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Niets uit dit nummer mag worden overgenomen zonder toestemming van de redactie, tenzij de 
bron wordt vermeld. 

Predikant Protestantse Gemeente Stede Broec  
Vacant 
Alleen voor pastoraat en bezoekwerk: Mw. A. de Kroon, tel. 52 08 86 
Kerkgebouw: 
Oude Kerk, Zesstedenweg 189, 1613 JD Grootebroek, tel. 52 30 78 
Koster: Begrafenissen / Inlichtingen bij de Hr. P. Lasschuit, tel. 06-10524105 

Website: www.deoudekerk.nl   
Deze wordt verzorgd  door Mw. T. Boender, webmaster@deoudekerk.nl  

 
Kerkenraad Protestantse  gemeente 
Voorzitter: vacant 
Scriba: Mw. M. Vissers, Pandhof 47  
1613 EK Grootebroek, tel. 51 64 55  
kerkenraad@deoudekerk.nl 

College  van kerkrentmeesters 
Voorzitter: Hr. H. Veenstra, tel. 52 31 22 
Secretaris: Hr. J.E. Swier, Eg 42, 
1611 LT Bovenkarspel, tel. 52 10 07  
kerkrentmeesters@deoudekerk.nl 
Penningmeester: Hr. R. Jetses 
penningmeestercvk@deoudekerk.nl 

Kerkbalans administratie  
(incl. collectebonnen)  
Hr. K. Dudink, de Roos 2, 
1611 KG  Bovenkarspel , tel. 51 87 34 
IBANnummer:  NL95 RABO 0373 7347 86 
Prot.Gem.Stede Broec te Bovenkarspel 
kerkbalans@deoudekerk.nl 

Collectebonnen kunt u bestellen door 
overmaken van een bedrag van € 20.- of 
een veelvoud daarvan op bovengenoemd  
nummer, of via de website met Ideal. 
De bonnen worden thuisbezorgd. 

Beheerder begraafplaats Broekerhaven: 
Hr. W. Strating, tel. 51 48 13 
begraafplaatsbroekerhaven@ziggo.nl 

Ledenadministratie 
Mw. E. Lasschuit, Hertog Albrechtstraat 404, 
1613 GZ Grootebroek, tel. 52 17 02 
ledenadministratie@deoudekerk.nl 

Diaconie 
Voorzitter: Mw. J. Gerding, tel. 51 70 32 
Secretaris: Hr.Ch. Blaauwkamer,   
tel. 51 31 29 
Penningmeester: Mw. H. Simons,  
tel. 51 61 48  
diaconie@deoudekerk.nl 
 

Pastoraal Team 
Ten zuiden van de spoorlijn: 

Grootebroek: 
Mw. N. Kleton, tel. 51 45 71 
Mw. T. Boender, tel. 54 26 14 

Bovenkarspel: 
Mw. E. Jonkman, tel. 06-15273488 
Mw. H. Blom, tel. 51 36 87 

Ten noorden van de spoorlijn: 

Grootebroek: 
Mw. J. Gerding, tel. 51 70 32   
Mw. I. Henken, tel. 52 18 90 

Bovenkarspel: 
Mw. A. de Kroon, tel. 52 08 86 
Mw. A. Broekstra, tel. 51 77 36 

ZWO Stede Broec 
Coördinatie: Hr. Ch. Blaauwkamer 
Houtzaagmolensingel 12 
1611 XL Bovenkarspel, tel. 51 31 29  

Auto-ophaaldienst 
Coördinatie: Mw. M. Vissers, tel. 51 64 55 
Opgeven uiterlijk vrijdagavond. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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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De kerkdiensten van onze Gemeente zijn elke zondag te volgen via de 
Kerkomroep. Zie ook de website van de Oude Kerk. 
Voor aanmelding voor de kerkdiensten, zie de hier volgende rubriek “Van de 
Kerkenraad”. 
 
8 november - 10.00 uur    

Voorganger : Mw. ds. N.K. Letteboer, Den Helder 
Ambtsdrager van Dienst : Mw. De Kroon 
Organist : Mw. Janssen  
Collectes : Kerk en MAF 
Kinderkerk : Ludo Luckerhoff 
Koster : Mw. Dudink 

 
15 november - 10.00 uur   

Voorganger : Ds. H. Haandrikman, Enkhuizen 
Ambtsdrager van Dienst : Mw. Gerding  
Organist  :    Hr. Spoelstra  
Collectes : Kerk en Leger des Heils 
Kinderkerk :  Geeske Dudink  
Koster : Hr. Visser 

 
22 november - 10.00 uur   Laatste zondag van het kerkelijk jaar 

Voorganger : Mw. A. Kraal, Venhuizen 
Ambtsdrager van Dienst : Mw. De Kroon 
Organist  : Hr. Ruiter  
Kinderkerk : Nel Kleton   
Collectes : Kerk en Inloophuis Pisa 
Koster : Fam. De Vries 

  
29 november - 10.00 uur  Eerste Advent  -  Ad te levavi 

Voorganger : Mw. ds. N.K. Letteboer, Den Helder 
Ambtsdrager van Dienst : Hr. Verbeek 
Organist  : Mw. Schuijtemaker  
Kinderkerk :  Willie Visser  
Collectes : Kerk en Diensten Begijnhof Amsterdam  
Koster :  Hr. Lasschuit 
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6 december - 10.00 uur  Tweede Advent  -  Populus Sion 

Voorganger : Mw. ds. N.K. Letteboer, Den Helder 
Ambtsdrager van Dienst : Hr. Veenstra 
Organist : Hr. Spoelstra  
Kinderkerk : Ludo Luckerhoff  
Collectes : Kerk en Kerk In Actie  
Koster : Mw. Dudink 

 
13 december - 10.00 uur   Derde Advent  -  Gaudete 

Voorganger : Mw. ds. N.K. Letteboer, Den Helder 
Ambtsdrager van Dienst : Mw. Boender 
Organist : Hr. Ruiter  
Kinderkerk : Geeske Dudink 
Collectes : Kerk en Lilianefonds 
Koster : Hr. Visser 
 
   
 
 

 
Beste gemeenteleden, 
 
Even een paar dingen ter informatie: 
 
Voorgaande jaren vierden wij op de 2e woensdagavond van november 
‘Dankdag voor gewas en arbeid’. Dat was altijd een feestelijke viering 
waarin wij met elkaar terugkeken op het afgelopen jaar en met elkaar 
deelden waar we dankbaar voor waren. 
Wij vierden dit met brood & wijn, en met verzoeknummers om te 
zingen….. 
U voelt hem al aankomen; dit jaar kunnen wij dat helaas niet doen. Wij 
hopen dat er in de toekomst weer andere tijden aanbreken. 
 
Wat ik wel kan melden is, dat onze organisten weer iedere zondag 
komen spelen. Niet om de gemeentezang te begeleiden, maar wel om de 
diensten  te omlijsten. Daar zijn we blij mee! 
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Verder kunt u zich voor vrijdagavond 19.00 uur aanmelden voor de 
kerkdiensten via  aanmeldenkerkdiensten@deoudekerk.nl  of door te 
bellen naar Elly Lasschuit (521 702) of Marijke Vissers (516 455). 
Vrijdagavond of zaterdagochtend krijgt u bericht of u een plaatsje in de 
kerk hebt voor die zondag.  
Sommige diensten zijn heel populair. We vragen uw begrip voor het 
feit dat er dan niet voor iedereen plaats is. Het is altijd vervelend om 
mensen af te moeten wijzen, maar we zijn gebonden aan een maximum 
aantal kerkgangers. 
Hoort u niets terwijl u zich wel hebt opgegeven, belt u dan even? 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Marijke Vissers 
 
 
 
 

Een mondkapje in de kerk?  
Column 
 

Classis-predikant Wim Beekman verkent zijn eigen ongemak. 
 
De minister-president gaf onlangs in de Kamer heel Nederland het 
advies een mondkapje te dragen ‘overal waar je de hemel niet ziet’.  

Dus deed burgemeester Fred Veenstra van de 
Fryske Marren een mondkap op toen hij een dag 
later naar de plaatselijke supermarkt ging. 

“Ik keek om mij heen, en ik vroeg mij af of ik 
nu het goede voorbeeld gaf of dat ik voor schut 

liep”, vertelt hij op Omrop Fryslân. Hij verwoordt mijn dilemma deze 
dagen: zal ik wel, of zal ik niet?    

HIJ VERWOORDT MIJN DILEMMA DEZE DAGEN: 
ZAL IK WEL, OF ZAL IK NIET? 

Ik zal wel. Dit is immers het advies van de overheid. En ik vind dat we 
met z’n allen niet voortdurend moeten soebatten of we een maatregel 
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zinnig vinden of niet. Nederland is het mooiste land van de wereld, 
maar gaat ten onder aan ‘wat ieder ervan vindt’.  
Daarom ga ik het mondkapje dragen. Maar liever niet in mijn eentje. 
Want ik zie me als enige al met zo’n ding bij onze bakker 
binnenstappen. Ieders verwonderde blikken prikken in mijn rug. Ik 
ben niet een held die moedig in z’n eentje zijn eigen plan trekt.  
Eerst maar een brief posten in onze Hoofdstraat. Dan kan ik intussen 
bij de winkels naar binnen gluren en polshoogte nemen bij onze 
supermarkt. De oogst valt me niet mee. Er zijn nauwelijks 
dorpsgenoten die een kapje dragen.  
“Zal ik een paar dagen wachten?”, zeg ik thuisgekomen tegen mijn 
vrouw. Dat had ik beter niet kunnen zeggen. “Stel je niet aan. Je bent 
vast niet de enige. Bij de Buurtzorg komen we al sinds maart enkel 
nog met mondkapje bij de mensen thuis.”  
En zo kom ik met mondkap bij de bakker binnen. Ze vertellen dat er 
al meer zijn geweest. En dat het vermoedelijk een kwestie van tijd is 
dat onze dorpsgenoten niet meer raar opzien van iemand die mét 
kapje binnenkomt, maar zullen kijken naar wie het niet doet.   
Mensen zijn ook kuddedieren. Wij denken wel dat we uniek zijn en 
ieder onze eigen keuzes maken, maar dat is slechts luxe en schijn. 
Zodra het erop aankomt kijken we vooral naar elkaar. En dat is maar 
goed ook, we kunnen nu eenmaal niet alles in ons eentje weten.  
Vorige week werd duidelijk dat de regering ook van kerkgangers – 
inmiddels maximaal 30 – hoopt dat zij bij het verplaatsen in de kerk 
een mondkap zullen dragen. Immers net als in de supermarkt, het 
restaurant en de bioscoop kun je in de kerk de hemel niet zien.  
In gedachten wel natuurlijk. Maar om de verspreiding van het virus 
tegen te gaan telt dat niet. Nu moeten we anderen en onszelf 
beschermen. “Houd dan de hemel in het oog, maar hef uw hart niet 
al te hoog”, zullen we zingen wanneer we dat weer mogen.   

“HOUD DAN DE HEMEL IN HET OOG, MAAR  
HEF UW HART NIET AL TE HOOG”, ZULLEN  

WE ZINGEN WANNEER WE DAT  
WEER MOGEN. 

Nu, met beide benen op de grond, willen we onze 
verantwoordelijkheid nemen, en goed voor elkaar blijven zorgen. 
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8 november     Achtste zondag van de herfst     

Kleur: groen, kleur van de hoop. 
Lezingen: Jesaja 48: 17-31 en Matteüs 25: 14-30 

Degene die de vijf talenten gekregen had, ging er meteen 
mee handelen en verdiende er nog vijf bij. (Matteüs 25: 17) 
 
15 november     Negende zondag van de herfst  

Kleur groen, kleur van de hoop. 
Lezingen: Ezechiël 34: 11-17 en Matteüs 25: 31-46 

Ik had honger en jullie hebben me te eten gegeven. (Matteüs 25: 35) 
 
22 november     Tiende zondag van de herfst  

Kleur rood, kleur van bloed, vuur en de Heilige Geest. 
Lezingen: Daniël 12: 1-4 en Matteüs 24: 14-35 

Hemel en aarde gaan voorbij, maar mijn woorden blijven van kracht. 
(Matteüs 24: 35) 
 
29 november     Eerste zondag van de Advent   

Kleur paars, kleur van inkeer en verootmoediging. 
Lezingen: Jesaja 63: 19b – 64: 8 en Marcus 13: 24-37 

Wees waakzaam, want je weet niet wanneer de heer des huizes komt. 
(Marcus 13: 35) 
 
6 december     Tweede zondag van de Advent 

Kleur paars, kleur van inkeer en verootmoediging.  
Lezingen: Jesaja 40: 1-11 en Johannes 1: 19-28 

‘Ik ben een stem die roept in de woestijn: Maak recht de weg van de Heer’. 
(Johannes 1: 23) 
 
13 december     Derde zondag van de Advent 

Kleur paars, kleur van inkeer en verootmoediging. 
Lezingen: Jesaja 65: 17-25 en Johannes 3: 22-30 

Niemand kan iets opeisen, als God het hem niet heeft gegeven.  
(Johannes 3: 27) 
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Toelichting bij de collectes  
 
8 november     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. 
 
15 november     Leger des Heils 

Het Leger des Heils is ons allen bekend als een organisatie die er voor 
iedereen is en die iedereen helpt, zonder onderscheid in 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) 

 

22 november      

Inloophuis Pisa biedt een ruimte voor ontmoeting van mensen die te maken 
hebben met kanker. Met name diegenen die “naast de patiënten staan”. 
Voor gezinsleden en vrienden is het vaak moeilijk, ermee om te gaan als 
iemand, die zo dichtbij is, kanker heeft. Door er samen over te praten, kan 
men weer verder, gesteund door de onderlinge troost en raadgeving. 
 
29 november     Diensten Begijnhof Amsterdam 

Net als voor de toeristen, is het Spui in Amsterdam een 
historisch middelpunt voor de stichting Diensten met 
Belangstellenden. Al meer dan een halve eeuw vieren 
mensen hier met elkaar het geloof, elke zondagavond. 
Eerst in de Spuikerk, en nu al sinds jaren in de Engelse 

kerk op het Begijnhof. 
Bij deze diensten werken leden van diverse kerken samen aan één 
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doelstelling: het evangelie van Jezus Christus brengen aan iedereen die er 
belangstelling voor heeft. 
 
6 december     Kerk In Actie  
 
13 december     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. 
 
 
 
 

 

VLUCHTELINGEN  

Wereldwijd zijn bijna 80 miljoen mensen op de vlucht. Sinds 2013 is hun aantal 
ieder jaar toegenomen. Ieder jaar komen duizenden van hen om, onderweg 
naar een veiliger plek.  

10



 

In de kerk herdenken veel gemeenten aan het eind van het kerkelijk jaar de 
mensen uit de gemeente die het afgelopen jaar zijn overleden.  
Hiermee nodigen we u uit, ook stil te staan bij en te bidden voor de vele 
vluchtelingen die op weg naar Europa zijn omgekomen, op de Middellandse 
Zee of elders. Opdat zij niet worden vergeten. Deze liturgiesuggesties sluiten 
aan bij de laatste zondag van het kerkelijk jaar, zondag 22 november. Op 
www.kerkinactie.nl/vluchtelingen vindt u bij de Downloads liturgiesuggesties 
die u ook op andere momenten kunt gebruiken. 

Achtergrondinformatie  

De cijfers zijn schrikbarend. Volgens de Internationale Organisatie voor 
Migratie (IOM) waren er op de Middellandse Zee alleen al in 2020 - tot 2 
september - 514 doden geteld. Wereldwijd gaat het om 1.681 omgekomen 
vluchtelingen.  Hoewel de totale cijfers de afgelopen jaren zijn afgenomen, is de 
kans op overlijden tijdens de tocht gestegen. Op nieuwe gevaarlijke routes, 
bijvoorbeeld over rivieren aan de buitengrenzen van de EU, worden de cijfers 
nauwelijks bijgehouden.  
Sinds 2000 hebben meer dan 30.000 mensen volgens IOM en andere bronnen 
hun leven verloren op weg naar Europa, zijn verdronken op zee of in rivieren, 
verstikt in containers op vrachtwagens of schepen (bron: www.ccme.eu).  

Geef vrede  

Help ons toe te bewegen naar een wereld  
waarin geen mens meer hoeft te vluchten.  
Maak een einde aan de wijze waarop  
mensensmokkelaars de nood van anderen uitbuiten.  
Maak ons mild en barmhartig,  
wijs en handelingsbekwaam.  
Dat wij doen wat gedaan moet worden.  
Dat ook wij niet loslaten het werk dat U in ons begon.  
Barmhartige God, wij bidden om uw ontferming. 
Amen. 

Door: Ds. Karin van den Broeke, tot maart 2018 voorzitter van de synode van 
de Protestantse Kerk in Nederland. 
 
 

Bedankje 

Enige tijd geleden ontvingen wij (Hillie Blom) de bloemen uit de kerk. 
Heel hartelijk dank daarvoor. 

En de vriendelijke groeten. 
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Uit: Medemens 4 
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In de vorige editie van deze SAMEN nodigden wij u uit voor een avond van 
het Leerhuis op 12 november. a.s. met Eelco Runia. Dat was met het 
nodige voorbehoud. 
Tot onze grote spijt hebben we moeten besluiten, deze avond niet te laten 
doorgaan.  
Onder de huidige Corona-golf en de daarbij behorende maatregelen en 
dringende adviezen - van de nationale overheid en Protestantse Kerk 
Nederland - zou het houden van een Leerhuis-avond onverantwoord zijn. 

Natuurlijk blijven we als Leerhuiscommissie actief. Als het weer mogelijk is, 
proberen we in het voorjaar 2021 de draad weer op te pakken.  
In principe zou er, afhankelijk van de omstandigheden, op 29 april al een avond 
kunnen plaatsvinden met Jeroen Linssen, die eerder, op 12 maart jl., door 
privé-redenen bij ons moest afzeggen.  
Middels publicaties in SAMEN en onze nieuwsbrief houden we u op de hoogte! 

Graag tot in het nieuwe jaar, in goede gezondheid, 
de Leerhuis- en Cultuurgroep Stede Broec. 
 
 

Lieve Gemeente, 

Het is niet mogelijk dit jaar onze altijd gezellige kerstmiddag te houden. Tóch 
willen we iets gaan doen! 
We gaan tweemaal een middag organiseren in de kerkzaal met ± 20 - 25 
personen per middag. 
Gewoon, gezellig bij elkaar zijn, onder het genot van koffie met iets lekkers en 
daarna een hapje en een drankje.  
Zingen en met elkaar eten zal dit jaar zeker niet gaan, maar het is toch 
geweldig om zo “Samen” te zijn? 

We stellen voor om 15.00 u. te beginnen en om ± 17.00 u. te sluiten.  
De data zijn: dinsdag 15 december en woensdag 16 december. 
Geeft u zich zo spoedig mogelijk op, want vol is vol! Wij gaan er dan mee aan 
de slag.  
Wij bellen u deze keer niet, want we laten de keuze geheel aan u! 
Ik hoor graag van u. 

Lieve groeten, 
An de Kroon. Tel. 520886 
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Gebed voor Frankrijk 
 
 
30 okt 2020  

Ds. Ruth van der Waall van de Nederlandse Protestantse Kerk in Parijs 
schreef een gebed naar aanleiding van de aanslagen in Frankrijk: 
"Hartverscheurend worden wij geconfronteerd met haat". De Raad van 
Kerken zal - mede namens de Protestantse Kerk - in gezamenlijkheid met 
de andere partners van het OJCM (Overleg Joden, Christenen en 
Moslims) condoleances aanbieden aan de ambassadeur van Frankrijk.  

Levende God 

We willen iets zeggen tegen u 
maar hebben we wel woorden? 
We zijn ontsteld 
Opgeschrikt 
door de aanslag in Nice 
op een plaats, in uw huis, 
waar mensen bemoediging, troost, proberen te vinden 
woorden van dankbaarheid geuit worden 
mensen een kaars opsteken 

Hartverscheurend worden wij geconfronteerd met haat 
We worden getroffen in wie we zijn 
ons lijf is verkrampt 
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Levende God 
Omringd door verdriet, wanhoop, boosheid  
bidden wij u 
Verberg uw gelaat niet, wees met uw ontferming in ons midden 
Help ons elkaar vast te houden  
in verbondenheid met onze broeders en zusters 
of  we nu geloven of niet 
en wat we ook daaronder verstaan 
wij bidden u dat humaniteit in ons allen mag wortelen 
Dat we staande mogen blijven tussen hoop en vrees.  

Heer ontferm U  

Raad van Kerken - Condoleance 

Net als vele anderen spreekt ook de Raad van Kerken zijn afschuw en 
verslagenheid uit over de recente aanslagen in Frankrijk. Eerst de 
moord op leraar Samuel Paty; nu op de koster en twee vrijwilligers van 
de Notre-Dame-basiliek in Nice. De Raad zal in gezamenlijkheid met de 
andere partners van het OJCM (Overleg Joden, Christenen en Moslims) 
condoleances aanbieden aan de ambassadeur van Frankrijk. Zo wil de 
Raad zijn medeleven uitspreken en overbrengen aan alle nabestaanden. 

Foto: Notre-Dame Basiliek in Nice. (Flickr.com)  

 
 
 
 

 
 

Periode van 27 september t/m 25 oktober.  
De goede doelen waarvoor werd gecollecteerd, zijn:  

   PAX – vredesweek,, JOP, Twin Project, de Baanbreker  
   en Stichting Merakel  

Bloemen waren er voor:  

Dhr. Kleton, Dhr. De Vries, Ds. Van der Hout, Dhr. Blaauwkamer, Dhr. 
Verbeek en Mevr. Weeteling. 
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                                        Beste kinderen, ouders en grootouders,  
 
 DE KINDERKERK IS WEER GESTART! 

In maart van dit jaar viel alles letterlijk stil 
rond onze kinderkerk. 

Natuurlijk zijn er online ook leuke christelijke websites voor kinderen, maar 
die staan los van onze plaatselijke kerkgemeenschap.  
De kerk is de plaats waar jong en oud elkaar zien, van elkaar genieten en van 
elkaar leren.  
We zijn dan ook blij dat we elkaar in het nieuwe seizoen weer in het ‘echt’ 
kunnen ontmoeten. Het kinderkerkrooster is ingevuld tot en met de 
kerstperiode.  
Alle kinderen zijn van harte welkom (wel eerst even aanmelden)!  

We hopen als kinderkerk straks in de Adventstijd een passende manier te 
vinden om toe te leven naar het kerstfeest.  
 
Ouders en grootouders, meld jezelf en je kinderen en/of kleinkinderen aan 
via de gebruikelijke route:  aanmeldenkerkdiensten@deoudekerk.nl  

We kijken naar jullie uit!  
 
Hartelijke groet van Willie, Nel, Ludo en Geeske. 
 
 
 
 

INLIA 

Terugkeer in tijden van corona: leven in pauze-stand 

Werken op een Nederlandse boerderij: dat was de droom. Maar hij 
kreeg geen asiel, dus moet Mamadou terug naar Senegal. Dat 
probeert hij nu al sinds maart. Maar ja: corona. Hij zit al een half 
jaar ‘in de wacht’. Ook asielzoekers die terug willen keren, 
ondervinden hinder van de coronamaatregelen. 

Mamadou arriveert in september 2019 in Nederland. Het is een warme 
nazomer, daardoor is de overgang vanuit Senegal minder groot. Qua weer 
dan, niet qua omgeving. Delfzijl is toch echt wel wat anders dan de 
miljoenenstad waar Mamadou vandaan komt: Dakar, de hoofdstad van 
Senegal. Ze liggen allebei aan zee, maar daar houdt de gelijkenis wel op. 
In Dakar was hij taxichauffeur, daarvóór werkte hij - buiten Dakar - op een 
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boerderij. Dat had hij graag in Nederland gedaan. Waarom hier? In 
Nederland kun je jezelf zijn. Mamadou behoort tot een in Senegal 
gediscrimineerde minderheid. Toch wordt zijn asielverzoek afgewezen. Hij 
legt zich er bij neer; dan maar terug naar Senegal.  

Daar heeft hij wel hulp bij nodig; om terug te kunnen reizen moet zijn 
identiteit opnieuw vastgesteld worden. Senegal heeft hier geen ambassade, 
de dichtstbijzijnde staat in Parijs. INLIA helpt Mamadou daarheen te reizen. 
Het is begin maart. De reis zal twee dagen duren, is de bedoeling.  

In Parijs kan Mamadou zijn zus bezoeken; die woont daar. Ze is getrouwd 
met een Fransman, ze hebben twee jonge kinderen. Een meisje van twee 

jaar en één van zes maanden. 
Mamadou verheugt zich: hij heeft zijn 
nichtjes nog nooit in levenden lijve 
gezien. Hij arriveert 16 maart. Het 
wordt een mooie dag: hij krijgt zonder 
problemen zijn identiteitskaart en sluit 
voor het eerst zijn nichtjes in de 
armen. Wat een feest. 
 
Dan breekt 17 maart aan en sluit 
Franrijk de grenzen: corona. Twee 
dagen worden twee maanden; zolang 
zit Mamadou vast in Parijs. Zijn zus en 
haar man zijn erg klein behuisd, 
Mamadou slaapt noodgedwongen in 
de huiskamer.  
 
Zo heb je als zus je broer jaren niet 
gezien en als nichtjes je oom nog nooit 
gezien, zo heb je hem twee maanden 
lang op de bank. Best veel ineens. En 
Mamadou moet vanwege de lockdown 
binnen blijven. Wat doe je dan de hele 
dag? Eten, slapen, roken. Het is alsof 
iemand de pauze-knop heeft ingedrukt. 

Je leven staat stil.  
Na twee maanden mag Mamadou weer reizen. Hij komt terug naar 
Groningen om zijn vertrek naar Senegal verder te regelen. Vier maanden 
later zit hij hier echter nog: alle instanties die ondersteunen bij terugkeer 
hebben last van de coronaperikelen, alles is vertraagd. En hij wil zo graag 
door met z’n leven.  
 
Hij móét terug, hij wíl terug. Kan iemand die pauzeknop uitzetten? 
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Ogen 
 
Je ogen zijn twee hele gekke dingen  
soms zien ze zaken die er niet echt zijn  
het fladderende monster in het donker  
is 's ochtends vroeg gewoon weer het gordijn.  
 
Je ogen zijn twee hele gekke dingen  
de ganse lange dag kijken ze rond  
maar of dat snoep zo smaakt als het eruit ziet  
dat zie je meestal beter met je mond.  
 
Je ogen zijn twee hele gekke dingen  
je kijkt ermee, toch lijken ze soms blind  
dan zie je met je huid wel tien keer beter  
het zachte zuchtje van de zomerwind.  
 
Je ogen zijn twee hele gekke dingen  
ze zetten je vaak op het foute spoor  
want of die knappe zanger ook kan zingen  
dat zie je toch het beste met je oor.  
 
Je ogen zijn twee hele gekke dingen  
je raakt er soms behoorlijk door verward  
dan kun je ze maar beter even dicht doen  
en kijken met de ogen van je hart. 

 
 

Uit: Oog in oog – Bijbelse gedichten 
Christien Crouwel 
bij Lucas 24: 31A 
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Rebus 
Welk spreekwoord staat hier? 
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