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PASTORALE 

  
                                   EEN LEEG KRUIS 

 

Hèt symbool van het christendom, van de kerk, is een kruis. 

En geeft daarmee aan: dáár gaat het in het christelijk geloof toch vooral 

om. 

Natuurlijk draait het christelijk geloof niet alleen om dat kruis, dat is 

zeker niet het enige, maar tòch... 

 Wij geloven in Hem, die niet 'toevallig' op aarde geleefd heeft. 

Dan zou het christendom één of ander voorbeeld-woord van Jezus als 

symbool hebben kunnen kiezen. 

Een (de goede) herder, bijvoorbeeld, of een handje zaad. 

We geloven ook niet dat Jezus alleen maar gekomen is om op te staan. 

Dan zou de kerk bijvoorbeeld een ei (teken van nieuw leven) of een 

kraaiende haan (opstanding) als symbool kunnen nemen. 

 Nee, we geloven dat Christus gekomen is om de mensen te 

leren, om de liefde en trouw van zijn Vader ten uitvoer te brengen. Zo 

doende wist Hij ook dat Hij het lijden op zich moest nemen. Zijn weg 

was een levensweg die langs verkondiging, onderwijzing en heling naar 

het kruis toe ging. 

Het kruis was het hoogtepunt - of dieptepunt, zo u wilt - van zijn leven 

op aarde. 

Dáár, aan het kruis, kon Hij zeggen: "het is volbracht". 

Daar is zijn werk volbracht, het offer dat Hij wilde brengen. Daar is de 

verzoening voltrokken tussen God en mensen. Door dat kruis mogen wij 

ons kinderen van God weten, kinderen van het Koninkrijk. Dat 

'kruisgeheim' kunnen we nooit genoeg overdenken en bezingen. En zo 

is het kruis het symbool van de kerk geworden. 

 Toch, zeker in protestantse kerken, is dat kruis leeg. Christus 

hangt er niet meer aan. Want dat kruis bleek niet het laatste. De Vader 

heeft de Zoon gelijk gegeven. 

De Vader heeft 'ja en amen' gezegd op het levenswerk van de Zoon.  

En heeft dat laten zien.  
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Hij heeft Hem verheerlijkt door Hem op te wekken ten derde dage. 

Daarmee heeft de Vader gezegd: dat kruis was geen vergissing, zijn 

lijden was niet voor niets. 

Daarom is ons symbool een leeg kruis. Teken van lijden èn opstanding. 

Het lege kruis mag ons er steeds weer aan herinneren dat zó Gods 

liefde aan ons is geschied! 

                                                                                                                          

R.L.   

 

 

Bij de diensten 

Op het moment dat ik dit schrijf, lijken de vooruitzichten voor wat 

betreft versoepeling van de maatregelen nog uiterst somber. Maar we 

hebben inmiddels geleerd dat bijzondere diensten ook online mogelijk 

zijn. Al kunnen ze natuurlijk nooit een ‘echte’ kerkdienst, waar je bij 

elkaar bent, met elkaar zingt, met elkaar het geloof beleeft, vervangen.  

 

Zondag 7 maart      Jeugddienst 

Thema van deze jeugddienst, voorbereid met en door een aantal 

jongeren, is: muziek! 

We lezen het verhaal van David die Saul tot rust brengt met muziek. 

Muziek is krachtig en gééft kracht. 

Ouderen en jongeren hebben over het algemeen een andere 

muzieksmaak. Dat geldt ook, denk ik, voor de kerkmuziek. En toch 

komen oud en jong daar mee samen. De liederen met een boodschap, 

liederen van geloof brengen ons samen. 

 

Zondag 21 maart    Bidstond 

De bidstond stond gepland voor de avond van 14 maart. Deze is 

verplaatst naar de morgen van 21 maart. Hier stond een Talant-dienst, 

die komt te vervallen. 

Sowieso is zo’n dienst lastig te houden, gegeven de huidige situatie. 

Maar het is ook zo dat de bewoners van Trimbeets, voor wie de dienst 

bestemd was en die eraan meewerkten, allemaal zijn verhuisd naar 

Beetsterzwaag. 
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In 40 dagen naar Pasen 
 

Net als op de woensdagen in adventstijd, wil ik op de woensdagen in de 

40dagentijd een uitzending verzorgen via kerkomroep. Te beginnen op 

Aswoensdag, 17 februari. Ik lees dan, na een inleiding, iets uit de 

laatste hoofdstukken van het Mattheus-evangelie. Ook laat ik, na een 

korte toelichting, een lied horen dat past in deze tijd. U kunt zelf ook 

liederen aan mij doorgeven. Ik licht het lied dan toe en (als het lied te 

vinden is op internet) laat het ook horen en zien. 

 

In adventstijd begonnen we om 19.00 uur. Dat bleek in de praktijk voor 

ons toch wel wat vroeg. Daarom beginnen we nu om 19.30 uur. Als u 

dit leest, is de eerste uitzending al geweest. Maar u kunt deze altijd nog 

terugkijken. 

 

Welkom in de eredienst 
 
Zondag 28 februari    da. Corry Nicolay 
9.30 uur                    1e collecte: VN Vluchtelingenorganisatie 
                                 2e collecte: Ontmoetingskerk 
 
Zondag      7 maart    Jeugddienst 
9.30 uur                      ds. Ron Lafeber 
                                1e collecte: Eigen Jeugd 
                                 2e collecte: Ontmoetingskerk 
 
Zondag     14 maart   Friese Dienst 
9.30 uur                    ds. B. Keizer 
                                 1e collecte: KerkinActie 
                                2e collecte: Ontmoetingskerk 
 
Zondag      21 maart   Bidstond 
9.30 uur                   ds. Ron Lafeber 
 1e collecte: Stichting ADI                                
 2e collecte: Ontmoetingskerk 
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Zondag      28 maart   Palmpasen 
9.30 uur                       ds. Ron Lafeber 
                                 1e collecte: Edukans 
                                2e collecte: Ontmoetingskerk 
 
Donderdag   1 april    Witte Donderdag/Heilig Avondmaal 
19.30 uur                   ds. Ron Lafeber 
                               1e collecte: Bloemenfonds 
                                2e collecte: Ontmoetingskerk  
    
Vrijdag         2 april     Goede Vrijdag/dienst in Ontmoetingskerk 
19.30 uur                     ds. Ron Lafeber en pastor Neeltsje Bouma 
  
Zaterdag     3 april     Stille Zaterdag 
22.00 uur                    ds. Ron Lafeber 
                                       
Zondag        4 april     Pasen 
10.00 uur                    ds. Ron Lafeber  
                                  1e collecte: KerkinActie 
                                2e collecte: Ontmoetingskerk 
  
Zondag      11 april     Ruurd Walinga: Dienstvullend programma 
9.30 uur                     1e collecte: Wycliffe 
                                 2e collecte: Ontmoetingskerk  
    

Diaconaal Nieuws 
 
Zondag 7 maart 
1e collecte Eigen Jeugd 
Er is voor deze zondag een jeugddienst gepland en dan is de collecte 
bestemd is voor onze eigen jeugd. 
 
Zondag 14 maart - 9.30 uur dienst en 19.30uur Biddienst 
In beide diensten is de 1e collecte voor KerkinActie 
De biddagcollecte is bestemd voor boerinnen in Ghana. Het droge 
noorden van Ghana is een lastig gebied voor landbouw. Wel groeien er 
bijzondere sheabomen (ook wel karitébomen genoemd) met noten, 
waar wereldwijd veel vraag naar is. KerkinActie ondersteunt vrouwen 
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die van deze sheanoten boter maken voor de cosmetica-industrie. Door 
de noten en boter via coöperaties te verkopen, krijgen de vrouwen er 
de beste prijs voor. Ze doen ook mee in spaargroepen: elke week 
leggen ze wat geld in, waarvan ze om beurten een lening kunnen 
krijgen. Hier profiteert het hele gezin van. 
 
Zondag 21 maart  
1e collecte: Stichting ADI 
Stichting ADI Israël (voorheen stichting ALEH Israël) is een Israëlische 
organisatie, die de zorg draagt voor kinderen met een ernstige-
meervoudige handicap en die zowel lichamelijk als verstandelijk zeer 
beperkt zijn. Meer dan 400 baby’s, kinderen en jongvolwassenen 
worden in al hun behoeften voorzien op de twee locaties van ADI, 24 
uur per dag, 7 dagen per week. ADI zorgt voor iedereen: Jood, Moslim 
en Christen! 
 

Zondag 28 maart 
1e collecte: Edukans-Onderwijs, de kans van je leven! 
In veel landen waar Edukans werkt, zijn de scholen nog steeds 
(gedeeltelijk) gesloten. Vooral voor meisjes is het enorm belangrijk dat 
ze weer naar school kunnen. Naast vele maanden leerachterstand is er 
een enorme toename in kinderarbeid.  
 
Ook het aantal tienerzwangerschappen, kindhuwelijken en 
vrouwenbesnijdenissen stijgt. School is een veilige omgeving, voor veel 
kinderen veiliger dan thuis. Edukans wil daarom dat alle kinderen weer 
terug kunnen naar school. 
 

Witte Donderdag  
1e collecte: Bloemenfonds 
Het is de bedoeling dat we het Heilig Avondmaal vieren, daarom is de 
collecte bestemd voor het bloemenfonds. 
 
Goede Vrijdag  
 
Stille Zaterdag  
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Zondag 4 april - Pasen  
1e collecte: KerkinActie - Zuid-Afrika 
Een toekomst voor kansarme kinderen. Veel zwarte jongeren in de 
Zuid-Afrikaanse stad Pretoria groeien op in gewelddadige wijken en 
gebroken gezinnen. De helft van hen maakt de middelbare school niet 
af en 40 procent van de jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos.  
 
KerkinActie ondersteunt een organisatie die jongeren helpt met 
huiswerk, maar vooral met persoonlijke groei. Ze doet dit totdat ze 
volwassen zijn. Jongeren leren sociale en creatieve vaardigheden, 
waardoor ze weerbaarder worden en kans maken op een beter leven. 
 
Zondag 11 april  
1e collecte: Wycliffe-Bijbelvertalers 
Iedereen de Bijbel in de taal van zijn hart! Er zijn nog nooit zoveel 
Bijbelvertaalprojecten geweest als vandaag. Het Bijbelvertaalwerk groeit 
nog steeds. Dat is iets om je over te verwonderen. Er wordt in ruim 
2.700 talen aan een Bijbelvertaling gewerkt. Een vrouw uit Azië noemt 
Psalm 6 en zegt: ‘Deze psalm beschrijft precies hoe we ons voelden na 
de verschrikkelijke gebeurtenissen’. 
 

Uit het College van Kerkrentmeesters 
 

  2021 
 
Kerkbalans 2021 
Zaterdag 30 januari was de traditionele afsluiting van de actie 
‘Kerkbalans’. In de twee weken daarvoor zijn alle wijkteams druk bezig 
geweest met het verspreiden en ophalen van alle enveloppen. Het 
thema van 2021: “geef vandaag voor de kerk van morgen” is door ons 
allen zeer ter harte genomen!  
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Abonnement Lichtbron 2021 
Het abonnement op de Lichtbron is € 12,50. Voor de betaling kunt 
gebruikmaken van de bijgesloten acceptgiro. Met ingang van 2022 
stoppen we met deze vorm van betaling van de Lichtbron. Uiteraard 
kunt u het bedrag ook overmaken via het rekeningnummer van de 
Kerkrentmeesters bij Rabobank of ING. (Zie omslag van het kerkblad 
voor de bankrekeningnummers). Wij vragen u vriendelijk dit bedrag 
binnen 30 dagen over te maken. 
In de loop van het jaar geven we u een overzicht van de toezeggingen 
voor de actie Kerkbalans en opbrengsten van de verschillende 
gehouden collectes. 
 
Paascollecte 2021 (t.b.v. jeugdwerk) 
Veel kinderen en jongeren ervaren deze coronatijd als zwaar en hebben 
behoefte aan het sociale contact dat ze tijdens jeugdactiviteiten 
opdoen. Sinds begin februari is er weer ruimte voor jeugdactiviteiten in 
de kerk. Dit komt omdat de overheid binnen de nieuwe routekaart met 
maatregelen een uitzondering maakt voor sport- én 
jeugdwerkactiviteiten. We kijken wat hierin mogelijk en verantwoord is 
binnen de context van de Ontmoetingskerk. We organiseren mogelijke 
activiteiten buiten of in de kerk zorgvuldig. 
 
De kosten van het kinder- en jeugdwerk gaan door alle maatregelen 
van deze tijd omhoog. Iedere bijeenkomst (online, buiten of in de kerk) 
brengt extra aandacht en kosten met zich mee. Denk aan: 
knutselmateriaal, versnaperingen en drinken, PR-materiaal, 
(gast)sprekers inhuren en deelname aan externe coronaproofactiviteiten 
(YMCA, JOP). Met uw gift maakt u het kinder- en jeugdwerk van de 
Ontmoetingskerk mede mogelijk! 
 
U kunt uw gift overmaken op banknummer NL33 RABO 0322 9847 26 
t.n.v. CvK van de Protestantse Gemeente Gorredijk. Wilt u als 
bestemming vermelden: Paascollecte t.b.v. Jeugdwerk.  
(U ontvangt geen acceptgiro’s meer zoals u gewend was). 
 
Namens alle vrijwilligers in het kinder- en jeugdwerk, 
Marielle de Jong en Janine van der Kooi, jeugdouderlingen 
Alvast bedankt. 
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De lente lonkt 
 
De lente lonkt, de aarde pronkt 
Stil volg ik al haar kleuren 
Ik ruik de eerste geuren 
Van een vernieuwd begin 
  
De eerste takken worden groen  
En daar, in ´t kleine bosplantsoen 
Waar ´t eerst nog grauw en grijzig was 
Tjilpt nu tussen het jonge gras 
Een kleine lentebode 
Zacht stijgt haar hemelode 
Tot aan de Horizon 
  
En ik, ik voel me vrij, want ´k weet 
Dat Hij, die alles heeft gemaakt 
Die mij zo teer heeft aangeraakt 
Volbrengt wat Hij begon 

 
Jolanda Vlasduin- van Deelen 

 

 

Hoe een Amsterdams meisje staatloos werd 
 
“Op negen december negentienhonderd drieënzeventig om 23 uur, 24 
minuten, is in de gemeente Amsterdam geboren: Selina”, zo staat het 
op het geboortecertificaat. Een Amsterdams meisje. Ware het niet dat 
haar ouders er niet vandaan komen en ook niet van plan zijn er te 
blijven. Ze zijn Roma.  
 
Vader Menowin en moeder Raluca komen uit Joegoslavië - dat bestond 
toen nog. Ze zijn geboren in een dorpje in de autonome provincie 
Vojvodina. Ze doen wat Roma doen: ze trekken rond. Voor Menowin en 
Raluca lonkt de Amerikaanse droom. Ze willen verhuizen naar de VS. 
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Koko Petalo, de legendarische voorman van Roma en Sinti in 
Nederland, helpt hen te emigreren. In 1974 vertrekt het gezin naar 
Chicago. De kleine Selina is nog maar drie maanden oud.  
 
Ze groeit op als een Amerikaans meisje. Naar school, naar sport, spelen 
met vriendinnetjes. Na de highschool gaat ze werken in de 
ouderenzorg: bejaarden helpen met het huishouden en met koken. Huis 
fris & opgeruimd houden, lekkere maaltijden maken, mensen een beetje 
vertroetelen. Haar ogen lichten op als ze het erover heeft.  
 
Vader Menowin heeft ondertussen een tapijtwinkel. Het gaat het gezin 
goed. Tot Selina voor de verkeerde man valt; lid van een gang en 
gewelddadig. Ze komt bij zinnen en maakt het uit, maar hij dreigt haar 
en haar ouders te vermoorden. Het gezin vlucht halsoverkop naar 
Nederland. Weg Amerikaanse droom. Het is 1998. 
 
“Achteraf denk je: waarom zijn we niet binnen de States verkast? We 
hadden naar een andere staat kunnen gaan. Maar dat is achteraf. Op 
dat moment wilden we zo ver mogelijk van die man vandaan. Een 
oceaan ertussen voelde een stuk veiliger.” Blinde paniek dus. Eenmaal 
terug in Nederland blijkt het niet eenvoudig om een verblijfsvergunning 
te krijgen.  
 
Na een jarenlange worsteling worden Selina en haar ouders in 2012 ter 
uitzetting vastgezet in de Vrijheidsbeperkende Locatie in Ter Apel. 12 
weken zouden ze er maximaal mogen zitten, wordt Selina verteld. Het 
worden 3,5 jaar. Uitzetten blijkt niet binnen een paar maanden te 
regelen. De Nederlandse autoriteiten moeten zaken doen met de 
Servische; Joegoslavië bestaat niet meer en de provincie waar de 
ouders zijn geboren is ingelijfd door Servië. Het ministerie in Belgrado 
zegt in 2013 dat de ouders toegelaten zullen worden; hun 
geboorteakten kloppen. Voor een laissez-passer kan Nederland zich 
wenden tot de ambassade in Den Haag. In maart 2015 worden de 
ouders daadwerkelijk uitgezet.  
 
Selina kan echter niet mee met haar ouders; zij wordt níét toegelaten. 
De Serviërs vinden dat Selina niets met hun land van doen heeft. Terug 
naar de VS zit er ook niet in; ze is nooit Amerikaans staatsburger 
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geworden. Een paar weken na de uitzetting van haar ouders wordt 
Selina op straat gezet.  
 
Zo komt ze in mei 2015 bij INLIA terecht. Vanaf dat moment proberen 
de juristen van INLIA samen met de advocaat een doorbraak te 
bewerkstelligen. Ze gaan met Selina naar de ambassade, 
corresponderen met de Servische autoriteiten, sturen geboorteaktes en 
toelatingspapieren van de ouders mee, de geboorteakte van Selina zelf; 
zo’n twee jaar lang trekken ze alles uit de kast, maar niets helpt.  
 
Selina voldoet niet aan de voorwaarden om het Servische 
staatsburgerschap aan te vragen, schrijven de Serviërs: ze is daar niet 
geboren en haar ouders hadden ten tijde van haar geboorte niet de 
Servische nationaliteit. Dat die nationaliteit destijds niet bestond, doet 
er niet toe. Selina blijft staatloos. “Ik mag niet blijven en ik kan niet 
weg.” Het is de zomer van 2018.  
 
De opvang van INLIA is dan net onderdeel geworden van de Landelijke 
Vreemdelingen Voorziening; een pilot waarin ook de Dienst 
Terugkeer&Vertrek een van de samenwerkingspartners is. De LVV is 
opgezet om oplossingen te creëren voor vreemdelingen in een anders 
uitzichtloze situatie. Precies voor gevallen als Selina dus. 
 
INLIA en de advocaat vragen de DT&V om te bemiddelen met de 
Serviërs. De dienst doet in januari 2019 een poging. Maar ruim een jaar 
later is het nog steeds stil. Als de advocaat de DT&V in het voorjaar van 
2020 weer vraagt naar de vorderingen, luidt het antwoord: als Selina nu 
eens een terugnameverzoek doet met haar geboorteakte en die van 
haar ouders?  
 
Selina weet niet wat ze hoort. Anderhalf jaar gewacht op bemiddeling, 
om te horen te krijgen dat ze moet doen wat ze allang heeft gedaan. Ze 
wordt er moedeloos van. De jurist van INLIA wijst er nog maar eens op 
dat aantoonbaar gedocumenteerd is gevraagd om terugname en dat de 
ambassade weigert. Wat kan Selina verder nog doen? Is er inmiddels 
eigenlijk geen sprake van een zogeheten ‘buiten schuld’-situatie op 
grond waarvan Selina een verblijfsvergunning zou kunnen krijgen? Ze 
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heeft immers alles geprobeerd om te vertrekken en is daar buiten haar 
schuld niet in geslaagd. 
 
De DT&V vindt dat Selina nog niet álles heeft geprobeerd. Ze moet haar 
moeder vragen de Servische nationaliteit aan te vragen en in Servië te 
gaan wonen. Misschien zou dát helpen. Selina’s ouders zijn echter 
allang doorgereisd naar Zweden en wonen daar. Haar moeder is erg 
ziek en krijgt in Zweden behandeling. “En dan moet je je bejaarde 
moeder deze vraag voorleggen”, zegt Selina hoofdschuddend, “Pijnlijk.” 
 
Selina’s moeder laat weten geen enkele behoefte te hebben om terug 
te gaan naar Servië of de Servische nationaliteit te verkrijgen. In juni 
2020 vraagt de jurist de DT&V nogmaals: welke stap kan Selina nu nog 
zetten? Het is sindsdien andermaal stil gebleven. 
 
Maar er is een ontwikkeling die hoop biedt: de Nederlandse regering 
heeft eind december, na jaren van voorbereiding, een wetsvoorstel tot 
vaststelling van staatloosheid ingediend. Dat is voor Selina mogelijk een 
stap naar een verblijfsvergunning.   
 
De Raad van State en de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken 
adviseren namelijk om het wetsvoorstel aan te passen; bij de 
vaststelling van staatsloosheid zou ook verblijfsrecht moeten horen.  
Ook het VN-mensenrechtencomité heeft daar onlangs over geoordeeld. 
Als de Tweede Kamer het advies overneemt, is Selina na een lange weg 
eindelijk weer ergens thuis. Kan ze misschien weer in de ouderenzorg 
gaan werken. Ze durft het eigenlijk niet te dromen. 
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maandag 1 maart 2 Petrus 2:1-10a Zonde blijft niet onbestraft 

dinsdag 2 maart 2 Petrus 2:10b-22 Honden en varkens 

woensdag 3 maart 2 Petrus 3:1-9 Geen traagheid, maar geduld 

donderdag 4 maart 2 Petrus 3:10-18 Uitzien naar gerechtigheid 

vrijdag 5 maart Psalm 19 Natuur-wet 

zaterdag 6 maart Jozua 1:1-9 Opvolgen 

zondag 7 maart Jozua 1:10-18 Mobilisatietijd 

maandag 8 maart Jozua 2:1-14 Op de wallen van Jericho 

dinsdag 9 maart Jozua 2:15-24 De rode draad 

woensdag 10 maart 
Biddag  
Psalm 126 Een droom wordt werkelijkheid 

donderdag 11 maart Jozua 3:1-17 Stilstaand water 

vrijdag 12 maart Jozua 4:1-14 Een steen bijdragen 

zaterdag 13 maart Jozua 4:15–5:1 Vertel het aan de kinderen 

zondag 14 maart 
Kleinpasen  
Jozua 5:2-12 

Inhaalslag 

maandag 15 maart Jozua 5:13–6:14 Omlopen 

dinsdag 16 maart Jozua 6:15-27 De muur valt 

woensdag 17 maart Jozua 7:1-15 Wat ging er fout? 

donderdag 18 maart Jozua 7:16-26 Straf op de zonde 

vrijdag 19 maart Jozua 8:1-13a List 

zaterdag 20 maart Jozua 8:13b-29 Overwinning 

zondag 21 maart Jozua 8:30-35 Voorleesdag 

maandag 22 maart Jozua 9:1-15 Misleid 

dinsdag 23 maart Jozua 9:16-27 De eed blijft geldig 

woensdag 24 maart Jozua 10:1-15 De zon blijft schijnen 

donderdag 25 maart Jozua 10:16-28 Verslagen koningen 

vrijdag 26 maart Jozua 10:29-43 Veldslagen 

zaterdag 27 maart Jozua 11:1-15 In opdracht van God 

zondag 28 maart 
Palmpasen  
Marcus 11:1-11 

Erepalmen 

maandag 29 maart Marcus 11:12-26 Het gaat om de vruchten 

dinsdag 30 maart Psalm 118 Getuigenissen in juichstemming 

woensdag 31 maart Marcus 14:1-11 Weet je wel wat dat kost! 
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