr. Spoelstra
Kerk en Simavi
Geeske Dudink
Mw. Maassen
Hr. Meijer

23 juni - 10.00 uur
Voorganger
Ambtsdragers
Organist
Collectes
Oppas/kindernevendienst
Koster
Auto-ophaaldienst
30 juni - 10.00 uur
Voorganger
Ambtsdragers
Organist
Collectes
Oppas/kindernevendienst
Koster
Auto-ophaaldienst
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7 juli - 10.00 uur
Voorganger
Ambtsdragers
Organist
Collectes
Oppas/kindernevendienst
Koster
Auto-ophaaldienst

:
:
:
:
:
:
:

Ds. P. de Jong, Rotterdam
Hr. Verbeek, Hr. Dudink en Mw. Broekstra
nog niet bekend
Kerk en Stichting MAF
Nel Kleton
Mw. Dudink
Mw. Broekstra

:
:
:
:
:
:

Mw. Ds. T.H.M. Allewijn, Landsmeer
Mw. Gerding, Mw. Jonkman en Mw. Vissers
nog niet bekend
Kerk en Liliane Fonds
Hr. Visser
Hr. Vissers

:
:
:
:
:
:

Mw. Ds. M. Kraak-Verdonk, Opperdoes
Mw. De Kroon, Mw. Simons en Mw. Jonkman
nog niet bekend
Kerk en Leger des Heils
Hr. Petten
Mw. De Bruin

14 juli - 10.00 uur
Voorganger
Ambtsdragers
Organist
Collectes
Koster
Auto-ophaaldienst
21 juli - 10.00 uur
Voorganger
Ambtsdragers
Organist
Collectes
Koster
Auto-ophaaldienst

Vergaderrooster Kerkenraad
12 juni

:

Kerkenraad

Joodse wijsheid:
Aanzien slaat op de vlucht voor iemand die het najaagt
en het jaagt degene na die er voor wegvlucht.
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9 juni

Pinksteren

Kleur: rood, kleur van vuur en heilige Geest.
Lezingen: Joël 3: 1-5 en Johannes 20: 19-23
Net zoals de Vader Mij heeft gestuurd, stuur Ik ook
jullie.

16 juni Trinitatis, Drie-eenheid
Kleur: wit, kleur van de reinheid.
Lezingen: Spreuken 8: 22-31 en Johannes 3:1-16
Maar wanneer hij komt, de Geest, de waarachtige, zal hij u leiden naar de
volle waarheid. Want hij zal niet spreken vanuit zichzelf, nee hij zal uitspreken
wat hij hoort en wat komen gaat zal hij verkondigen.

23 juni eerste zondag van de zomer
Kleur: groen, kleur van barmhartigheid en de hoop.
Lezingen: Jesaja 65: 1-9 en Lucas 8: 26-39
De demonen gaan weg uit de mens en komen bij de zwijnen binnen. De
kudde stort zich van de steilte af het meer in en verdrinkt. Als zij die hen
weiden zien wat is geschied, vluchten ze en verkondigen het aan de stad en
aan de velden.

30 juni tweede zondag van de zomer
Kleur: groen, kleur van barmhartigheid en de hoop.
Lezingen: 1 Koningen 19: 19-21en Lucas 9: 51-62
De vossen hebben holen en de vogels van de hemel hebben woningen hier
beneden, maar de mensenzoon heeft niets waar hij zijn hoofd kan neerleggen.

7 juli

derde zondag van de zomer

Kleur: groen, kleur van barmhartigheid en de hoop.
Lezingen: Jesaja 66: 10-14 en Lucas 10: 1-20
Tegen zijn leerlingen zei hij: “Wie naar jullie luistert, hoort mij. Wie jullie
negeert, negeert mij. En wie mij negeert, negeert God, die mij heeft gestuurd.”

14 juli

vierde zondag van de zomer

Kleur: groen, kleur van barmhartigheid en de hoop.
Lezingen: Deuteronomium 30: 9-14 en Lucas 10: 21, 25-37
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Op dat moment jubelde hij het uit, gedreven door de heilige Geest: “Vader,
Heer van hemel en aarde, ik dank u omdat aan eenvoudige mensen hebt
laten zien, wat u voor wijzen en geleerden hebt verborgen gehouden ….”.

21 juli

vijfde zondag van de zomer
Kleur: groen, kleur van barmhartigheid en de hoop.
Lezingen: 1 Samuël 1: 1-20 en Lucas 10: 38-42
‘Marta, Marta!”, antwoordde de Heer haar. “Je maakt je
zorgen en bent druk in de weer met vele dingen; toch is
er maar één ding nodig ….”.

Toelichting bij de collectes.
9 juni

Versterk de Kerk ‘Pinksterzending’

Zie het artikel hierover op pagina 10, in de rubriek ‘Van de ZWO’.
16 juni
Dorcas komt in actie voor mensen in nood en diepe
armoede, in Oost-Europa, Afrika en het Midden-Oosten,
ongeacht hun religie, ras, geslacht of politieke overtuiging. Dorcas doet dit met
langlopende projecten m.b.t. werk en inkomen, water, hygiëne en gezondheid
en kinderontwikkeling. Overheden, kerken en lokale gemeenschappen worden
aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid voor het welzijn van armen
en verdrukten. Het gaat hierbij om ouderen, chronisch zieken, gevangenen,
mensen met een beperking. Persoonlijke aandacht staat steeds voorop. Bij
rampen biedt Dorcas concrete hulp, die gekoppeld is aan programma’s voor
wederopbouw en preventie.
Dorcas onderscheidt zich met de kernwaarden: Gelovig, Gedurfd en
Gezamenlijk!
23 juni

Stichting Merakel

Stichting Merakel in Lutjebroek is een stichting vàn ouders, vòòr
ouders die een kind hebben met een verstandelijke en/of
meervoudige beperking.
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Het doel van de stichting is: d.m.v. goede opvang voor het kind met de
beperking, de ouders ontlasten en daarmee bereiken dat het kind langer in het
gezin kan blijven wonen.
De stichting is in 2006 opgericht en inmiddels biedt men diverse soorten van
zorg aan; o.a. logeren, dagbesteding en vakantie opvang. De stichting is
gevestigd in de oude pastorie in Lutjebroek. Er wordt gewerkt met professionele
begeleiders, die worden betaald uit de WLZ (Wet Langdurige Zorg) Daarnaast
vinden talloze vrijwilligers en stagiaires een plek bij de stichting. Zij dragen
belangeloos hun steentje bij op diverse manieren. Voor de aanschaf van
hulpmiddelen, speciaal aangepaste spelmaterialen en vervoersmiddelen is de
stichting afhankelijk van schenkingen en donaties.
30 juni

Simavi

Moeders spelen een belangrijke rol bij Simavi. In vooral de armste landen zijn
zij veelal verantwoordelijk voor de voedselvoorziening en de gezondheidszorg.
Samen met de moeders in de gemeenschap wordt o.a. voor goed drinkwater
gezorgd en voor hygiene bij zwangerschappen. Zomaar een paar heel
belangrijke dingen die wij zo normaal vinden.
Een waterpomp betekent ongelooflijk veel voor gezinnen in de dorpen. Elke
dag kilometers lopen voor vervuild water, ziekte en angst. Als dat de realiteit
is, dag in dag uit, dan geloof je niet dat er een eenvoudige oplossing voor is. Als
gevolg van het vervuilde water sterven veel kinderen in deze dorpen.
Simavi wil de mensen helpen en zorgen dat er waterpompen geplaatst worden.
Water is een medicijn; door schoon water kunnen de kinderen gezond naar
school.
7 juli

MAF (Mission Aviation Fellowship)

MAF verzorgt luchtverbindingen voor diverse
hulporganisaties. Met ca. 130 vliegtuigen vliegt
deze “non-profit organisatie” in 30 van de armste
landen. Men komt op plaatsen die bijna onbereikbaar zijn. Ze stellen zo de
hulpverleners in staat hun hulp zo dicht mogelijk bij de mensen te brengen.
14 juli

Liliane Fonds

Het Liliane Fonds wil de wereld openen voor kinderen met een handicap in
ontwikkelingslanden. Een handicap betekent daar vaak uitstoting uit de
gemeenschap. Ze zijn een last en worden als minderwaardig gezien. Of als
“door god gestraften”. Lokale medewerkers worden gezocht en opgeleid om
gehandicapten te begeleiden en de gemeenschap voor te lichten.
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21 juli

Leger des Heils

Het Leger des Heils is ons allen bekend als een organisatie die er
voor iedereen is en die iedereen helpt, ongeacht geloof, ras of
overtuiging.
"Zolang er nog vrouwen huilen, zal ik strijden. Zolang er nog kinderen honger lijden,
zal ik strijden. Zolang er nog mannen naar de gevangenis gaan, erin en eruit, erin en
eruit, zal ik strijden. Zolang er nog één verslaafde is, zolang er nog één meisje verloren
op straat loopt, zal ik strijden. Zolang er nog één mens het licht van God niet heeft
gezien, zal ik strijden, strijden tot het bittere eind."
(William booth, oprichter van het Leger des Heils)

>ĂŶĚĞůŝũŬĞŽpbrengst inzamelingsacties 2018: € 28.969!
Ook in 2018 zijn er weer dozen vol postzegels en
ansicht- en geboortekaarten ingezameld in plaatselijke
gemeenten. Vrijwilligers hebben alles vervoerd,
uitgezocht en gesorteerd om het materiaal uiteindelijk te kunnen verkopen
op beurzen voor verzamelaars en aan handelaren. Onze dank hiervoor is
groot. De opbrengst in 2018 is totaal € 28.969,- .
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Dat is een heel mooi bedrag voor Kerk in Actie en de GZB (Gereformeerde
Zendings Bond).
Met deze opbrengst kunnen beide organisaties mensen ondersteunen hun
leven waardevol te leven.
Wij hopen dat we nog lang van uw inzet gebruik mogen maken. Heel hartelijk
dank daarvoor!
Namens Kerk in Actie en de GZB.

Collecte Pinksterzending 9 juni 2019

In de Chinese provincie Yunnan wonen 800.000 christenen waarvan 85%
tot etnische minderheidsgroepen behoren. Veel van deze etnische
minderheden hebben geen Bijbel in hun eigen taal. Ze hebben slechts een
Han-Chinese vertaling van de Bijbel tot hun beschikking.
Een van die groepen is de ‘Witte Yi’, een groep van 67.000 mensen,
waarvan 60% christen is. Voor hun geloof, maar ook voor hun identiteit als
minderheid, is het van groot belang dat zij de Bijbel in hun eigen taal kunnen
lezen. Vijf leden van een lokale gemeente werken aan de vertaling van de
Bijbel. Het Nieuwe Testament is al af. Ze werken nu aan het Oude
Testament en zijn bij 1 Samuel aangekomen.
Kerk in Actie steunt naast de Bijbelvertaling voor de ‘Witte Yi’ ook een
alfabetiseringsprogramma voor hen. Met uw bĳdrage aan deze collecte
maakt u het mogelĳk dat ook de overige boeken van het Oude Testament
vertaald worden en steunt u wereldwĳd zendingsprojecten van Kerk in Actie.
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Een zomerpsalm
Ik zie in zomerlicht
de glimlach van de bron
waaruit het leven stroomt
als stralen van de zon.
Ik hoor in vogelzang
het lied van deze aarde
getoonzet uit plezier,
gestemd op nieuwe waarden.
De schepping zingt het uit
en nodigt mij te leven,
als mens, die lied en licht
en zomer door wil geven.
U bent het klppend hart
in al wat leeft en bloeit
in kleuren, duizendvoud
als aan een droom ontgroeid.
U wordt geprezen door
de wolken en de winden.
Door vis en klein insect
en witte akkerwinde.
Zij spellen uw bestaan
in woordeloos belijden.
U bent de zomerzon
en ook mijn oorsprong beide.
Alfred C. Bronswijk
uit: Rakelings nabij, Narratio
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Dit jaar was Hemelvaart in onze kerk toch wel speciaal.
Wandeling start 8.30 uur
Na een stevige wandeling van de harde kern van Hemelvaartwandelaars door
het Streekbos, zetten we
koers naar de Oude Kerk.
Hier had Ineke de koffie
klaar staan. Maar de
wandelaars kwamen niet
alleen.
Jongeren uit Gouda
Enkele weken geleden
kregen we een mailtje van
de PKN Gouda met de
vraag of er op donderdag
ook dienst was in de Oude
Kerk. Een groep jongeren
verbleef namelijk in het
gebouw van de scouting
in Grootebroek en ze
wilden graag gezamenlijk naar de kerk. We hebben hierop uiteraard positief
gereageerd. Tevens hebben we aangeboden om met de groep van totaal 22
personen de toren te beklimmen. Dit idee is enthousiast ontvangen, maar
door hun leiding “geheim”
gehouden.
Samen
met
onze
wandelaars en leden van
onze
kerk
is
koffie
gedronken en had Ineke
voor de jeugd grote
schalen spekjes op tafel
gezet. Deze vonden gretig
aftrek.
Morgengebed
Hierna
vierden
gezamenlijk
morgengebed
verzorgd
werd
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we
het
dat
door

Geeske en Marja met op het orgel Piet Spoelstra. Dit was een ingetogen en
fijne viering. Voor de jeugd uit Gouda was de kleine setting even wennen, want
in Gouda zitten zondags ca. 1000 mensen in de kerk.
Torenbeklimming en Wimpel
Omdat de groep te groot was om gezamenlijk naar boven te gaan is deze
gesplitst. Opvallend was dat de eerste groep de jongens en de tweede groep
de meiden waren. De groep die beneden bleef kreeg uitleg van Norman over
de kerk.
Als afsluiting hebben we de groep een nieuwe wimpel in de vlaggenmast laten
hijsen. Uitgelegd dat de wimpel symboliseert dat iedereen welkom is en
daarom ook welkomswimpel heet.
Hottem Veenstra

En de bloemen
waren voor :
28 april :
Kerk
Inloophuis ‘De baanbreker’

€ 52,20
€ 104,35

Fam. Dudink
Ds. De Reuver

€
€

56,05
82,60

Fam. Maring

€
€

21,10
28,90

Mw. Boender

5 mei :
Kerk
Versterk de Kerk
12 mei :
Kerk
Stichting Down
19 mei :
Kerk
Ziekenhuis in Jordanië

€ 76,20
€ 153,25

Fam. Tj. Dudink (baby)
Fam. Stienstra
Ds. Letteboer
Mw. Jonkman
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Bij de voorbereiding van een trouwviering komen onontkoombaar ook de
ouders in beeld. En het AHMAS-model.

Jonge mensen en kleurrijke liefde.
Wanneer ze komen hebben ze over hun vraag en wat zij belangrijk vinden
nagedacht. Natuurlijk ben ik bereid hun trouwviering te leiden. Wel op een
manier die recht doet aan ieder van hen, hun samenzijn en waar ik achter kan
staan.
Regelmatig zijn de jongeren wel gelovig maar niet kerks of een sporadische
moskeebezoeker, een mediterende boeddhist of hindoe of een humanist. We
praten over wat zij belangrijk vinden en ook altijd over hun wederzijdse ouders.
Zijn hun ouders bang voor komende problemen? Is de reactie van hun ouders
op hun relatie belastend of bemoedigend? Wanneer de verwachtingen
negatief zijn, is er veel doorzettingsvermogen en liefde nodig om een relatie
samen vast te houden. En met veel geduld ook de lijn naar hun ouders open
te houden.
In hun kleurrijke relatie ervaren ze de ontmaskerende invloed van de eigen
cultuur- en geloofswaarden. Verschillen worden gaandeweg steeds duidelijker
en daarin zijn beide partners kwetsbaar. Want hoe reageer je op elkaars
geloofs- en cultuurverschillen? Wordt gezocht naar de optelsom of worden
keuzes gemaakt? Kun je samen Kerstfeest en Ramadan of Ramadan en
Grote Verzoendag vieren? Hoe ga je om met elkaars voedingsregels? Heb je
al ontdekt dat het vasten in de Islam een andere beleving en betekenis heeft
dan het vasten in de Hindoestaanse en Rooms-Katholieke geloofsbeleving?
Zo gaandeweg ontdekken ze de onontkoombare gevolgen van het AHMAS
model: Alles Hangt Met Alles Samen. Van het een komt nu eenmaal het
ander, steeds weer nieuwe situaties dienen zich aan.
Voor veel jonge geliefden en hun ouders zijn deze situaties nieuw, waardoor
ze niet uit eerdere ervaringen kunnen putten.
Ook duiken verschillen in gewoontes op. Het duurt even voordat je door hebt
waarom de een de ogen tijdens het spreken neerslaat of van je wegkijkt en
de ander je juist recht in de ogen kijkt. Beide houdingen getuigen van respect
voor de ander, maar worden soms eerst als grof, stiekem en dus
ongemakkelijk ervaren. Zo ook het zwijgen. ‘Wie zwijgt, stemt toe’, vindt de
één, terwijl de ander juist met zwijgen het nadenken of distantiëren wil
benadrukken. Lukt het in de relatie om deze gevoelige verschillen te
benoemen en te bespreken?
Wat ontmoeten ze daarbij van hun ouders en van anderen? Enkel de
gedachte van wat hoort en moet? Het wordt als een opluchting, verademing
14

en een zegen ervaren wanneer ze ouders en anderen ontmoeten die geloof
hechten aan hun relatie. Ouders die hen het voordeel van hun eigen twijfel
geven. Ouders die zeggen dat ze het wel begrijpen, hoe lastig het kan zijn om
te ontdekken hoe je goed om kunt gaan met die vele verschillen. Ouders die
hun kinderen in hun zoektocht steunen. Het geeft ruimte als ouders, die van
hun kinderen houden en open staan voor de liefde die hun kinderen voor
elkaar voelen.
Van Corry Nicolay, PKN predikant Kleurrijke communicatie.

(corrynicolay@hetnet.nl - www.kleurrijkgeloven.nl)

Achter de horizon?
Op zondag 5 mei hebben we afscheid genomen van de Protestantse
Gemeente Stede Broec. Wat hebben we ons thuis gevoeld in deze
gemeente! We konden overal aan meedoen, we voelden ons als gasten
volkomen opgenomen in deze kerkelijke gemeenschap. Ida voor aanvang
van de dienst gezellig bijpraten in de kerkzaal en ik achter het orgel.
Het viel ons toch niet mee om West-Friesland te verlaten. Je laat veel
achter, een stuk leven van meer dan vijfenveertig jaar in Hoorn,
Grootebroek en tenslotte Enkhuizen.
We hebben nog niet veel gelegenheid gehad om in alle rust in Dokkum
naar de kerk te gaan. Op 31 mei wonen we echt in ons nieuwe huis aan
de Dokkumer Ee. In de weken dat we in het zomerhuisje dichtbij verbleven
hebben we door aankleding van ons huis en andere bijkomstigheden
weinig meer vakantie gehad dan af en toe op een terras zitten.
Wij willen iedereen bedanken, voor het afscheidscadeau dat we mochten
ontvangen en ook voor de persoonlijke attentie. In de emotie in de dienst
van 5 mei heb ik verzuimd twee namen van muzikanten te noemen
waarvan ik veel geleerd heb, namelijk Piet Spoelstra en Piet Lasschuit.
Bij hen voelde ik me volkomen op mijn gemak bij de uitvoering van de
begeleiding.
Dank tenslotte aan Marijke Vissers die mij ooit heeft gevraagd als
organist.
De toekomst zien wij met hoop en vertrouwen tegemoet, mooi verwoord in
het lied: “Ga met God en hij zal met u zijn.” Dit gunnen wij van harte de
gemeente Stede Broec !
Ida Nobel en Bert Maring
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Symbool van vijandsliefde
Hij duikt op in doopsgezinde catecheseboekjes over de hele wereld: de 16eeeuwse martelaar Dirk Willemszoon. De laatste maanden van zijn leven
zat hij opgesloten in de kerktoren van de Nederlands Hervormde Kerk in
Asperen.
Het is het jaar 1569 en de Reformatie is in volle gang. In het oude stadje
Asperen ontmoeten protestanten elkaar in het geheim in de woning van
Dirk Willemszoon. Ze lezen samen uit de Bijbel en dopen elkaar. Openlijk
samenkomen kan niet, want de hertog van Alva heeft de opdracht gekregen
om alle protestantse 'ketters' op te pakken. Als de geheime bijeenkomsten
worden ontdekt, wordt Dirk dan ook gevangengenomen en in het kasteel
van Asperen opgesloten.
Ontsnapt Op een avond weet Dirk uit het kasteel te ontsnappen. Met een
touw van vodden klimt hij uit de gevangenis en hij vlucht over het dunne
laagje ijs op de slotgracht en de naastgelegen vijver. Een bewaker ziet het
gebeuren en zet de achtervolging in, maar hij weet niet ver te komen:
halverwege zakt hij door het ijs. Als Dirk het hulpgeroep achter zich hoort,
keert hij om en trekt de drenkeling uit het wak. Het blijkt zijn
eigen doodvonnis. De bewaker wil hem na de reddingsactie laten gaan,
maar wordt door de inmiddels toegesnelde burgemeester gedwongen om de
voortvluchtige opnieuw te
arresteren. Ditmaal wordt
Dirk opgesloten in de toren
van de grote kerk, in de
gevangeniskamer boven de
klok. Enkele maanden tater,
op 16 mei 1569, wordt hij als
ketter verbrand op de
brandstapel.
Geroemd Willemszoon had
niet kunnen bedenken dat
zijn onzelfzuchtige daad hem
tot een beroemdheid onder
zijn latere geloofsgenoten
zou maken. In doopsgezinde catecheseboekjes over de hele wereld wordt
hij geroemd als symbool van vijandsliefde. In het Canadese Steinbach werd
in 2018 zelfs een standbeeld aan Willemszoon gewijd. En in Asperen zelf?
Daar heeft de beroemde martelaar inmiddels een eigen straatnaambordje.
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Nog even en dan is het weer zover!
Op vrijdag 14 juni hebben we ons jaarlijkse
reisje. Wilt u aub om 8.15 uur aanwezig zijn bij
de oude kerk, want de bus vertrekt om 8.30 uur
richting Friesland.
Ook graag gepast betalen, de kosten zijn € 22 p.p.
Wij hebben er weer zin in.
Tot ziens op 14 juni!

Vieringen in RIGTERSHOF in de serre.
Donderdag ’s morgens om 10.00 uur (tenzij anders aangegeven)
• 13 en 20 juni
• 27 juni en 4 juli
• 11 en 18 juli

- Ineke Koomen en Ria Botman
- Piet Pels
- Ineke Koomen en Ria Botman






Als, had, dan: hoe het Nederlanderschap Valentin ontglipte
Valentin is onoplettend geweest. Stom. Heel stom. Het heeft een gat in zijn
leven geslagen. Valentin had Nederlands staatsburger kunnen zijn. Als hij dat,
toen bij begin twintig was, had aangevraagd. Dan was hij probleemloos
Nederlander geworden. Als. Had. Dan. Feit is dat hij geen aanvraag deed.
Valentin was met andere dingen bezig. Maar laten we bij het begin beginnen.
Het is eind jaren tachtig, Valentin woont met zijn moeder in de USSR. Zijn
ouders zijn gescheiden. Vader is kolonel in de KGB, moeder leidt de EHBOafdeling van het plaatselijke ziekenhuis. Daar brengt een Nederlandse zeiler
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zijn scheepsmaatje binnen; die heeft een hartaanval gehad. De zeiler en het
hoofd EHBO vallen als een blok voor elkaar.
Moeder trouwt uiteindelijk met de Nederlander en verhuist hierheen. Valentin
is dan 17. Vader wil dat zoon het leger in gaat. Het trekt Valentin totaal niet.
Hij komt naar Nederland – met een verblijfsvergunning op grond van
gezinshereniging. Hij speelt er ijshockey, niet onverdienstelijk, en gaat aan de
slag als magazijnhulp. Hij werkt zich al snel op tot technisch schrijver en
vertaler.
De horeca trekt hem, hij wil een eigen zaak beginnen. Geld voor de hoge
pachten in Nederland heeft hij niet, hij vertrekt naar Spanje. Zonder eerst zijn
verblijfsvergunning te verlengen, zonder het Nederlanderschap aan te vragen.
Dat komt hem duur te staan. Dat blijkt als hij jaren later, teruggekeerd in
Nederland, zijn verblijfsvergunning wil hernieuwen.
Valentins aanvraag wordt afgewezen: de DT&V (Dienst Terugkeer & Vertrek)
vindt dat hij wel in Rusland kan gaan wonen. Hij zou recht hebben op het
Russische staatsburgerschap. Maar om dat staatsburgerschap te krijgen, moet
Valentin naar Rusland reizen. Hij moet het dáár aanvragen. Maar zonder
geldig reisdocument kán hij niet reizen en hij heeft enkel zijn geboorteakte en
oude USSR-paspoort; daarmee kom je niet langs de douane. Hij zit klem.
Hij probeert het via het consulaat. Ook daar vangt hij bot. Een aanvraag via
het consulaat kan enkel wanneer tenminste één van je ouders ingezetene is in
Rusland. Valentins vader is echter overleden. En zijn moeder woont in
Nederland. Er lijkt geen uitweg. Toch vindt de DT&V dat Valentin niet hard
genoeg zijn best heeft gedaan om het land te verlaten.
Hij wordt in de VBL (vrijheidsbeperkende locatie) in Ter Apel geplaatst. Twee
jaar zit hij daar. Het is de hel op aarde, vindt Valentin. Want je mag er
helemaal niks. De man die altijd bezig is, altijd aan het werk, wordt gek van
het stilzitten. Letterlijk. Hij slikt inmiddels 21 pillen per dag om het hoofd
boven water te houden.
Hij is wanhopig. Ze kunnen toch zien dat hij destijds zomaar Nederlander had
kunnen worden? Waarom wordt zijn onoplettendheid als twintiger hem zo
zwaar aangerekend? Hij heeft altijd gewerkt, altijd netjes belasting betaald.
Waarom telt dat niet? Uiteindelijk wordt hij uit de VBL op straat gezet en komt
hij na omzwervingen bij INLIA terecht. Hij dankt God.
Eenmaal tot rust gekomen in de opvang vraagt Valentin opnieuw een
verblijfsvergunning aan, op grond van het zogeheten buitenschuld-criterium.
Want hij heeft echt alles geprobeerd. 5,5 jaar is hij nu bezig.
Elk land waarmee hij via zijn familie ook maar enige banden had, hoe ver
verwijderd ook, schreef hij aan voor het staatsburgerschap: Estland, Georgië,
Oekraïne, Wit-Rusland. Zelfs Poetin schreef hij aan. Hij ging naar alle
ambassades waar hij terecht kon. Overal nul op het rekest. De buitenschuldprocedure is zijn allerlaatste hoop.
Stel dat het lukt? Wat zou hij doen als hij mag blijven? “Werken, werken,
werken”, zegt Valentin. Hij kijkt er verlangend naar uit.
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Lieve mensen,
Ik mocht onlangs de bloemen ontvangen na de dienst van 19 mei j.l. Dit ter
bemoediging, ik was blij verrast en omdat ik op dit moment veel thuis ben,
heb ik er extra van kunnen genieten.
Heel erg bedankt en hopelijk binnenkort tot ziens!
Groetjes,
Els Jonkman

PROTESTANTSE STICHTING
ZORG VAKANTIES
Haarlem 15 mei 2019

Tijd geven, tijd krijgen,
bijzondere tijd
In de week van 28 sept t/m 5 okt 2019 organiseren wij een vakantieweek voor
mensen die niet zelfstandig op vakantie kunnen. Dit vanwege hun lichamelijke
beperking/zorgvraag.
Wij bieden dit aan in het luxe aangepaste zorghotel Nieuw Hydepark in Doorn.
Gelegen in een bosrijke omgeving midden in de natuur.
In deze week staat aandacht en tijd nemen, centraal.
Een enthousiaste vrijwilligers groep maakt dit mogelijk.
Wij zijn echter op zoek naar jou als zorg-professional om de continuïteit van
zorg mede te waarborgen.
Ben jij een Big geregistreerd verpleegkundige of een actief werkende
verzorgende IG en toe aan een leuke uitdaging?
Dan zijn wij op zoek naar jou !!!
Deze bijzondere ervaring in ruil voor jouw ervaring.

Nieuwsgierig ?
Op onze website www.pszv.nl vind je bij “ in gesprek met”, de verhalen
van onze gasten en vrijwilliger.

Contact of Vragen:

Mail naar info.pszv@gmail.com
Of vul het contactformulier in op www.pszv.nl
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Mw. M.L.D. Veenstra-Maatman
Nuwendoorn 28 1613 LD Grootebroek
Telefoon 52 31 22
Hr. A. Meijer
Uitlaat 9 1613 CA Grootebroek
Telefoon 51 70 55
Kopij voor de volgende uitgave kunt
u vanaf vandaag tot woensdag

10 juli 2019 - 19.00 uur

Inleveren bij:
Mw. M.L.D Veenstra-Maatman
Voor verhuizing, opzegging, nieuwe abonnee
kunt u bellen of schrijven naar:
Mw. E. Lasschuit
Hertog Albrechtstraat 404 1613 GZ Grootebroek
Telefoon 52 17 02
e-mail: ledenadministratie@deoudekerk.nl
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