
Jingle bells...Jingle bells...
De televisiestond erbij aan. Het was een middagprogramma vol glimmende kerstversiering, mooi aangeklede mensen en muziek.
"Mam, waarom ziJn kersllledJes eigenlijk anders dan andere liedjes?" vroeg Harrle.
"Ach,JIJ altijd met Ierare vragen," zei Harrle's moeder, die op een stoel stond vlak naast de kerstboom,die opgesierd moest worden. 'Weet Ikveel.
Gewoon, het zijn kerstliedjes. Geel me die grote platte doos met ballen eens aan, schat." De vloer lag vol met kerstrommel, stukjes lint, plukken
engelenhaar, dozen en doosjes.

Het lijkt erop alsof we de
laatste jaren meer doen aan
het versieren van de don
kere dagen rond Kerst. AI
ver vóórSinterklaas liggen
In de winkels de nieuwste
kerstartikelen te koop. Van
kandelaars en linttoten met
een compleet verlichte arre
slee voorIn de tuin; hetkan
nietop.Veranderen onze tra
dities? Hoe ziet "de butten
kant van Kerst" er tegen·
waardig uit?Hebben we het
erdrukker mee danvroeger?
Op onsverzoek belichten de
belde dominees· Peter de
Lange en Sytze Ypma • "de
binnenkant van Kerst".
Het resultaat is - hopen wil
een goedgevuldekrantwaar
mee u dekerstdagen door
komt.
Een mooie Kerst gewenst en
natuurlijk ook"veul haall en
zegen veur 1998!"

De redactie

Entoengebeurde het. Harria wilde
de kerstballen pakken, struikelde,
maaide met z'n ene arm op zoek
naar houvast, trok de hele boom
mee naarbeneden en vielbovenop
de doos met breekbare ballen.
Indieene seconde doodse stiltena
de valging alleen het geluid vande
tvonverstoorbaar verder.
"Hebje jepijngedaan?"vroeg zijn
moeder, terwijl zij de omgevallen
boom opzij trok en haar tienjarige
zoon overeind hielp.
Hartie schudde zijnhoofd, veegde
een paar dennennaalden uit zijn
nek en vroeg: "Is alles kapot?"

Zijnmoederbegon te lachen. 'Het
valt mee,' zei ze. "Deboom is nog
heel, de lichijes doen het nog, kijk
maar, en jij bent nog heel, ik ben
nog heel. Alleen de rest, daar is
geloof ik nietveel van over."
Harrie raapte een kartonnen engel·
tje op. De dunne vleugeltjes van
doorzichtig papierwaren verbogen,

maar niet gescheurd.
"Dezehebbenwe inelkgeval ,"zei
hij. "Maarhet isweleen kaleboom,
met alleen maar lichtjes en één
engelije.Waaromzitten ereigenlijk
altijdvandie dingen diestukgaanin
een kerstboom?"
Zijnmoeder keek ophaar horloge
endachteven na."Weetjewat,"zei
ze, "zet de tv uit, doe je jas aan, ik
leg wel een briefje neer voor je
vader,wijgaan nieuwe kerstspullen
kopen. V&D istot vijfuuropen. Het
is kwart voor vier, dat halen we
best."

Even later waren ze onderweg naar
de stad. Het was donker en een
kleinbeetje mistig en nog heel druk
overal. Moest iederéén nog een laat
ste snelle boodschap doen voor de
Kerstdagen? Het was al bijna half
vijf toen ze eindelijk op de par
keerplaats stonden aan deWester
haven.
"Mam, waarom maken ze een par
keerplaatsaltijdzo ver weg van de
winkels?" vroeg Harrie.
"Opschieten,' zei z'n moeder. Ze
holdezowattussende mensen door
enHarrieholdeachIerhaar aan,de
brug over, de A-straat door, langs
deVismarkt·enoveral liepenmen
sen. Mensen met uitpuilende
boodschappentassen, sommigen
zelfs met een complete kerstboom
op de schouder, kinderwagens,

honden aan de lijn, slenterende
mensen met een fiets aan de hand,
haastigemensen dieIedereenopzij
duwden,uitde luidsprekersbij win
kels klonkkerstrnuziek, marktlieden
waren hun kraam aan het oprui-

Volgens de traditie duurt de
kersttijd twaalf dagen: vanaf
Kerstmis tot6 januari.Waarom
twaa~ dagen? De overlevering
zegt dat het de drie koningen
zoveel dagen kostte om het
kindje Jezus te vinden. Hun
aankomst op de twaalfde dag
leidde -eeuwen later, namelijk
in de Middeleeuwen - tot het
Driekoningenfeest. V66rdietijd
duurde de kerstperiode zelfs
nog langer,maar men wilde de
boeren eerder terug aan het
werk hebben. Vandaar. De
eerste maandag na Driekonin
gen moesten de arbeidersweer
het veld op.
Inonze tijd isDriekoningen het
sein om - op z'n laatst - de
kerstboom er weer uit te
gooien.



Volgens het oude volksgeloof
haalde 'Derk-met-de-beer" al
het gereedschap van het erf
als dat in de kerstnacht niet
was opgeborgen. Met Kerst
mocht ernamelijkniet gewerkt
worden.Detraditie van het"sle
pen"met Nieuwjaarkomt hier
vandaan.

AI velegeneraties geleden ge
loofden de mensen, dat stro
een gunstige invloed uitoe
fende op de gebeurtenissen
vanhetkomendejaar.Daarom
maakten zij in december stro
kransen en andere decoraties
van stro ofrijshout; dat bracht
geluk. Wiein1998 een goede
oogst wil, zorgt dus met deze
Kerst voor wat extra stro in
huis.

leekhet alsof alles om hen heen stil
werd: de mensen, de auto's, de
muziek inde verte, de drukte; één
ogenblik was alles stil.

"J66st! Dáár ben je. Ikheb me gek
lopen zoeken:
Zijn moeder trok hem ruw bij zijn
arm achteruit. De man lachte. Je
kon z'ntanden zien: bruine en afge-

Harrie ooit had gezien. Hij bleef
staan en keek omhoog.
"Wauw," zei hij hardop. 'Dát iseen
kerstboom:
'Weet je waar ze zo'n boom van
daanhalen?"zei eenmannenstem
naast hem.
Harrie keek opzij. Daar stond een
manmeteen rare wollen muts op,
een strakwinterjack aanmetritsen,
en daarondereenveeltewijdeaf
zakkendespijkerbroekdieeruit zag
alsof ie al een jaar geen wasma
chine gezienhad.

De man praatte verder: 'Helemaal
uitFinland ofzoiets.DMrhalen ze
zo'n grote boom vandaan. Hier
groeien zulkebomen niet. Met een
grotevrachtwagenhalen ze hem uit
Rnland helemaal hiernaartoe. Be
grijp jij dat?"
' Ik vind het wel mooi, zo'n grote
boom: zei Harrie verlegen.
"Mooi?" zei de man. Hij boog zich
voorovertotvlakbij Harrie z'n ge
zicht. Hij stonk. 'Maar weet je
waar6m ze dat doen, met Kerst
mis?'
Harriewist hetniet.
De man fluisterde hem zacht ietsin
het oor.
Harriedacht na.Heel even keekhij
de zwerver recht inde ogen endie
ogen zagen er eigenlijk heelaardig
uit, als jetenminste nietkeek naar
de waterige viezigheid eromheen,
en naar de snor en de baard waar
van alles in koekte. En heel even

maar meteen dacht hij: we zouden
kerstballen kopenbijV&D,dal isop
de Grote Markt, gewoonrechtdoor,
ikvind 'r z6 weer terug.
Eigenlijkvond hij hetbest leuk,om
zo helemaal inzijneentjeindestad
Ie lopenen naar mensen tekijken
en naar de Iichijesenaldie prach
tige etalages.
Op de GroteMarkt stond een reus
achtige kerstboom,de grootste die

Het gebruik van kransen inde midwinterlraditie isterug tevoeren tot
hetoude Rome.Bijde Nieuwjaarsvieringenhoorde daarhet uitwisse
len van geluk- en gezondheidbrengende geschenken, enoorspron
kelijk waren dat takken vangroenblijvende bomen. Diewerden om ze
mooierte maken, tot eenring ofkrans gebogen.De Romeinenhingen
hun 'geschenk' aan de voordeur, omte laten zien wat ze gekregen
hadden.

Een kerstboom heeft weinig met Christus te maken.Onze heidense
voorouders vereerden de machtige eik. Als wij tegenwoordig ' iets
afkloppen' op hout,moetenwe datook op eikenhoutdoen,ennietop
grenen of nog erger vurenhout.
Het vererenvan bomenzat erbij de Germanendiep in.Vandaar dat
de christelijke missionarissen zo'n twaalfhonderd jaar geleden het
gebruik niet helemaal konden uitroeien. Ze zeiden daarom dat de
boomgeen eikmoest zijn,maar eenspar,diedrie hoekenheeft. Ze
legden aan de Germanen uit dat dezedrie hoeken de heilige drie
eenheid vertegenwoordigen:God de vader, God de zoon en God de
heilige geest. Voor de Germanen was 'deheilige geest"gewoonhun
oude boomgeest.Zo kondenzij zich bekerentothet Christelijk geloof
zonder hun oude godeninde steek telaten. .
Hetduurde nog heel lang voordat de kerstboom algemeen ingang
vond in Europa. Duitsland was er het eerst mee, daarna volgde
Engeland halverwege de negentiendeeeuw.InNederland isdeboom
pas echt ingeburgerd na de Tweede Wereldoorlog. En mochtenwij
denken dat de concurrentie tussen Sinterklaasende Kerstmaniets
nieuws is:alin1863schreef ene Eelco Verwijs"LaatDuitschlandzijn
Kerstboom en Kerstkindeken, maar laat ons onzenSinterklaas!'

men,hunbestelautohalfop de sloep
geparkeerd;hetwas eendrukte van
belang.Harrieliep per ongeluk een
groepje jongelui in die hem niet
haddenzienaankomenendus ook
niet meteen opzij gingen, en toen
hij zich uitdat gedrang had gewor
steld,was zijnmoedernergensmeer
tezien.
Heel even raakte hij- net alsvroe
ger, toen hij klein was - in paniek,

c ;~ ....

Gezellig dollen in de sneeuw.
Jezelf afmatten tijdens ski- en
andere sport lessen. En aan het e inde
van de dag ee n uitbundige après-ski voor de
noodzakelijke onts panning. Niets is zo leuk als
een winterspo rtvakantie. Totdat het verkeerd gaat
en ie blessures en ongelukken krijgt die je leven L
aardig kunnen ontregelen. Dan is het prettig als je
een reisverzekering bij Beks hebt afgesloten . Zo sluit
je elk on nod ig risico uit. Kan je niks gebeuren,

~t z,(t uktr 119 ~~f... Be 5
Beks Verzekeringen 9 roe p
Burg.Triezenbergstraat 30, 9791 CC Ten Boer (050) 3022191

la december 1997.
Personeelsvereniging
'Ons Jaarlijkse Uitje' koerst af
op een vroegtijdige après-ski.

Namen zij onnodige risico's?

Bovag -lid - 011. Suzuk l Dealer

Alle merken onderdelen
en accesoires leverbaar

Prima service en reparatie

Werkplaats 's maandags
de gehele dag gesloten

Rijksweg 15 - Garmerwolde
Ir; 050 • 3021624

Voor motoren , bromfiets
offiets naar

MOTORENHANDEL
JOOP NOORDHOf

Harkslederweg 37
9723 GA Middelbert
tel 050 - 5416263
fax 050 - 5419969

Gas
Water
Electra

HFa, W, Kool &zn
"" i n s Ca llaCie bec:lrijf
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Invroeger dagen staken we in
Noord-Europa een grote "joel
kaars" aan tijdens de kerst
periode.Datwas een stuk hout,
groot genoeg om dagenlang
achter elkaar te kunnen bran
den. Het joelblok was eigenlijk
bedoeld om de Zonnegod te
eren en de geboorte van de
Zon te vieren aan het begin
van het nieuwe jaar. Door het
aansteken van kaarsen als
symbool hopen wij dus de
voonaerszon aan te moedigen
toteen snelle terugkeer.
(Namens de hele redactie:
steek alstublieft véél kaarsen
aan met Kerst) .

brokkelde tanden. En toen zei hij,
met een vuile vinger omhoog:"Hoor
maar! Je kunt het zelf horen, alsje
wilt!" - en meteen was hij verdwe
nen tussen demensen.
Harrie was opgelucht en geschrok·
ken tegelijk. Hij zei tegen zijn moe
der: "Ik stond alleen maar even bij
deboom tekijken. Ikwas je kwij~

daarnet alopde Vismarkt Het was
ook zo druk. Opeens was jeweg:

Z'n moeder was duidelijk kwaad.
Ze zei alleen nog maar: "Nou, de
kerstballen moeten we maarverge
ten. Het is vijf uur geweest en de
winkels zijn dicht. Jammer dan:
Alsof ze nu opeens haast had om
weer thuis tekomen, trok ze hem
aan zijn hand mee, en ze bleef met
grote boze stappen doorlopen tot
aan de parkeerplaats.
Ook in de auto zei ze nog steeds
niks.

Voor:
Dumperwerkzaamheden,
maaikorven en persen
van hooi en stro staan
wij altijd voor u klaar.

LOOflllBEDRUF

W. LODE
Lageweg 20
9798 TG Garmerwolde
Telefoon 050 - 5418610

Toen ze voor een stoplicht stonden
te wachten zei Harrie: "Zeg mam,
weet jijwaarom ermet Kerst al die
mooiedingen zijn,de lichtjes en de
kerstballen en zo?"
Zijn moeder zuchtte.
"Wat 'nvraag,"zei ze. "Ikheb geen
idee:
Harriezei:"Ikweet waarom.Dat zei
die man van daarnet. Weet jewat
hij zei?Hij zei:mooiedingen maken
mensenstil.Enals mensen stil zijn,
horen ze engelen zingen.Inde stilte
tussen de sterren, of zoiets. Isdat
waar?"
Zijnmoederkeekopzij. Harrielachte
tegen haar en zij lachte opeens
terug.
"Raar kind", zei ze.
Het licht sprong op groen en ze
reden door.
"Naar huis," zei zijn moeder. "Op
naar de kale kerstboom:
"M66ie kale kerstboom,"verbeterde
Harrie. "Ik wil de engelen horen
zingen."
En verder zeiden zeonderweg niets
meer. Tussen de mistflarden door
zagen ze stukjes van de donkere
hemel, met-ver weg - de sterren.

Elisabeth Tolenaar

ingegroeide nagels
eeltvorming

likdoorns
voor

voetanamnese 1' .1'1.:': :1massage H
reflexzöne

therapie

Kerstversiering
We vroegen aan enkele kinderen uil
groep 6van "deTil" InTheslnge wal
ziJmooiekerstversiering vinden.
Femke: Gezellig, die spulleqes in
dekerstboom;anders ishet zo saai.
Roos: mooi om zelf te maken.
Heleen: Ikvind de lichtjes zo gezel
lig inhet donker.
Elsbeth:De kerstballen zijnzo mooi
omdat ze glinsteren. Welke kleur?
Zilver ... en t maakt niet uit.
Klaas: Ikvindde kerstbomen inde
huizenmooi: alshetdonker is,zieje
de huizennietmeer,maaralleen de
bomen.
Arjan: van brooddeeg en figuur
zaagpoppetjes

." milie Stuut aa:d;~e
Dorpsweg2t inGarmërWolde
hang"'fàfàari hëi èlnèiè',van'de
herfst'een kiaris'aWde';"oor
deur. IsdafièV'roëg?Niet voor
Sylvia Stuut: "Zodra het inde
tuin minder wordt, ergens in
oktober, dan wil ik weer iets
moois om naar te kijken.
Daarom zet ik allerlei dingen
neer die ikleukvind,en ikhang
een krans aan de deur."
Voor de krans kocht zij een
kant-en-klare basis. Omdat
deze van katoen gemaakt is,
spoot Sylvia er met een
siliconen-spray een bescherm
laagje overheen. Daarnawond
ze ereenglanzend gouden lint
om. "Enstraks metKerst steek
ikerwat groene takken bij met
wat andere kerstversiering:

Dorpshuis

"DE LEEUW"
Voor uw: Bruiloften

Feesten
Recepties
Vergaderingen
Zalenverhuur

Oude Rijksweg 6
Gannerwolde
050 - 5416244

hoofdgerecht voor4 personen

Ingrediënten:
3 paprika's
2uien
2bak rookspek
3 teenknoflook
500gramkip
2 tomaten (of 1/2blik)
1 theelepel marjolein
2blikbonenkidneys
4 kop rijst
1beker crème fralcha

We snijden de kip in niet te grote
blokjes,de uien de paprika instuk
jes. De olie verwarmen en de kip
aanbraden samen met de spekjes;
daarna de in stukjes gesneden ui,
paprika,knoflooken despekjeser
bij endit alles laten garen. De bo
nen erbij, marjolein, fijngesneden
tomaat,peper en zout (naarsmaak)
en tenslotte de crème fraiche.
Geef er eenfrisse salade bij.

N.B. De paprika's in drie kleuren
nemen, geeft een leuk effect.
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Nog een paar dagen te gaan en we vieren kerslleest 1997. Naast de
normale huiselijke gezelligheid heeltmenigeen zijnIhaar huls en soms
ooktuin opgefleurd met allerlei leuke kerstmaterialen. Zohangen er In
hulssoms lange slingers met kerstkaarten. De kaarten zijnvoorzien van
leuke teksten zoals prellige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar en
ook nog weleens een persoonlijke boodschap. Voorbedrukte kaarten
zijn In grote verscheidenheid te koop, maar erziJn ookdiverse materte
lenwaarvan jezelf een mooie kaart kunt maken.

8ineke Veninga en Jopie Kappatijn

is trouwens een leuke bezigheid
voor kinderen ... als jehet doet met
gegomd papier, geeft het geen
geklieder. zand heb je in verschil
lendekleuren,zelfs met glitter erin.
- Om een prachtige kaart temaken
ishetook mogelijkom kerststempels
ofsjablonen met een leuk tafereel
tjeen/of eenpassende tekst tege
bruiken.
Mocht una het lezen van ditartikel
zinkrijgen om volgend jaar ook zelf
aan de slag tegaan,ofwilt umeer
welen over één van deze mogelijk
heden, trek Jopie dan eens aan de
mouw:zij helpl ugraag en voor een
gezellig avondje in"deLeeuw"iszij
altijd in.

De jaarwisseling gaat altijd gepaard met veel lawaai; Erwin van zanten uit
Thesinge schiet het nieuwe jaar inmet carbid. (Foto: Peter Kruijt)

Bovenstaande lijkt misschien iet
wat moeilijk,ofschoon hetdoorbijna
iedereen gemaakt kan worden.
Maar als hel toch wat makkelijker
moet, zijn er nog een aantal een
voudigermanieren om iets mooiste
maken:
- Vroeger strooide men zand
patronen op de vloer, maar tegen
woordig strooi jehet op kaarten. Dit

een vorm. Vervolgens leg je een
droge theedoek op de pulp om hel
goed in de vorm te drukken. Dan
moet het drogen; dat kan met be
hulp van een oven,magnetron ofin
de vensterbank.
Als de papiervormen droog zijn,
kunnen deze goed op kaarten wor
den geplakt en verstuurd.

Kerstkaarten maken in de Leeuw.
"Ishetgoedzo?",/ijktStien de Vries
uitLage/and zich af te vragen.
(Foto: Henk Remerie)

voorgaande worden geplakt ... en
dan heb je een 3-dimensionale
kaart.
- Een blanco lapje zijde beschilde
ren en achtereenpassepartoutplak
ken; een tekststicker erop en ...
klaar is kees.
- Labeltjes van theezakjes hoeven
tegenwoordig ook nietmeer tewor
den weggegooid: als de labelijes
op een .speciale manier worden
gevouwen (origamietechniek) en op
een blanco kaart geplakt. heb je
een schitterende kaart.
- Cotton press.
Dit is een vel speciaal karton; dal
gooi je in een liter water. Laat hel
geheel een paar minuten weken,
giet het papiermengsel door een
zeef en druk de kletsnatte pulp in

Een ruim assortiment papier, kar
ton,glitters,kruiden, droogbloemen
envanalles en nog wat maakt het
mogelijkomzelf mooiekerstkaarten
te maken. Hieronder volgen een
aantal mogelijkheden:
- 3-dimensionale kaarten.
Hiervoor heb je nodig: 3exact de
zelfde kaarten, bijvoorbeeld van
beer Paddington inkerstsfeer. Eerst
knipjePaddington inz'ngeheel uit
en plakt dil op een kaart; daarna
knip je hem nog een keer uit. be
houdens zijn hoofd ... dat plak je
weer op hel voorgaande; dan nog
eens alleen zijn hoed, jas en broek
uitknippen ...dat moet weer op het

Uit navraag ino.a. Garmerwolde is
gebleken dat menigeen - soms al
vanafseptember -druk bezigisom
zelfkaarten temaken. Daarom heeft
de Ned. Bond van Plattelands
vrouwen (afdeling Garmerwolde)
een aantal weken geleden samen
met JopieKappetijn een avond ge
organiseerd om 3-dimensionale
kerstkaartentemaken inDorpshuis
"deLeeuw".Hetwaseen hele gezel
lige avond. Ons aller Simon was
zelfs van slag.omdat het later werd
dan op de maandelijkse bijeen
komsten van de Plattelandsvrou
wen! Er viel trouwens ook weinig
voor Simon teverdienen: de koffie
moest zelfs door de gootsteen wor
den gegooid! "Gain tied!"

FA" GEERT BELGA
FIETS~W"

Winkelcentrum LEWENBORG
Kajuit 272 Granigen
tel. 050 - 5422252

Gazelle fletsen
Spartamet snorfietsen

Agu regenkleding
lichtgewicht fietstassen

Reparatie alle
merken fletsen

Goederen gebracht in de
L. V.d. Veenslraat 3
Garmerwolde (050-5413045)
worden vrijdagavond thuis
gebracht

Tevens:
Suede-reiniging
stoppage en
k/edingreparatie

GOED VOOR UW GOED

Perfektie in haarmode

Wigboldstraal6 9791CR Te" Boer
Tele'oon 1050) 302215'

HOF5TEDE-
~--:::--SCHILDERSv.o.f.

G.N. Schutterlaan 2
9 79 7 PC THESINGE
Telefoon 050 - 3021957
Fax 050 - 3021574
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Het kerstfeest Is een feest om een Kind. Een Kind, dat zo'n 2000 jaargeleden werd geboren onder bepaald nlef rooskleurige omstandigheden In
hetdorpje Bethlehem. Het kreeg denaam Jezus, watbetekent: "Godredt"l Elkjaarkeren we alshetware even terug naar datmoment. Massaal vieren
wefeest.

HOUTMARKT - OOE-HET-ZELF
KEUKEN- EN VLOERENCENTRUM

P.C. de Lange

er diep in, als je beseft: Hij heeft
gelijk!Zonder God ben ikinderdaad
nergens!
Wie Hem echter wil, moet eerst ·
allesopgeven,enzichomkeren naar
God toe en dus radicaal anders
worden. Het kan toch niet anders,
ofallerlei afweermechanismentre
den dan inwerking.Die Jezus geeft
jeeenschok!

Te direct?
Maar daar laat Jezus het nietbij.
"Komachter Mij", zegt Hij. "Leg je
leven, zoals het is, maar in Mijn
handen. Laat Mij het vernieuwen.
Alleen Ikkan je leven veranderen,
genezen, redden. Daarvoor ben Ik
geboren in de kerstnacht: om je
leven met God te verzoenen aan
een kruis en van de grond afnieuw
temaken:
Maar willen we dat ook? IsdieJe
zus ons niet veelte direct? Met het
Kind van Betihlehem hebben we
geen moeite, maar met Jezus van
Nazaretih des te meerl Misschien
dat daarom veel mensennooit ver
der komen dan het Kerstfeest, het
feest omhet Kind!

oekholt
OPTICIENS

Contactlenzen & Hoortoestellen

pensteeds meer verzet op. Ze hak
ken er dan ook diep in. Hij spreekt
over de wil van God,over ons leven
en over onze schuld, die betaald
moet worden; over zonden, waar
mee gebroken moet worden, wil je
hetKoninkrijkvan God binnen gaan.
Aanvankelijkenthousiaste aanhan
gers van Hem haken teleurgesteld
af. Zelfs Jezus' eigen moeder be
grijptniet veel meer van haar Kind.
Zijn jongere broers en zussen hou
den zich op een afstand.

Weerstand
Dat afstand houden komt ons niet
onbekend voor, nietwaar? Het Kind
van Bethlehem boeit ons in de da
gen van het Kerstfeestl Maar als Hij
alsvolwassen Man ons aanspreekt,
voelen we onwillekeurig weerstand
bij ons opkomen, omdat Hij ons
door en door blijkt tekennen en ons
hele bestaan ontmaskert als uit
zichtloos. "Eén ding ontbreekt je,"
zei Jezus eens tegen iemand, die
zo ongeveer alles had, waardoor
een mens zich gelukkig zou kunnen
voelen.Ondertussenwas hij onge
lukkig!
Zo'n enkel woord van Jezus snijdt

De Man van Nazareth
Dit Kind vanBethlehem isvolwas
sen geworden en laat dan van Zich
spreken. InIsraël kent alvlug ieder
een Zijn naam. Het Kind van
Bethlehem wordt de Man van
Nazareth:Jezus. Zijnwoorden roe-

dingen inhet leven.Er isiets metdit
Kind. In dit Kind ervaren we de
tastbare nabijheidvanGod. Zo heb
ben engelenhet rond Zijngeboorte
ook verkondigd en herders, diehet
hoorden, hebben het doorverteld.
In ditkind isGod Ze~ inons midden
verschenen.Dieboodschaptrilt nog
steeds na. Elkkerstfeestwordtdeze
boodschap ons opnieuw door
verteld!

Signaal van de hemel
Ook al lezen we zelden ofnooit in
de Bijbel ofgaan we nooit naar de
kerk,we beseffen wel:dit Kind heeft
iets bijzonders. Dit Kind iseen be
lofte van God, van zijn aanwezig
heid, van Zijn Goddelijk medelij
den. Daar zijn we ook hard aan toe
indeze egoistische en kille wereld:
aan zo'ndirect signaal van de he
mel. Want sluimert er niet op de
bodem vanons leven een diep ver
langen naar licht in de duisternis,
naar echte warmte in de kilte van
ons bestaan, naar redding en
heelheid in de gebrokenheid van
het leven? We zijn gelukkig niet
alleen. God isinons midden,inhet
Kind vanBethlehem!Wees daarom
blij!

I.\~
NIJDAM

Dominee Peter de Lange in zifn
werl<kamer (Foto: PeterKruijt)

Weken lang zijn we met de
voorbereidingen bezig. We tasten
erdiep voor inonze portemonnee.
Het iseenfeest, dat we niet graag
missen.Allemogelijkemensen doen
ietsaanditfeest. Ze lopen eenkerk
binnen,waar ze anders nauwelijks
komen ofzoekeneenplekop,waar
tenminste een kerstboom staat. Ze
zeilenkaarsen tussende planten in
de vensterbank en draaien hun
kerst-CD's. Iedereen zorgt voor
sfeer.

Geen gewoon kind
Wat trekt ons zo aan in dit Kind?
Wat isermet dat Kind? Het isgeen
gewoon kind. Natuurlijk is het dat
ook. En daarom roept dit Kind als
elk pasgeboren kind onwillekeurig
iets op van ontroering. Een gevoel
van:erzijngelukkig ook nog mooie

Woldweg 6-8 (tegenover wijk Lewenborg)
9734 AC Groningen-Ruischerbrug

050 · 5416135

Nieuweweg3
<l> OSO - 3123301

Winkelcentrum Lewenborg
Kajuit 285 - <l> 050 - 5414746

Winkelcentrum Paddepoet
Dierenriemstraat 204 - <l> 050 - 5771306
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Bram,MargotenAdvan Zalkwonen inhetachterstedeel vanhethuis;kas,
schuur en geleende auto van Peter &Trudy Zwammerdam staan op de
achtergrond. (Foto:Advan Za/kj

Hoe gaat het nu?
Margot is nu een maand aan het
werken heeft haar draai gevonden.
De voertaal - het Engels - leverde
aanvankelijk problemen op. Die
Nieuwzeelanders spreken maareen
raar taaltje, waar je heel erg aan
moet wennen. En ook al is Engels
de voertaal, deMaori's(D 10% van
de bevolking) en de Pacific
eilanders (mensen van de Rji-ei
landen,Samora en Tonga) spreken
vooral hun eigen taal. Soms treden
hun kinderen als tolk op, maar an
dere keren is het praten met han
den en voeten. Margot kan detaal
nu heel goed verstaan,hoewel grap
jes van collega's haar nog steeds
vaak ontgaan.
De organisatie van het ziekenhuis

vaak bedoeld voor familie ofvrien
den, die voor korte of langere tijd
blijven logeren. Bram sliep op één
van de kamers van dejongens van
Warmerdam, die voor de gelegen
heid bijelkaar sliepen. Inde daarop
volgende week woonden we ineen
gemeubileerd huis, met twee
slaapkamers, voor NZ $230.- (D f
300,-) per week. Achter hethuis lag
een tuin met daarin een kas en een
schuur voor onze fietsen. We heb
ben maar voor die woning gekozen,
omdat we al meerdere - vooral uit
geleefde en ongemeubileerde 
woningen voor NZ $ 200 per week
hadden gezien. De Kiwi (dat is de
bijnaam voor de blanke Nieuwzee
lander) neemt het niet zo nauw met
andermans have en volgens desta
tistieken verhuist deNieuwzeelan
der eens in de vijf jaar. Daarom
verhuisden we na een weekend in
de tweede auto van de
Warmerdams; een auto die we een
maand lang mochtengebruiken. In
alles waren de Warmerdams een
enorme steun voor ons.

goed beeld van hoe mooi het
Noordereiland is.Een voornamelijk
golvend landschap,afgewisseld met
flinke bergen, waarvan sommige
totboven de 20000 meter. We za
gen ondermeerdeMount Ruapehu,
een vulkaan die nog regelmatig
actief is, en waar op dehellingen
nog volop geskied werd.
Dertien uur waren we onderweg.
Op het station in Wellington stond
PeterWarmerdam op ons tewach
ten. Wij kenden elkaar weliswaar

niet, maar hij had geen moeite ons
eruit te halen. Peler en zijn vrouw
Trudy, wonen nu zeven jaar in
Nieuw-Zeeland.Peter werkt bijeen
telecommunicatiebedrijf en Trudy
iseen collega van Margo!. Voor we
aankwamen,hadden ze elkaar nog
maar een keer over de telefoon
gesproken. Omdat zij weten hoe
helisom ineen vreemd land aan te
komen, boden zij ons hulp aan. Zo
sliepen we bij hen inde'sleep-out':
eenéén-kamer-vertrek met wasta
fel, bed en TV; los van het woon
huis. Sleep-outs zie je hier veel;

Hulp
Het eerste weekend verbleven we
inAuckland bij kennissen. We trof
fen het bijzonder slecht met het
weer. Eigenlijkwaren de eerste twee
weken in het 'Beloofde Land' hul
len-met-de-paraplu-op, hoewel die
inAuckland -waar hetvaaken hard
waait - vaak opklapte.
Na dat weekend vertrokken we met
de treinvan Auckland naar Welling'
ton,waar Margot inapril vanditjaar
een baan als dialyse-verpleegkun
dige aangeboden heeft gekregen.
Vanuit de trein kregen we er een

Wellington 7november 1997

Na zo'nanderhalve maand zullen we maar eens wat van ons laten horen
(zoals afgesproken met Peter Kruljt).
Het afscheid van Thalsn viel ons zwaar. De geweldige toeloop van
vrienden, kennissen en familie maakte het ons niet gemakkeliJker. De
beslissing was echter gevallen en nu zitten we alweer een maand op ons
zelf InMlramar, één der rustigste woonwijken van de hoofdstad Welling·
ton (:I: 150.000 Inwoners).

Miramar was vroeger een eiland,
maar door een grote aardbeving
halverwege de vorige eeuw ishet
land wat opgedrukt, zodat het nu
een schiereiland is geworden. Op
de verbinding met het landhebben
ze een vliegveld gebouwd, waar
het eenkomen en gaan isvan kleine
en middelgrotevliegtuigen. De lan
dingsbaan istekort voor de grotere
vliegtuigen,zoals Jumbo's;die lan
den op het vliegveld van Auckland
(:I: 1miljoen inwoners). Daar zijn wij
ook aangekomen; dat was best
spannend:lang niet iedereenmoet
immers met immigratiepapieren
door de douane! En we hadden
daar een vrachtbijons! Drie fietsen
in grote kartonnen dozen en wel
een stuk ofacht grote tassen.
Maar goed,het enige wat niet door
de controle kwam, was het kleine
doosjemet Thesinger zaden datwe
vanJoannnevander Meulen had
den meegekregen. Zezijn inNieuw
Zeeland namelijk ontzettend voor
zichtig waar het gaat om planten
ziekten en plantensoorten die mo
gelijk een plaag kunnen gaan vor
men.
Zo werden zelfs de banden van
onze fietsen speciaal nagekeken
en werd gecontroleerd of we mis
schien tenten bij ons hadden, die
onlangs nog gebruikt waren.

Telefoon
06·54611091

Dagelijks geopend van:

DI nsdag Itm zaterdag
van 10.30

tol 18.00 uur

Zondag
van 13.00

lot18.00 uur

Oude Rijksweg 11
fel. : 050 5416501

BDUWv.o.f.

9798 PA Garmerwolde
Fax: 050 5419268
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is ook heel anders dan in Gronin- legd. E·mailen speelt op het rno- een kleine hectare grond gekocht, goed opdehoogte gehouden.
gen. Margot draait voor het eerst ment een belangrijke rol in zijn le- waar ze eind november gaan wo· Het is trouwens heel tofom post te
sinds haaropleiding ookweer nacht- ven. Op school kan hijdatnamelijk nen. Voor het zover is, moet er krijgen; vandaar dat ik maar even
diensten. Dat is iets waar nieuwe gratis doen. Intwee weken tijd heeft echter nog veel gebeuren. Ikdoe· van degelegenheid gebruik maak
mensen natuurlijk direct opvastge- hijal42 berichten verzonden. Het is natuurlijk namens Margot enBram om ons adres tevermelden:
legd worden. Zo moet zij bilvoor- voor hem verreweg degoedkoop· - graag wat voor hen terug. 113 b Miramar North Road
beeld met oud-en-nleuw werken. ste manier van communiceren. De Over hetbegeleiden van reizen kan Miramar, Wellington, New Zealand
Maar dat is geen probleem; oud- jeugd van Thesinge zal opdehoogte iknog geen concrete dingen vertel·
en-nieuw zal hier wel heel anders zijn,want zijn discomakkers Klaas len, daarover later... Jeweel maar nooit, indeze tijd van
verlopen dan bij ons in Thesinge. Mollema enAlmer Top hebben al4 Kerst en Nieuwjaar...
Zo zie jemaar: ingedachten wonen e-mailtjes van hem gehad. Via ê - En verder... pennen we wataf.Om Voor alle bekenden en lezers van
wenog inThesinge.... mail hebben we ook contact met de twee dagen gaat erwel een brief dit stuk alvast een prettig kerst-

Gijs, die onze belangen in Neder- richting Nederland. Voor heimwee feest, een goede jaarwisseling en
En Bram? land behartigt. Terwijl ik dit schrijf was er (nog) geen tijd. Daarvoor veel gezonde voorspoed in 1998.
Die gaat naar Wellington High (hier is het avond, bij jullie is het hadden we nog te veel indrukken.
School (WHS). Hij volgthet laatste twaalf uur vroeger) ,isBramdestad En we werden vanuit Nederland Margot, Bram en Ad van Zalk
kwartaalopWHS; een school waar in.Daarvoor neemt hij debus (ook
zeveel nationaliteiten hebben,geen naar school; ± 8km),watwel bete-
uniform dragen (een uitzondering kent dat hijom 23.30 uur delaatste
in Nieuw·Zeeland), en waar de stadsbus huiswaarts moet nemen. <sf1?~

met het deeg. Snijd de overban-
hoogste drie klassen (form 11 , 12 Drankpendels ofdiscobussen- zo- gende randjes af.Verdeel denoten
en13) alop19november zomerva- als die van Blitz (Fame) terug naar met debolle kant naar boven over
kantie krijgen ! Omdat Bram ookal de"satellietdorpen"rondom Bedum voor 4 personen detaartbodemenschenkhetstroop-
een week later isbegonnen inver- . kennen ze hier niet .... Ingrediënten: mengsel erover. Bak detaart inde
band metdetentamens die hij moest 200 gram bloem voorverwarmde oven in± 30minu-
doen om volgend jaar in form 13 En Addan? 1mespunt zout ten goudbruin en gaar.
eindexamen te kunnen doen, blijft Doet Ad nog wat? Jazeker! Die heeft 100 gram basterdsuiker (wit) Voorbereiding: 20 minuten; be-
erweinig tijd voor hem over omzijn detomatenplanten in bloei; dekas 225 gram boter reiding (gas/electra): 25 minuten,
Engels bij tespijkeren. indetuin heeft deafgelopen twee 1eierdooier
Hij trekt veel op met Breno, een weken volop zon gehad. Ook de 1,5dlstroop (schenk) cArdaBraziliaanse jongen die - zoals veel paprika's,aubergines,komkommer- 100 gram basterdsuiker (bruin)
buitenlanders · hier een jaar naar en courgelleplanten zijngoed aan- 2 eieren
toekomen om Engels te leren. Het geslagen en in de tuin komen de 200 gram pecannoten 31 december/1januarl
zijnvaak kinderen van rijke ouders, aardappels, bonen, sla, bieten en 0.30 . 03.00 uur:
diemaar liefst $8.000,- neer moe- koolook goed aan deloop. Van nu Zeef debloem met hetzout en de Nieuwjaar wensen inhet Trefpunt
ten tellen voor 1jaarschoolgeld. En af aan is dat een kwestie van bij- witte basterdsuiker boven een kom maandag 5 Januari
dan tebedenken datBram als inge- houden. en snijd 125 gram boter en dedooier Uitreiking Aanmoedigingsprijs tijdens
zetene $ 100,- schoolgeld betaalt; Ook aan dehuishouding heb ikgeen met twee messen door hetbloem- de Nieuwjaarsreceptie.in Ten Boer
plus $25,-voor het schooltenue:de volledige dagtaak. Daarom zit ik mengsel. Kneed met koele handen zaterdag 10 januari
kleren die ze gebruiken voor de vaak opderacefiets:goed naden- tot een egaal mengsel enlaathet in 20.00 uur: café "Molenzicht"
sport-naar-keuze. Dat is heel an- ken om links te houden ... en met dekoelkast, verpakt infolie, 30ml- "Nijjoarsveziede" m.m.v. de Bosten-
dere koffie dan de 1.500 piek dieje een helm op mijn hoofd; wat hier nuten rusten.Verwarm intussen de baintjes
in Nederland voor het voortgezet verplicht en ook degewoonste zaak oven tot 200 gr. C. Smelt de rest 20.00 uur: Dorpshuis "deLeeuw"
onderwijs per jaar betaalt! van dewereld is. van deboter met deschenkstroop "Nijjoarsveziede bie de Pladdelands·
We horen Bram verder praten over De afgelopen week was ik bezig in en debruine suiker. Voeg van het vraauwen m.m.v. De Waddenzangers
Russische meisjeseneen Deense het nieuwe huis van Peteren Trudy. vuur afde2 losgeklopte eieren er- oet Den Andel
en een Argentijnse jongen; en de Die gaan een eind bij Wellington door. Rol het deeg uittoteen ronde woensdag 21 januari
eerste beginselen van het e-mailen vandaan (± 40km) wonen. Zij heb- lap (30 cm.) en bekleed een met 20.00 uur: het Trefpunt
zijn hem door een Duitser uitge· ben achterUpper Hutt een huismet bakpapier beklede lage bakvorm Ds.A. van Ligten spreekt over debijbel

Siem
BOVAGAutobedrijf

Groene Zoom 2 Ten Boer050 - 3021494

Siem Bijman heeft moderne apparatuur
engoed opgeleide monteurs in huis om ~ merken
auto's in topconditie te houden en te brengen.

'"" wordt het tijd om eens een offerte bij
BOVAG garage 5iem Bijman aan te vragen!!!

Op al onze reparat ies
3 mnd. bOl/ag

'1arantie

Als uw auto
'dure'reparaties nodiq heett..

!i!
tv;.; de rat·"'".-V voor repa ae •••

ALLROUND
l.I.:.JJ!:R- EN MEUBEI.SERV1CE

J.E.G.Ruiter
Oude Rijksweg 20, Garmerwolde
teL 050-5421205 / M25049
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Het Ismaandagavond 24november: tiJd voor de najaarsvergadering van
de vereniging Oorpsbelangen Garmerwolde. Er ziJn een record aantal
bezoekers: 82 personenI

§~~ ...

Netals altijd wordt erweer van alles
en nog wat besproken, o.a.:
• DeOudenNieuwvieringindorps
huis"de Leeuw".
Tot dusver wordt het altijd georga
niseerd door de families Welling en
Hazeveld. Het is een heel werk, je
bent erde hele oudejaarsdag mee
bezig! Wie helptofneemt het over?
We krijgen elk jaar subsidie van
Ten Boer,maar dan moeten we wel
iets organiseren voor de jeugd.
• Perikelen rond de jeugd
Enerzijds isersprake van overlast.
veroorzaakt door de jeugd(niet al
leen uit Garmerwolde, er zijn ook
jongeren uit Thesinge en Lewen
borg bij betrokken) ; anderzijds ligt
er een verzoek van de jeugd uil
Garmerwolde en Thesinge om een
eigenonderkomen, waar ze elkaar
ongestoord kunnen ontmoeten.
Joke Spijker, Ruud Delissen en wat
bestuursleden zullen proberen de
jeugd bij elkaar Ie krijgen en te
vragen wat ze willen. Met wat we
derzijds begrip moet ereen oplos
sing mogelijk zijn. Wellicht valt er
iets teregelen bij iemand thuis: op
de eigen kamer ofbv.indegarage.
Ook wordt er gedacht aan een
maandelijkse activiteit bij de Leeuw.
• De Cultureel Historische Werk
groep gemeente Ten Boer is van
plan een (geschiedenis)boek uitte
geven over alle dorpen in de ge
meente. Hiervoorisacademischon
derzoek nodig, het moet leuk wor
den geschreven én nielleduur zijn.
Wie heeft tijd en belangstelling?
Neem contact op met Jan van Dijk.

• De subsidiepotisditjaar alsvolgt
verdeeld: Feestweek (karaoke
avond):f150..:v.v.GEO (materiaal
hok): f 1000,-;
Feestweek (kindermiddagen):
f386..; Intocht Sint-Nicolaas:f 380..;
Uurwerkeommissie: f 1000.. en
Hengelsportvereniging "De Goede
Vangst' Ueugdvissen): f 250,-.
• Kennismaking nieuwe burge
meester.
Nou ja, kennismaking ...ik-en met
mij vele anderen - heb hem aldi
verse keren gezien o.a. bij de fees
telijke overname van Koningsheert.
Als Jan Wigboldus (onze dorps
burgemeester) z'n eollegaalteveel
ophemelt, duwt deze hem lachend
opzij metdewoorden:"Ganou maar
weg, nou zeg jezoveel ...
Deze grote opkomst betekent dat
de mensen zich betrokken voelen
bij het dorp.Voor een leefbaar dorp
is meer nodig dan een school, vei
lige omgeving,café,openbaar ver
voer ... ;de leefbaarheidwordt voor
een grootdeel door de mensen zelf
gemaakt.
Ikheb altijd inde provincie Gronin
gen gewoond.Na deLTS inDoezum
kreeg ik - op m'n 16e - werk als
leerling-timmerman bij een klein
bedrijf;daar leer jealle facetten.Na
een aantal jaren volqds'een groter
bedrijf; uiteindelijk werd ikbedrijfs
leider en moest o.a. zorgen voor
het binnenhalen van opdrachten.
De bouw iseen belangrijk en mooi
vak.
Ik heb 12 jaar 's avonds gestu
deerd; een van de vakken was eeo-

nomie. Op een gegeven moment
dacht ik: Wat vindt mijn partij er
van? Mijn eerste taak was het rond
brengen van folders. In1986 werd
ikgemeenteraadslid inde voorma
lige gemeente Aduard, later Zuid
horn. In1994 kreeg ikdeportefeuil
leruimtelijke ordening en financiën
enin1995werd iklidvan de Staten
van Groningen (gestopt per 1-12
1997).
Ikben verslingerd geraakt aan het
openbaar bestuur, las de profiel
schets en dacht: dat moet het we·
zen.
M'neerste indruk van Ten Boer is:
eenzeer mooie gemeente met een
rijke cultuurhistorie. Daar moeten
wemeer meedoen, meerpromoten.
Er heerst een plezierige sfeer. Het
burgemeesterschap is een beetje
een eenzame positie; als wethou
der heb je een soort klankbord en
kunjeterugkoppelen naar de ach
terban. Als burgemeester moet je
het alleen doen; de mensen klop
pen ook niet zo gauw bij je aan.
Mensen zitten met een vergroot
glas naar je te kijken; jehebt meer
glas aan jehuis, dan jedenkt!Maar
hetambt isboeiend en uitdagend ...
Wij doen niemand na,we proberen
onszelf tezijn; we willen ertussen
staan, gewoon meedoen ..."

Hetblijkt dat ietijdens de verçade
ring goed heeft geluisterd en de
nodige aantekeningen heeft ge
maakt ...
Naar aanleiding van Koningsheert:
"Er moet regelmatig een woning
gebouwd worden in een dorp. Op
gezette tijden: één per jaar, twee
om het jaar of af en toe. Dan ge
beurt er iets in het dorp, er wordt
iets aan toegevoegd. Maar de ge
meente is voor een groot deel af
hankelijk van de provincie."
Wat betreft de riooloverstort: "Het

gemeentelijk rioleringsplan is in
concept klaar. De overstort aan de
W.F.Hildebrandstraatwordtin 1998
aangepakt, nog voor de zomer
vakantie."

Jan is duidelijk content met z'n
nieuwe baas. Ook mevrouw Als
sema kan z'n goedkeuring wegdra
gen: hoewel hij haar nog nietheeft
gezien, heeft hij wel al met haar
gesproken (over de telefoon).

• Jeu de Boules/tennisbaan
Het isniet gelukt alle voorzieningen
bij elkaar tebrengen. Dat isbuiten
gewoon jammer,maar jemoet eon
tracten respecteren.
Voor deJeu de Boulesbaan is in
middels overeenstemming met
GEO over een pad naast Havenga
en het tweede veldvan GEO; voor
een eventuele tennisbaan volgt bin
nenkort een onderzoek naar vol
doende draagkracht.
• De tuinkeuring
Vera van Beers: "Om het leuk te
houden, proberen we elk jaar weer
iets nieuws te verzinnen. Dit jaar
hebben we gekozen voor de voor
jaarstuin,zomertuinen najaarstuin.
De verschillenwaren héél klein: een
half à één punt. (Komt erook een
prijs voor de mooistewintertuin???)
Enkele leuke reacties tijdens de
rondes waren:
• "Ik doe nog niet mee; ikben nog
maar een beginner."Dat isnatuur
lijk onzin: iedereen doet mee.
• Iemand komt naar buiten gerend,
wijstop de omgespitte voortuin en
zegt: "Daar krijg ik toch zeker wel
een aanmoedigingsprijs voor?"
• "Alsikhad geweten dat jullie kwa
men, had ik nog even het gras ge
maaid!"
Een mooi verzorgd tuintje krijgt wel
wat meer punten ... Om iedereen
hetzelfde voordeel tegeven,wordt

fduube~

outfelt
Gerard en Margreet Klund er

Verkoop
oude grenen meubelen

Meubelen op maat gemaakt
(eiken, beuken, iepen,

kersen, enz.)

Dorpsweg 58
Garmerwolde

Tel. 050 - 5410576
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Winkelcentrum Lewenborg
Kajuit 322 - 9733 ex Groningen 050 - 5415222

Ook tevinden Inde Winkelcentrum van Beyum en Selwerd



ds Sytze Ypma

king van dat vertrouwen. Dit isgeen
voorpagina nieuws, maar nieuws
voor onze harten.

Dominee Sytze Ypma

Dit is het thema van de tweede
avond over de bijbel. We gaan op
zoek naar de kern van ditaloude,
altijd actueleboek. Ds. A. van Lig
ten laat zien datverzoening hethart
van de Thora, de eerste vi~ boeken
is.In hethetmidden van het middel
ste boek, Leviticus, gaat het over
verzoening. 'Daar wordt mensen
een handtoegestoken:God wilzich
verzoenen: schrijft van Ligten in
zijn boekje Wegwijzer voor de bij
bel.
Wat betekent die ontdekking voor
ons mensen van nu en voor ons
lezen van de bijbel? In ieder geval
heeft deze ontdekking van de bete
kenis van het midden grote gevol
gen voor het begrijpen van de bij
bel. Welke dat zijn hoort u op de
avond zeil. Wel kan ik verklappen
datdatditeen heel nieuw lichtwerpt
op de verhouding tussen oude en
nieuwe testament.
Ubentvan harte welkom op woens
dag 21 januari 1998.
We beginnen om 20.00 uur in het
Trelpunt teThesinge.

• de kavels van Molenhorn
zijn verdeeld?
• alle bomen aan de Molen
weg zijn gekapt en er in het
voorjaar nieuwe beplanting
komt?
• je bij een kerstboom met
kluit de wortels eraltijd nog al
kunt zagen?
• er in januari een winter
mark1 bij de Wingerd wordt ge
organiseerd? Jekunterjeoude
schaatsen, skipakken,sleeën,
enz. verkopen entof ruilen.

schenkt God inwoord en daad toe
komst. De voltrekking van dat won
der onttrekt zich aan ons zicht. het
ontkiemt inmensenharten als graan
in de akker - en wordt zichtbaar in
de geboorte van een nieuw leven,
verzoening tussen mensen en vol
keren.

rJCftdU dat" ...

Een nieuw begin ...
Maria 'staat" - volgens de gang
bare uitleg - voor het destijds door
de Romeinen onderdrukte Israël,
die 'gesloten schoot" waaruit geen
nieuw leven meer mogelijk leek
voort tekunnen komen; die verne
derde vrouw, die is overgeleverd
aan de genade van de krachtpat
sers.
Kerst, het leest van de geboorte
van Christus, is een parabel van
toen voor ons mensen van de eind
twintigste eeuw. Zij is een belofte
voor aldie mensen zonder invloed,
zonder aanzien en pretentie. Zij is
geschreven voor mensen die niets
voortbrengendan dezuiveriheid van
hun hart; voor mensen die hunke
ren naar een nieuwe wereld. Daar,
waar we het niet verwachten, vindt
een voor onmogelijk gehouden
wending plaats, een nieuw begin
van Iielde en recht, hoop en verge
ving, heelheid en zachtheid. De ge
boorte van Christus is de uitdruk-

050-3013830
0598-393504

Wat Ishetkerstfeest? Kerst Ishetleestvan dewending. De wending van
de duisternis naar het licht. Eigenlijk Is kerstvan oorsprong een Ger·
maans natuurfeest. De boom volllcht]es symboliseert deoverwinning
van het licht op deduisternis.
Het wil zeggen dat de langste nacht aan het kortste eind zal trekken:het
druktde vreugde uitdat het leven nietblijft zoals het isen datieven sterker
isdan de dood. De nacht moet wijken voor de dag. Dat het inhet diepst
van de nachtweer gaat lichten. Dit iseen jaarlijks terugkerend relrein.Het
zonnewendeleest. Zo kun jede natuurlijke loop van de zon noemen alszij
weer opnieuw terreingaat winnen inons noordelijk hallrond.

God schenkt toekomst
De wonderlijke maagdelijke ge
boorte van het kerstkind iseen ver
beelding van het geiooIdatde duis
ternis moet wijken voor het licht.
Deze beelden van Maria'seven mi
raculeuze als goddelijke zwanger
schap,de tocht naar Bethlehem en
de geboorte van het kindeke ineen
stal, ze staan voor de hoop die
tegen alle verwachtingen toch door
breekt inmensen.Waar mensen de
moed inde schoenen isgezonken,

Van natuurfeest naar cultuurfeest
Kerst als christelijkleest wordt van
een natuurlijk zonne-wendefeest
een leest dat over de mensen
geschiedenis gaat. Het christendom
maakt een overgang van een
natuurfeest naar een cultuurfeest.
Ook nu staat een wending centraal,
een heel bijzondere, een voor on
mogelijk gehouden wending. Het
lijkt onmogelijk dat ernog toekomst
is.En toch, zo drukthetkerstverhaal
uit, geloven mensen dat er een
nieuw begin mogelijk is. Die voor
onmogelijkgehouden wending komt
tot uitdrukking inde geboorte van
een kind uit een gesloten schoot
van Maria;erkomt geen man aan te
pas. 'Deheilige Geest zal over jou
komen,de kracht van de allerhoog
ste zal jou overschaduwen."

:Installatiebedrijt .
Thesin{fJe V.o.f.
• Electra Kerkstraat 1
• Gas 9797PD Thesinge
• Water Tel. 050-3024536
• C.V . Fax050-3024693

• Zink
• Dakbedekking

M. RItserna • Bedum "· tel.
K. V.d. Veen -Kolham - tel.

het volgend jaar vooral aangekon
digd wanneer we komen en waar
we opletten."

HiII;e Ramaker-Tepper

• Presentatie verenigingen
Alle recreatieve verenigingen heb
ben een uitnodiging voor een twee
minutenpraalje ontvangen. Spel
leider Jos (Mocking) en assistente
Maud (Geesje Santingl houden de
tijd nauwlettend in de gaten. TIen
verenigingen maken -op een soms
wel heel ludieke wijze -gebruikvan
de mogelijkheid hun club te promo
ten. (Zie voor uitgebreid vereni
gingsnieuwsons augustusnummer)

• Te koopgevraagd:
jongens skipak, maat 116.Tel. 050
30231 85

Rond kwart over ell komt er een
eind aan een levendige vergade
ring ...

• Inde rondvraag wordt o.a. aan
dacht besteed aan:
• De trottoirs
De stoepen aan de Dorpsweg en de
v.d. Veenstraat verzakken door
boomwortels, mollen, grote auto's
en landbouwmachines; wanneer
wordt hier iets aan gedaan? (De
burgemeester maakt ijverig notities)
· De meidoorns in de W.F.
Hildebrandstraat
Waarom worden nu ook de gezonde
bomen gekapt en opnieuw geplant?
Die bomenrij is erg waardevol en
moet blijven bestaan!
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Garmerwolde heeft een prachtige
eeuwenoude kerk; echt een plek
om ietsopmuziekgebied teorgani·
seren.
Aangestoken door de kerstzang·
avonden in Ten Boer (zo'n week
voor dekerstnachtdienst) , besloot
dhr. Bouchier het ook eens inGar·
merwolde te proberen. Hoewel de
voorbereidingstijd slechtskortwas,
vond iehetEmmauskoor uitLewen
borg (waar z'n vrouw in zingt), het
Gemengd Mannenkoor en de
muziekvereniging 'de Harmonie"
(beideuitGarmerwolde) bereid mee
te werken. Mede dankzij desteun
van buurman Delissen kwam alles
optijd klaar en konden we zaterdag
13 december genieten van prach·
tige kerslmuziek.

Hillie-Rama1eer·Tepper

Het Emmauskoor iseen echt kerk
koor enzingtelke zondag inde R.K.
EmmauskerkinLewenborg. Ze kun
nen prachtig - meerstemmig! - zin
gen.
Het Gemengd Mannenkoor ismeer
een gezelligheidskoor en brengthet
-vooral hettweede deel · wat speel
ser.
Hoewel de Harmonie kampt met
een chronisch ledentekort, ver
zorgen ze een knap stukje muziek.
Bij de medley aan het eind doet
iedereen spontaan mee;ookdetoe
giftwordt zeer gewaardeerd.
Een leuke avond, in een ontspan
nen sfeer; degenen die ernietge
weest zijn, hebbenwat gemist!
Volgend jaar weer ???

Uitslag vandedecemberavond:
1. Dhr. K. Wierenga 6650
2. Mevr. M. Pops 6459
3. Dhr. A. Mulder 6256
4. Dhr. J. Star 6245

Elketweedevrijdagvande maand
is er kaarten in de Leeuw; aan
vang half acht.
Helnieuwe seizoenbegintopde
tweede vrijdagin januari; nieuwe
leden· zowel dames als heren·
zijnvan harte welkom.
Inlichtingen bij G. Bouwman ofJ.
Leugs.

Hans Weggemans

overdragen aan de twee nieuwe
bestuursleden:Bertus Kolen Martin
Wieringa.
Hetaantal leden van de vereniging
is licht gestegen en bedraagt mo
menteel 175. De contributie blijft f
10,-perjaar.

De Scheuvel kan terugzien opeen
mooi ijsseizoen en alle faciliteiten
slaanklaarom ookdit jaar weer een
mooie baan aan te leggen, mits
koning winter van harte meewerkt.

doormiddelvan eenverlotingvoor
afgaandentijdensdeJaarvergade·
ring. Ook de bazar van vorig jaar
heeft een flinke duit in het zakje
gedaan. Iedereen wordt van harte
bedankt voor debijdrage.

Bestuurswisseling
Tijdens devergadering isafscheid
genomen van twee actieve be
stuursleden:HavingDijkenKorvan
Zanten. Beide hebben de afgelo·
pen jaren veel werkverzet en kun
nen meteen goed gevoelhet stokje

Medewerking gemeente
Ook de gemeente draagt bij aan de
bouw. Helaasniet door middel van
financiële steun (men heeft daar
voor geen geld), maardoor opeen
positieve wijze mee tewerken aan
de procedure tot het verlenen van
een vergunning.

Een deel van de bouwploegdieineenpaarzaterdagen enenkeleavonden
hetnieuwe clubgebouw optrokken. Decatering (o.a. eendikke pan snert)
was inhanden van vrouw Ritsema en Trieneke Schuppert. Hierposeren
zij -nog indebragel- voortnije"Scheuvelhoes, "hopelijkligterbinnenkort
een mooie ijsvloer! (Foto: Peter Kruijt)

Onlangs heeft de ijsvereniging "De Scheuvel" inThesinge haarjaarvergadering gehouden. Het afgelopen jaar
stond vooral inhet teken van derenovatie van deijsbaan aan De Dijk. De tweede fasebestaat uit debouw van
een kantine vanongeveer 35 m2., die van de leden denaam "tScheuvelhoes" kreeg.
De werkzaamheden zijn bijna voltooid en dan beschikt deijsbaan over een goede accommodatie,waar menbij
een warm(makend)drankje even bij kan komen van desportieve inspanningen. Gezocht wordt nog naar een
kacheltje, een aanrechtblok, rubber matten en enigmeubilair. Wie dat over heeft, gelieve zich bijhet bestuur te
melden.

Betaalduit eigen kas
De vereniging heeft de renovatie
geheel uiteigen kas kunnen bata
len, doorondermeereen beroep te
doenopde inwonersvanThesinge,

~I
r

Waarborg
Installll,eur

••• centrale verwarming
6). elektrische Installaties

:- sanitair
• loodgieterswerk
zinkwerk en dakbedekkingen

Installatietechniek

Oosterseweg tb» 9785 AD Zuidwolde Gr.
Telefoon 050 - 3012832 b.g.g. 06·52619071
Fax: 050 ·3010625H. Westerstraat 18 Ten Boer 050·3021227

VAN ~leen's
5AKKEQIJ

Ten Boer 050 • 3022592 ·-Slnt Annen 050-·'3021368 ' -

Voor aardappelen, groenten, fruit, exotische vruchten
en primeurs gaat U naar de echte Groenteman
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Uziethel. MetdenieuweOpMaat
Hypotheek van de Rabobank kan ei·
genlijk alles. Hel is een nieuwe
hypotheekvorm, die opgebouwd is uit
eenleningen een verzekering. En al·
hankel ijk van uw wensen kunl u dus
sparen of beleggen voor uw eind·
kapitaal. Zodanig dalualtijdmaximaal
fiscaal voordeel heeft.Unleklsdalude
OpMaat Hypolheek op leder moment
kunt aanpassen aan uw wensen en
omstandigheden.
Meer weten?Ook dat kan.

..Allebei netafgestudeerd endi
rect aan helwerl<:. Mijn vriend wil meI
een een huis kopen. Kan datnual?
Wantechtgespaardhebben we niel.
Ja, dat kan.

..Wehebben een primainkomen.
Mijn vrouw wil straks een paar jaar
stoppenmet werl<:en om voordekinde
ren tezorgen.
Dan wil/en weminder aan onze hypo·
theek betalen. kan dat?
Ja, dat kan.

Namens decommissie Aanmoedigingsprijs
Aly Pepping

Voor dederde keer zijnkandidaten genomineerd voordeaanmoe
digingsprijsvan degemeente Ten Boer. Ditjaargaat deeindstrijd
tussen toneelgroep "DeRijge" uitTheslnge, deRoefelcommissie
uit Ten Boer, de Groengroep Woltersum en de Zwemclub Ten
Boer.

Kan ik met de nieuwe
OpMaat Hypotheek

. ·k .,00 aaa a

Toneelgroep "De Rijge"trekt al een aantal jarende aandacht van een
breed publiek met haar eigenzinnige voorstellingen aan de Bovenrijger
weg 19. Behalve in deze voorstellingen duiken de spelers soms onver
wacht op om officiële gebeurtenissen van commentaar en franje te
voorzien.
De vrijwilligers van de Roefelcommissie hebben erde afgelopen vijf
jaar voor gezorgd dat honderden kinderen uitde gemeente een kijkje
konden nemen achter de schermen van een groot aantal bedrijven en
instellingen.
De Groengroep Woltersum zet zich met woord en daad in voor
meer groen (en tegen rose) in en rond het dorp. De Groengroep is
onderdeel van dedorpsvereniging Woltersum,die ditjaar de "Kern met pil"
prijs inontvangst mag nemen.
De vrijwilligers van dezwemclub Ten Boer organiseren jaarlijkseen
groot aantal activiteiten voor jong en oud, zoals o.a. de zwemvierdaagse,
de triathlon en zomerkampen.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie op 5 januari wordt deprijs van
duizend gulden uitgereikt aan één van deze vier genomineerden.

sicco Laagland

Er isdus alle reden voor de eigena·
ren van de nog niet·aangesloten
percelen in Garmerwolde en The
singe om straks bij de definitieve
publikatie van de plannen goed op
te lelten welke percelen nu wel of
niet door de gemeente zullen wor
den aangesloten,want dat kan een
flinke slok op de (Nieuwjaars-)bor
rel schelen.

Maar wat bleek?
Het GRP deugde van geen kanten.
De gegevens die voor het opstellen
van het GRP waren gebruikt, ble
ken niellekloppen enhelbestaande
riool was slechter dan verwacht.
Wethouder Boon moest eind 1996
de raad dan ook bekennen, dat hij
tehard vanstapel was gelopenen
dat er een nieuw GRP moest ko
men. Na veelextra onderzoek, bij
werken van de gegevens, nieuwe
berekeningen én extra kosten kon
deze maand uiteindelijk- twee jaar
na dato - een nieuw GRP in de
Algemene Beleidscommissie wor
den besproken.

Hoe gaathetnu waarschijnlijk wor
den?
Om een einde te maken aan de
overlast van de huidige overstort in
deW.F.HildebrandstraalinGarmer
wolde wordt in 1998 een nieuw
bergingsriool aangebracht.
In 2001 zal in Thesinge een groot
deel van het riool worden vervan
gen,de overstort aan de Molenweg
gesaneerd worden eneen bergings
riool inde Kapelstraatworden aan
gebracht. Het jaar daarop zal het
riool inde W.F. Hildebrandstraat en
de L. vldVeenstraatinGarmerwolde
verbeterd worden.
Een deel van de niet-aangesloten
percelenaandeLageweg en Stads
weg inGarmerwolde wordennietin
1997, maar in 2003 door de ge
meenteaangesloten. En dangeen
16 percelen - zoals oorspronkelijk
de bedoeling was- maar 16perce
len!
Vervolgens zullen in2004 inThesin
ge 25 percelen aan de Molenweg,
Bovenrijgerweg, Thesingerweg en
Thesingerlaan op het riool worden
aangesloten. InhetGRP 1995·1 998
waser nog sprake van 34!

Hetcollege en deraadsfractiesheb
ben intensieve weken doorgemaakt.
Niet alleen werd de begroting voor
1998 behandeld,maaro.a.ook het
beleidsplan Algemene Bijstands·
wet, de Armoedenota. het bestem
mingsplan Buitengebied. het Ge
meentelijk Rioleringsplanenhetbeo
stemmingsplan Ten Boer-dorp.
De afgelopen periode was er dan
ook elke week wel een commissie
ofraadsvergadering. En tussendoor
iserintensiefoverleg gevoerd over
de komst van een asielzoekers
centrum inTen Boer. Maar onder
getekende zal zich, zoals immer in
Raad&Daad, voor de G&T bsper
ken tot hetgeen de dorpen
Garmerwolde en Thesinge direct
aangaat. Deze keer isdat het Ge
meentelijk Rioleringsplan,afgekort
het GRP.

Want hoe was dat ook al weer?
Het was eind 1995 dat CDA-wet
houder Peter Boon met trots zijn
GRP presenteerde. Alle inwoners
van Ten Boer ontvingen van de

I gemeente ter informatie de prach
tige Rioleringskrant. Hierin werd
uitgelegd. dat na 2005 er geen
ongezuiverd afvalwatermeer inde
bodemof in de sloot mag worden
geloosd. Alle woningen in de ge·
meente moeten dus worden aan
gesloten op de riolering, maar als
ditteduur ismoetdeeigenaar zelf
voor een oplossing zorgen. Vande
246 percelen die nog niet op de
riolering zijn aangesloten, zal van
wege de kosten dus slechts een
deel doorde gemeenteworden aan
gesloten. Voor de rest van de per
celen geldt dat de eigenaar zelf
naar een oplossing moet zoeken
om tevoorkomen dat ongezuiverd
afvalwater inde bodem ofde sloot
geloosd wordt. In dat GRP stond
heel precies wat er in de periode
1995-1998 ging gebeuren. Tot zo
ver niets aande hand.

Stadsweg 63 Ten Boer 050 3021383

-;==c8- SLAGTER
WONINGllirrolRtCHTING MEUIRMAKERII

..Wezjjn opzoek naareen hypo
theek waar we laler weer uit kunnen
putten. Voor destudiefinanciering van
onzedochterbijvoorbeeld. Kan dat?
Ja, dat kan .

Rabobank
Bedum-Ten Boer

Bel mei éénvanonzehypotheek·
adviseurs:
Jacob Arends af Sjoerd CIls
lalataan (050) 3012848
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REDACTIE

Redactie Garmerwolde :
Willemien Bak!<er·Foekens,
Carel Hazaveld, Jopie Kappetijn.
Detta v.d.Molen, Harry Stuul.
Fotograaf:
Henk Remerie 050-541 9630
Eind-redactie
HillieRamaker·Tepper
Dorpsweg 26, 050-5415335

Redactie Theslnge:
Peta Jurjens, RoelieKarsijns, Truus
Top. MethaNijkamp.
Lucie Kol·Slachter. Susan
de Smid!.
Fotograaf:
Peter Kruijt 050-3021936
Elnd·redactle:
ElisabethTolenaar,
DeDijk4, 050-3023795

Administratie :
Peta Jurjens,
G.N. Schutterlaan 36,
9797 PC Theslnge, 050·3023896.
Rabobank Garmerwolde.
rek. nr. 32.07.05.749

Abonnementsgeld / 18,50p.j.
Postabonees / 29,50 p.j.

DeGarmerwoldenaren mogen best trots zijn op ditprachtige orgel. (Foto: Henk Remerie) Geen krant ontvangenof wilt Uextra
kranten? Bel PetaJurjens:
050 302 38 96.

Kopij Inleveren voor donder
dag22januari 19.00uur,lIefst

g,rala'

Gereformeerde Kerk
28 december
09.30 uur dhr. LePair/Roden
14.30uurds. G. de JonglHeerenveen
4 januari
14.30 uurdrs. H. HoekstraIEmmen
11januari
10.00 uur ds. P. Doorn/Appingedam
14.30 uur ds. E. OvereemlHaren
18januari
14.30 uur ds. T. deJcngeNries
25 januari
14.30 uur dhr. D. DijkslraiGasselter
nijveenschemond

31 december
19.30 uurSOWHKGarmerwolde
ds. S. Ypma
1januari
10.00uurTrefpunt Thesinge
Nieuwjaarssamenkomstmeimeditatie
van Anneke Yprna-Melners
4 januari
10.00 uurSOWGKThesinge
ds. W. v.d. Veen/Groningen

Ned.Herv. Gemeente
28 december
10.00 uurGarmerwolde
ds. W. v.d. Veen/Groningen
11 januari
10.00 uurGarmerwolde
dhr. R. Poede/Groningen

Winkelcentrum Lewenborg Groningen 050 • 5410508

.Q)~ - ~a#fi-wm

IZ6e/<J'Mn -&'~

Samen op Weg
24december
20.30uurHK Thesinge
Kerstnacht zangdienst m.m.v. het
gelegenheidskoor
22.00 uur Garmerwolde
Kerstnacht zangdiensl m.m.v. hetmu
ziekkorps "de Harmonie" en het Ge·
mengd Mannenkoor Garmerwolde
25 december
09.00uur SOW HKGarmerwolde
ds. S. Ypma m.m.v.het koor "Lovende
Stemmen"
26 december
10.00uur SOW GKThesinge
Gezinsdienst m.m.v. leiding en kinde
ren vandekindernevendienst

sanitair envetwanning

I.S.M. Meyer en QUo Groningen
Dorpsweg 28 - 9798 PE Garmerwo lde
TEL. 050·5493950 - FAX 050-5493673

Stoepemaheerd in Beyum
Telefoon 050 - 5411677

Wij zijn geopend
van 16.00 tot 22.00 uur

Onze Pizza's worden gratis
bij u thuis bezorgd.
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