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Maandelijks Nieuwsblad voor Garmerwolde, Thesinge en omstreken

44e jaargang - mei 2018

Annelies is geboren en getogen in Thesinge en woont aan de G.N. 
Schutterlaan 13 met haar hond Loeks. Ze komt uit een ondernemende 
familie. Opa Jan Hofstede was groenteman en opa Klaas Kol had een 
schildersbedrijf. Haar ouders Harm en Jelly hebben dat laatste be-
drijf overgenomen. In 2007 startte Annelies haar eigen bedrijf Findzo. 

Een bijdrage leveren aan de zorg
Toen Annelies op de heao zat wist ze al snel dat ze zich niet thuis zou 
voelen in de wereld van de grote bedrijven, mantelpakjes en stropdassen. 
Ze wilde liever een bijdrage leveren aan een instelling die iets betekende 
voor de maatschappij en ging werken voor wat nu Verslavingszorg Noord 
Nederland heet. Maar toen ze er ruim tien jaar werkte en er opnieuw een 
fusie op komst was, vroeg ze zich af of ze nog wel zin had om nogmaals 
zo’n heel proces mee te maken. Het antwoord was nee. Toevallig liep ze 
iemand tegen het lijf die financiële projecten in de zorg begeleidde. Die
gene wees haar op een zorginstelling die iemand voor een klus zocht en 
zo startte Annelies in 2007 haar eigen bedrijf. Ze sloot zich aan bij een 
netwerk van collega’s dat elkaar steunt en aanvult en waar ze ook 
 trainingen volgt. Ze heeft nog geen moment spijt gehad van haar keuze.

Ontwikkelingen
Annelies is veel onderweg maar werkt ook vaak thuis. Had ze eerder 
opdrachten door het hele land, nu werkt ze, altijd voor meerdere zorg
instellingen tegelijk, in NoordNederland. Ze vertelt over haar opdrachten. 
‘Soms word ik door een zorginstelling gevraagd voor een interne klus ter 
vervanging van ziekte bijvoorbeeld. Soms moet ik, in verband met een 
fusie, de administratie van verschillende instellingen samenvoegen en 
harmoniseren. Ook kan er sprake zijn van nieuwe ontwikkelingen. In 2015 
bijvoorbeeld ging een deel van de zorg over naar de gemeenten. Een 
zorginstelling moest met veel verschillende gemeenten afspraken maken, 
die allemaal weer een verschillende werkwijze hadden. Dat was een heel 
gedoe en daar kon ik goed bij ondersteunen.’ 
Annelies vindt haar werk heel afwisselend, ze komt steeds met nieuwe 
mensen in aanraking. ‘Als de klus klaar is en het eenmaal loopt dan zit 
mijn taak erop en ga ik ergens anders naar toe.’
Voorheen kwam Annelies voor een opdracht vaak in een kantoorruimte in 
de zorginstelling zelf. Dat is nu minder gebruikelijk. ‘Ik zie nu dat de zorg 
meer verzakelijkt. Ik kom bijvoorbeeld steeds vaker op een hoofdkantoor. 
Dan zie je geen patiënten of bewoners meer. Dat vind ik geen goede 
ontwikkeling. Laatst werkte ik weer in een kantoor dat gewoon in het ver
pleeghuis zelf zat. Als ik de gang op ging dan kwam ik de bewoners tegen. 
Dat vind ik goed. Ik vind dat je in een instelling die zorg levert, moet weten 
en zien voor wie je het doet.’ 

Bazin én hond in de zorg?
Annelies is meer dorps dan stadsmens, hoewel ze steden wel heel leuk 
vindt. Ze houdt van honden en dan is de ruimte van een dorp prettig. Loeks 

Annelies en Loeks kunnen het goed met elkaar vinden (foto Ðoan Tran)

is haar nieuwe hond en is twee jaar oud. Het is een luxe dat haar ouders 
vlakbij wonen en voor Loeks kunnen zorgen als ze niet thuis is. 
Een hond is echt een hobby voor Annelies. Haar vorige hond Zar was een 
heel behendig hondje dat het prachtig vond om aan behendigheidstrainin
gen mee te doen. Annelies ging zelfs met hem naar landelijke wedstijden. 
Toen Zar doodging kreeg ze Loeks. Maar wat bleek? Loeks vindt die 
behendigheidstrainingen helemaal niet leuk. Dus dan houdt het op…
Annelies zelf heeft een cursus gevolgd voor honden in de zorg. Er zijn 
getrainde honden die werken in de zorg, bijvoorbeeld in de revalidatie. 
Een professioneel begeleider gaat met zo’n hond naar iemand die door 
beweging moet revalideren. Samen met een hond gaat dat soms veel 
gemakkelijker. Ook worden honden wel ingezet bij kinderen met een autis
tische stoornis en zelfs bij kinderen met leesproblemen. Die blijken er baat 
bij te hebben om aan een hond voor te lezen, omdat honden niet oordelen. 
‘Zoiets zou bij Loeks ook heel goed passen’, verwacht  Annelies. 
Wie weet of de talenten van Loeks ook nog eens voor de zorg ingezet 
gaan worden. De tijd zal het leren. Baasje Annelies blijft dat in ieder geval 
wel doen.

Irene Plaatsman
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Alpenjagers
Op zondag 22 april hebben de Alpenjagers  
ook een punt gezet achter haar internationale 
 optredens. De muzikanten waren al op 4  februari 
2018 in Bedum door burgemeester Uwe 
 Themann uit Hesel (partnergemeente Ten Boer) 
gevraagd om ook afscheid te komen nemen  
van hun trouwe fans in Duitsland. Dit afscheid 
werd gehouden in het Dorfgemeinschaftshaus 
in Holtland. 
In een mooi volle zaal werden zowel de Alpen
jagers als de luisteraars verwelkomd door de 
heer Themann, waarna Roelf Stol ook een 

De Alpenjagers en Uwe Themann. Echt de laatste keer… (foto Sieb-Klaas Iwema)

woord tot hen sprak. Daarna begon het spelen 
en zongen Roelf Stol en dochter Reinette. En ja, 
ook Herman Huiskes zong nog een duet met 
Reinette. 
Na een paar pauzes was ook deze muzikale 
middag voorbij. Het was een prachtige zonnige 
middag met mooi gespeelde en gezongen wal
sen, polka’s enzovoort. Dat werd uiteindelijk met 
een staande ovatie door de Duitsers beloond. 
Uwe vroeg of er voor volgend jaar nog een reü
nie inzat. Nee, sommigen stoppen er echt mee 
en anderen sluiten zich aan bij een andere 

groep (waar ze ook al bij speelden). Het was dus 
echt de laatste keer opruimen voor de Alpen
jagers. Hierna ging men samen eten; aange
boden door Uwe Themann. De fans hadden een 
gezamenlijk etentje in het Dorfgemeinschafts
haus. Ook dit was lekker.
Het was een middag die ik persoonlijk niet  
graag had willen missen. Wat blijft zijn de mooie 
 herinneringen aan de concerten, en natuurlijk de 
cd’s.

Groetjes, Sieb-Klaas Iwema

Zondagmiddag 24 juni is er wel een heel bijzon
der concert in de Kloosterkerk van Thesinge. 
Dan zingt het koor Curiosa uit Middelstum voor 
het goede doel en dit keer is het goede doel 
Noaberstee ‘van Janna Hofstede’.

Hoe zit het? Stichting Stem heeft een inbreng
winkel in Middelstum. Met de vergaarde gelden 
uit de verkoop van al die spullen ondersteunt de 
stichting binnen en buiten de gemeente diverse 
initiatieven op het gebied van zang en muziek. 
De helft van de opbrengsten is daarvoor 
bestemd. De andere helft wordt in goed onder

Curiosa zingt ten bate van Noaberstee
ling overleg geschonken aan een zinvol goed 
doel. 
Naast de winkel startte de stichting het koor 
Curiosa. Tien enthousiaste zangers (er is trou
wens dringend behoefte aan een sopraan, een 
tenor en een bas), onder leiding van Julia 
 Zaytseva, zingen een divers repertoire van klas
siek tot pop. Minstens twee keer per jaar treedt 
het koor op voor een goed doel. Op deze manier 
ondersteunt het én het goede doel én de doel
stelling van de eerdergenoemde stichting. Het 
mes snijdt zo aan twee kanten. De opbrengst 
van het optreden in de Kloosterkerk komt deze 

keer geheel ten goede aan Noaberstee in 
 Thesinge. Wat een geweldig idee! Daar vinden 
ze met elkaar vast en zeker een goede bestem
ming voor. 
Het concert van Curiosa begint om 15.00 uur. 
De entree is gratis, aan de uitgang mag u geven 
wat het u waard was en liefst wat meer natuur
lijk. Voor een hapje en een drankje wordt ook 
nog gezorgd, het kan niet op. Komen dus en 
familie, vrienden en buren meenemen. 
Kijk voor meer informatie op www.koorrinkel.nl.
 

Pluc Plaatsman
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Lintje voor fulltime vrijwilliger Hillie Ramaker
Als er één Garmerwolder in aanmerking 
komt voor een Koninklijke onderscheiding, 
dan is het Hillie Ramaker. Er waren veel 
mensen die dat dachten, maar er moet er 
altijd een zijn die het initiatief neemt. Die 
ene persoon was dorpsgenoot Ed Welling. 
Hij schreef brieven, dook in archieven en 
smeedde complotten. Grote vraag daarbij: 
hoe houd je iets geheim voor iemand die bij 
zo veel groepen en organisaties in het dorp 
zo veel ijzers in het vuur heeft? Iemand die 
zo vaak als vraagbaak dient, als je iets over 
het dorp wilt weten, maar op wiens hulp en 
kennis je déze keer absoluut geen beroep 
wilt doen. Maar… het is gelukt. 

Verrassing
Hillie RamakerTepper (71) stapte donderdag
ochtend 26 april de kerk van Garmerwolde 
 binnen om te luisteren naar een presentatie over 
de plannen met de kerk. Ze kwam van de koffie
morgen in Kerkhörn, de andere aanwezigen 
waren alvast vooruitgelopen. Maar Hannie 
Havenga had haar even staande gehouden met 
een vraag over iets uit de geschiedenis van het 
dorp. En toevallig had Hillie ook iets te be spreken 
met Hannie. Maar toen was het toch tijd om naar 
binnen te gaan. Als eerste zag ze wet houder 
Peter Heidema staan. ‘Dat vond ik niet vreemd, 
hij is immers ook lid van de kerkenraad. Ik had 
pas door wat er aan de hand was toen ik mijn 
jongste kleindochter in de kerkbank zag zitten. 
Dat ene kind, ook nog uit Hoogezand, tussen al 
die volwassenen.’

Lange lijst
Voor een volle kerk nam Peter Heidema het 
woord. ‘Ik houd niet zo van officiële gelegen
heden, maar toen ik hoorde waarom en vooral 
om wie het ging, zei ik graag ja.’ Vervolgens 
somde Heidema zo’n twaalf vrijwilligersfuncties 
van Hillie op. De lange lijst bleek overigens nog 
niet volledig. 
Aan Peter Heidema de eer Hillie de versierselen 
op te spelden, onder luid applaus. Aan zoon 
Michel, naar eigen zeggen een man van weinig 
woorden, de eer om misschien wel het duide
lijkst te vertellen hoeveel werk Hillie altijd verzet 

Een lange rij mensen die Hillie graag wilden feliciteren met het welverdiende lintje 
(foto Sieb-Klaas Iwema)

heeft. ’s Nachts werd hij regelmatig wakker van 
het belletje van haar typemachine. Hele stukken 
schreef ze dan. Maar de volgende ochtend 
vroeg stond ze de boterhammen te smeren voor 
man en kinderen. 

Lintje weigeren?
Een lintje voor Hillie, een PvdA’er? Het verhaal 
gaat dat haar man Jannes jaren geleden al eens 
gepolst was over een onderscheiding voor haar 
en afhoudend was. Maar het lintje weigeren, dat 
zou niet in haar opkomen, vertelt Hillie in haar 
woonkeuken. ‘Ik ben echt niet tegen het Konink
lijk Huis hoor. Al zegt het predicaat koninklijk 
lintje me niet zo veel. Of het nu een lintje is of een 
oorkonde van de gemeente, daar gaat het niet 
om. Wat ik mooi vind is dat het iets is wat uit het 
dorp komt. Dat mensen het waarderen wat ik 
doe, dat Ed Welling zo veel moeite heeft gedaan. 
En dat zo veel mensen op de dag zelf zeiden en 
ook nu nog spontaan zeggen: “Ik gun het je”.’

Win-winsituatie
Hillies carrière als vrijwilliger begon meer dan 
veertig jaar geleden in Froombosch, toen haar 
kinderen nog klein waren. Ze zat er in het stich

tingsbestuur van de kleuterschool en op de 
lagere school was ze onder meer leesmoeder. 
Later, verhuisd naar Garmerwolde, ging ze 
daarmee door. ‘En zo rolde ik van het een in het 
ander. Ik ben breed geïnteresseerd, vind veel 
dingen leuk. Samen iets doen, mensen helpen, 
dat doe ik graag. Niet alleen voor de ander, maar 
ook voor mezelf. Het is een winwinsituatie. Het 
geeft je voldoening, je ontwikkelt je, je leert 
overal iets van. En het is mooi te zien als je met 
elkaar iets bereikt. Bijvoorbeeld in de gemeen
telijke Adviesraad Sociaal Domein die adviseert 
bij het ontwikkelen van beleid.’

Met pen en papier op pad
Van werk voor Stichting Dorpshuis Garmer
wolde, ANBO, Cliëntenplatform en Historische 
Commissie Garmerwolde tot het organiseren 
van kinderactiviteiten en de jaarlijkse feestweek, 
en collecteren. Het is maar een greep uit de 
lange lijst. Wat ze van al die activiteiten het liefste 
doet? ‘Ik doe het allemaal graag. Al moet ik zeg
gen dat de Garmer & Thesinger Express toch 
wel een soort kindje van mij is. Ik ben er al zo 
lang bij betrokken, eerst als schrijver en later ook 
als eindredacteur. Eigenlijk heb ik heel vaak pen 
en papier bij me gehad en nog wel: ik maak altijd 
de verslagen van de koffiemorgens in Kerkhörn, 
en voor deze krant het verslag van de voor en 
najaarsvergaderingen van Dorpsbelangen 
 Garmerwolde. En ik heb ook wel teksten in het 
 Gronings vertaald. Ik sta erom bekend dat ik 
 Gronings praat als het kan, Nederlands als het 
moet. Ik ben daar niet zo fanatiek in als de  Friezen, 
maar vind wel dat het Gronings moet blijven.’ 
‘Ik heb mezelf wel eens fulltime vrijwilliger 
genoemd’, lacht ze. ‘Al vermijd ik nu wel de val
kuil, waar ik vroeger nog wel eens in viel; ik zeg 
niet meer overal ja op. Maar ik ben wel weer 
betrokken bij de nieuwste loot, de Garmerstee 
(ontmoeten en activiteiten voor 55+  red.). Ik 
bouw sommige dingen wat af. Drie vergaderin
gen op één dag en daarvan ook nog een verslag 
maken, dat lukt me niet meer. Maar aan met 
pensioen gaan denk ik nog niet.’
 Anne BennekerHillie met haar trotse familie (foto Sieb-Klaas Iwema)
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Leuke spelen met veel hilariteit tijdens 
Koningsdag 
(foto’s Sieb-Klaas Iwema)

Koningsdag 
Garmerwolde
Koningsdag 2018 was een prachtige dag. Het programma in Garmerwolde 
begon met het gezamenlijk eten van een lekkere broodmaaltijd in de kerk. 
Daarna werd onder begeleiding van de klanken van de Trekpadbloazers 
de vlag gehesen en was er een kleine vrijmarkt. Wat er bij de maaltijd was 
overgebleven, werd buiten neergezet en vond zo ook zijn weg. 
Ook begon men met de meerkamp; vaak bestonden de groepen uit vol
wassenen en  kinderen. Men had leuke spelen bedacht, die de nodige 
hilariteit opleverden. Wist u dat het kratje stapelen bij de dorpsintree in de 
Garmerhof alweer acht jaar geleden is en de zeepkistenrace op Konings
heert twee jaar?
Na een sportieve strijd werd de groep ‘Hopeloos’ winnaar met 14 punten; 
‘Pannenkoeken’ en ‘Fire & Bliksem’ bereikten een gedeelde tweede plaats 
met 12 punten. 
Vrijwilligers en Oranjecomité, bedankt voor de leuke dag.

Groetjes, Sieb-Klaas Iwema

Thesinge
Ook in Thesinge werd Koningsdag uitgebreid gevierd met een ochtend 
voor de kinderen en een Stratenzeskamp, met onder andere het ‘mijnen
veld’ met bierkratten en planken en de ‘herenstoelendans’.

Alle kinderen is het gelukt om met een plank en een jutezak heelhuids over het 
‘mijnenveld’ te komen (foto Desiree Luiken)

Spanning op het ‘mijnenveld’ (foto Desiree Luiken)
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Goed nieuws mag gevierd worden

De Provincie Groningen heeft donderdag 17 mei aan dorpshuis De Leeuw 
in Garmerwolde € 143.730 subsidie toegekend. Daarmee is de begroting 
voor de geplande verbouwing en versterking nagenoeg voor 100% gedekt. 
Met slim schuiven van prioriteiten is er nu misschien wel financiële  
ruimte om een erg slecht gedeelte van het gebouw (de grote zaal) af te 
breken en opnieuw op te bouwen. Energetisch en onderhoudstechnisch 
is dat namelijk aanzienlijk beter dan de bestaande zaal renoveren en 
 versterken. Aan deze wijziging wordt nu voortvarend gerekend en 
 getekend. De planning is om per 1 september gefaseerd met de ver
bouwing/versterking te beginnen.

Henk Vliem

Hoe gaat het ook alweer:
  je geeft je op 
  je bereidt een gerecht voor
  je mag zelf ook drie keer bij een 

ander aanschuiven 
  je ontmoet dorpsgenoten
  je zit met maximaal acht 

personen aan tafel
  je hebt een onvergetelijke avond

Meedoen is belangrijker dan culi
naire hoogstandjes! Geef je op via 
onderstaande email adressen en je 
ontvangt een uit gebreidere uitleg.
beekvanderannemieke@gmail.com
of maud.onderstal@ziggo.nl

Nu nog vernieuwder 

Vrienden van de eetlust! Net als de 
acht voorgaande jaren zal ook dit 
jaar de traditie van het Lopend Eten 
in Thesinge worden voortgezet, en 
wel op zaterdagavond 6 oktober 
2018. 

De tijd gaat snel, en daarom willen 
wij u nu al wijzen op het inschrijf
formulier dat deze zomer huis 
aanhuis zal worden verspreid. Dat 
zal begin september gebeuren, 
wanneer iedereen terug is van 
vakantie. De uiterlijke inleverdatum 
is 16 september. Dan hebben wij 
nog een paar weken de tijd om alle 
gegevens te verwerken, de deel
nemers op de hoogte te stellen van 
hun taken en de laatste informatie 
te geven. 
Voor de nieuwelingen: op het 
inschrijfformulier staat in detail uit
gelegd wat de bedoeling is van 
Lopend Eten en wat u kunt doen 
om eraan deel te nemen.
Afgelopen jaar waren, op verzoek 
van talloze deelnemers, de twee 
voorgerechten een kwartier langer. 
Dit is kennelijk prima bevallen, en 

Lopend Eten Thesinge 2018
daarom zullen we dat zo houden. 
De avond begint om 18.00 uur in 
dorpshuis Trefpunt en eindigt zoals 
altijd om 23.00 uur.
Dat laatste bracht ons op de vol
gende vraag: moeten wij nog een 
nazit organiseren om 23.00 uur in 
Trefpunt als er, zoals de afgelopen 
jaren, vrijwel niemand komt op 
dagen? De nazit na het dessert is 
in de diverse huiskamers kennelijk 
zo oergezellig, dat men liever daar 
blijft dan nog naar Trefpunt te 
komen. Dit is een begrijpelijke ont
wikkeling. Omdat Lopend Eten niet 
stilstaat en geheel met zijn tijd 
meegaat, hebben wij besloten 
‘Nazit Trefpunt Elf Uur’ te cancelen, 
zodat iedereen thuis bij de gast
vrouw of heer kan natafelen zolang 
hij of zij wil.
De organisatie van de actie Lopend 
Eten, een hoogtepunt in het 
 Thesinger uitgaansleven, wenst u 
een stralende zomer, een ontspan
nende vakantie en ziet u graag aan 
tafel op 6 oktober.

Christien Huizinga,
Ton Heuvelmans

Fietsend Eten Garmerwolde
Het was voorgaande jaren te leuk 
om het níet te organiseren: fietsend 
eten in Garmerwolde 2018!
Dit jaar zal het vallen op zaterdag 
23 juni. Houd deze avond vrij voor 
een gezellige avond aan tafel en op 
de fiets.

De ochtend nadat het nieuws over de grote subsidie van de Provincie 
voor dorpshuis De Leeuw bekend was geworden, werd het bestuur en 
bouwteam aangenaam verrast met de felicitaties van Peter Heidema 
(wethouder Ten Boer), Nienke Vellema (Groninger Dorpen), Maike 
Zandstra (Elk Dorp een Duurzaam Dak) en Jano van Gils (Nationaal 
Coördinator Groningen). De gemeente had ook voor lekker gebak 
gezorgd. (foto Wim Moltmaker)
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In 2018 bestaat vv GEO 70 jaar en dat is 
 natuurlijk een geweldige gelegenheid een 
mooi voetbalfeest te organiseren.
Met  activiteiten voor iedereen, jong en oud, lid 
of geen lid.

Het ledental van de club loopt de laatste tijd wat 
terug, maar er is hoop voor de toekomst. De 
school is weer aan het groeien, waardoor er 
zicht is op nieuwe voetbalaanwas bij de jeugd. 
En dat niet alleen! Er is inmiddels bij vv GEO een 
nieuw initiatief opgezet: Walking Football, voor 
senioren (mannen en vrouwen van 60+). In den 
lande begint deze nieuwe sport steeds beken
der te worden en vv GEO wil graag meedoen 
(zie ook de G&T van april). Aanmelden kan nog. 
Het lijkt erop dat het gaat lukken voor de zomer 
het ‘wandelvoetbal’ bij vv GEO te starten. 

Jubileumfeest vv GEO
Feestprogramma
Van donderdag 14 tot en met zaterdag 16 juni 
wordt er van alles georganiseerd. Het gaat hier 
niet alleen om de inmiddels bij vv GEO wel
bekende sportactiviteiten, maar om veel meer.
Voor de actieve sporters is er Voetgolf (een com
binatie van voetbal en golf) op de donderdag
avond. Zaterdagochtend wordt er gespeeld om 
de ouderenkindpenaltybokaal en ‘s middags 
wordt er gestreden om de wisselbokaal in het 
zeventegenzeventoernooi. 
Op vrijdagavond wordt de jubileumwedstrijd 
gespeeld tussen het Oud Kampioenselftal van 
vv GEO 19981999 tegen OudFC Groningen. 
Wie weet niet meer van de oefenwedstrijd in 
2008, toen vv GEO het aantal doelpunten van 
de FC gewoon beneden de tien heeft gehouden! 
Een geweldige wedstrijd. Komt allen nu ook 
 kijken of dat weer gaat lukken.

Uiteraard is er muziek. Vrijdagavond de Drivein 
Magic Five met Douwe Westra en op zaterdag
avond groots feest in de tent met livemuziek van 
de coverband Casino Royale. 
Daarnaast is er nog een curiosamarkt met Rad 
van Avontuur op donderdagavond. En zaterdag 
een feestontbijt en voorafgaand aan het grote 
slotfeest een gezellige barbecue. 

Kortom: groot feest met activiteiten voor ieder
een.
Alle festiviteiten vinden plaats op het voetbal
veld en in de feesttent op het sportpark aan de 
W.F. Hildebrandstraat in Garmerwolde. Voor 
barbecue en feest geldt een financiële bijdrage; 
de rest is gratis. U krijgt nog een uitgebreide 
flyer met het complete feestprogramma in uw 
brievenbus.

Marian Baarda

Een foto uit de oude doos. Een elftal bestaande uit kaderleden, midden jaren ’80. (foto uit archief vv GEO)

Nieuw?
Als oude bekende van de G&T Express, ik was 
jarenlang redactielid, is het voor mij geen grote 
stap om weer aan te schuiven bij deze brui
sende club. Ik heb weer zin en mogelijkheid om 
meer tijd te besteden aan een van mijn hobby’s, 
het schrijven. Ook is het een mooi middel om 
meer te weten te komen over wat er leeft in de 
dorpen en bij de mensen die daarin wonen. Niet 
uit nieuwsgierigheid (zegt iedereen) maar uit 
belangstelling en interesse. 
Mijn dagelijks werk, onder andere als ambtelijk 
secretaris van een ondernemingsraad, bestaat 
ook deels uit schrijven, maar dan van verslagen 
en beleidsstukken. Ook daarin probeer ik wat 
sjeu aan te brengen, maar het is en blijft wat 
statisch en minder vrij. 
Inmiddels heb ik mijn eerste redactievergade
ring meegemaakt en het voelt als thuiskomen. 

Nu nog werken aan het goed plannen en 
 rekening houden met deadlines. Zal wel goed 
komen, ik presteer het beste onder enige (tijds)
druk. Ik vind het een eer om mijn steentje bij te 
dragen aan deze dorpskrant van een uitzonder
lijk hoog niveau. 

Roelie Karsijns-Schievink

P.S. Woon in Thesinge, ben getrouwd met 
 Wolter, heb drie kinderen met partners en vier 
kleinkinderen.

Roelie Karsijns (foto Wolter Karsijns)
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Thesinge in Beeld 2
De tweede expositie ‘Thesinge in Beeld’ 
was een groot succes. Het resultaat van 
een jaar lang fotograferen door tien dorps-
genoten werd op drie locaties getoond. Drie 
verschillende sferen met voor elk wat wils, 
bijvoorbeeld de indrukwekkende zeven-
enhalve meter lange horizon van Sterre en 
Erik Buitenhuis zwevend boven het podium 
van Trefpunt, de techniekdetails van Wolter 
 Karsijns in de smederij, waarbij je de smeer-
olie gewoon kon ruiken. En het poëtische 
Dood in Klunder van Simone Bouwstra in de 
gymzaal (geurloos overigens).

Het hele dorp leek uitgelopen om te kijken en de 
foto’s bleken flinke stof tot gesprek. Ook de quiz 
maakte weer veel los: heftige discussies over 
automerken en grasmaaiers, eigenaren van 
tuinbeesten vonden hun verloren dieren weer 
terug en er werd menig rondje gefietst om toch 
zeker te zijn van dat laatste antwoord. De meest 
fanatieken bleken de winnaars, Fokko Oudman 
en zijn twee dochters Laura en Susan hadden 
als enige drie alle vragen goed. Zij hebben hun 
favoriete foto’s inmiddels mogen ontvangen. 
Ook de finissage (afsluiting van de expositie) 
was geslaagd. Onder leiding van veilingmeester 
Andries van der Meulen werden verschillende 
foto’s verkocht en er werd gezellig nagezeten.
Het was best pittig om een jaar lang elke week 
twee foto’s te uploaden en het was hard werken 
om de expositie klaar te krijgen, maar het is ont
zettend leuk en inspirerend om de ontwikkeling 
van iedereen te volgen en het eindresultaat te 

zien. Alle leuke reacties hierop maakten het 
zeker de moeite waard.
Of Thesinge in Beeld na de zomervakantie een 
vervolg krijgt wordt nog bekeken. Heb je inte
resse om mee te doen? Mail dan naar Simone 
Bouwstra via sbouwstra@hotmail.com of Ton 
Ensing via ton.ensing@gmail.com.

Heb je de expositie gemist of wil je de foto’s nog 
eens rustig terugkijken? Vanaf nu kun je de 
foto’s van dit jaar en het jaar ervoor bekijken via 
www.thesinge.com/fotoprojecten. Hier vind je 
ook de goede antwoorden op de vragen van de 
quiz.

Yvonne Broekhuizen

Onder leiding van veilingmeester Andries van der Meulen werden verschillende foto’s verkocht 
(foto Simone Bouwstra)

Tijdens de demonstratiemorgen van Walking Football geeft Wim Benneker uitleg aan het publiek. Een team van vv GEO en een team van 
FC Groningen vormden vier teams. De warming-up vond plaats onder leiding van een heuse trainer. Zij speelden in wisselende samenstelling 
drie partijtjes. (foto Wolter Karsijns)
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vriendjes aangewezen. Die waren er in Lellens 
destijds meer dan genoeg. Ondanks de armoede 
heb ik een mooie jeugd gehad in Lellens en ik 
bewaar er nog altijd prettige herinneringen aan.
In 1924 zijn we naar Ten Post verhuisd. Vader 
huurde meteen een grote akker grond van de 
gemeente en kreeg bij zijn boer een lapje grond 
om aardappels te verbouwen.

Geen brave schooljongen
Van 1925 tot 1932 heb ik met frisse tegenzin de 
zeven klassen van de lagere school doorlopen. 
De discipline en de hele dag tussen vier muren 
zitten was niks voor mij. Een echt brave leerling 
was ik dan ook niet. Bij de juffrouw moest ik wel 
eens in de hoek staan en bij de meester heb ik 
wel enige oorvijgen opgelopen. De schoolreis
jes en de drie jaarlijkse schoolfeesten waren 
echte hoogtepunten. Evenals de winters wan
neer het Damsterdiep bevroren was en er volop 
geschaatst kon worden.

Het schildersvak ingerold
Na mijn lagereschooltijd ben ik met nog grotere 
tegenzin twee jaar naar de mulo in Appingedam 
gegaan. Ik wist niet wat ik wilde worden en dus 
moest ik maar eerst wat doorleren. Na twee jaar 
had ik de buik er meer dan vol van. Mijn ouders 
zagen ook wel dat het niet langer ging en mijn 
vader is toen naar de gebroeders Doff gegaan 
om te vragen of die me konden gebruiken als 
schildersleerling. Die voelden er direct wel voor 
en zodoende ben ik in het schildersvak terecht
gekomen. Spijt heb ik er nooit van gehad.
Omdat ik niet van plan was mijn hele leven werk
nemer te blijven, ben ik voor het verkrijgen van 
diploma’s aan de studie begonnen. Voor mijn 
vakdiploma heb ik drie achtereenvolgende jaren 
’s winters een vakcursus gevolgd. Dit was 
tevens voor mij en ook voor de anderen een 
opvangmogelijkheid om aan de Duitse arbeids
inzet te ontkomen. In 1943 heb ik mijn vak
diploma gehaald en in september van dat  
jaar heb ik de schilderszaak van Joh Stad over
genomen.
Mijn eerste grote karwei was het schilderen van 
de banken in de kerk in Garmerwolde in samen

Bedankt
Uw blijken van medeleven, de vele 

hartelijke reacties en kaarten, 
ontvangen na het overlijden van onze 

vader, opa, en overopa

Jan Wolt
hebben ons goed gedaan.

Hiervoor willen wij u langs deze weg 
hartelijk bedanken.

Kinderen, kleinkinderen en 
achterkleinkinderen.

Mijn levensloop in vogelvlucht

werking met mijn toenmalige collega Kuipers. 
Het was geen goed begin. Door onzinnige eisen 
van de opzichter hebben we daar bijna niets aan 
verdiend.

De liefde
Inmiddels had ik ook verkering gekregen met 
Imke. Het is begonnen in de strenge winter 1941 
– 1942, heel toevallig op het ijs in Garmerwolde 
vrijwel voor het huis waar we later nog gewoond 
hebben. Het klikte meteen en we hebben die 
winter en de daaropvolgende oorlogswinter heel 
wat afgeschaatst met zijn beiden.
Imke was huishoudster bij Gerhardus Engel in 
Woltersum en verdiende f 3,50 in de week. Imke 
en ik wilden ook wel trouwen maar het was in die 
dagen bijna onmogelijk om een huishouding te 
beginnen. We hebben ons toen bij de gemeente 
in laten schrijven en kregen begin september 
bericht dat er voor ons een woning beschikbaar 
was aan de Oude Rijksweg te Garmerwolde. We 
zijn toen 25 september lopende naar het 
gemeentehuis gegaan. Imke met een bosje 
 dahlia’s in de hand en ik in het beste pak van 
een kameraad. We zijn toen dus getrouwd.

Een aantal jaren geleden heeft Jan Wolt zijn 
levensloop op papier gezet.

Een moeilijke start
Het begin van mijn leven was niet echt florissant. 
De eerste wereldoorlog was net een maand 
afgelopen en de Spaanse griep teisterde heel 
Europa in alle hevigheid. Mijn vader kwam 
geheel berooid uit de militaire dienst en mijn 
moeder had als dienstbode bij enige boeren ook 
financieel geen enkele reserve. Met wat over
bodig huisraad van de ouders en een zelf 
ge timmerde tafel zijn ze toen in Lellens terecht
gekomen. 
11 december 1918 ben ik ’s nachts geboren 
 zonder hulp van een dokter.

De kleutertijd
Van mijn eerste paar levensjaren kan ik mij 
natuurlijk niets herinneren. Wel heb ik achteraf 
gehoord dat ik in die tijd bijna alle kinderziektes 
gehad heb. Blijkbaar heb ik toen ook zoveel anti
stoffen opgebouwd dat ik later eigenlijk nooit 
meer goed ziek geweest ben. Mijn kleutertijd 
was min of meer een vrijgevochten bende en 
speelde zich grotendeels buiten de deur af. 
Binnens huis was niet veel te beleven, speel
goed had je niet en voor je vermaak was je op je 

Jan Wolt
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Het begin in Garmerwolde
Met allemaal wat bijeengescharreld spul van 
boeldagen en een ongeregeld zootje door ruil
handel zijn wij met onze huishouding begonnen. 
We hebben toen zes jaar onder vrij erbarmelijke 
omstandigheden toch nog wel plezierig aan het 
Damsterdiep gewoond.
De kinderen zijn er ook allebei in de bedstee 
geboren. Gieni op een snikhete dinsdagmiddag 
2 juli 1946 en Harma op zondagmorgen 11 sep
tember 1949. We hebben daar gewoond tot 
september 1951 en hebben toen de woning aan 
de Dorpsweg 25 in Garmerwolde gekocht.
De eerste jaren van ons bestaan in het schil
dersbedrijf waren moeilijk. We begonnen vrijwel 
met een lege knip en het was in die tijd nog de 
gewoonte dat er één keer per jaar werd 
af gerekend en wel direct na nieuwjaar. Met de 
inkomsten die dan binnenkwamen moest je 
maar zien om het jaar door te komen.
Omdat ik mijn werk het meest buiten de deur 
had, kwam de verkoop aan huis op het bordje 
van Imke terecht. Met het huishouden erbij had 
ze het er behoorlijk druk mee, maar ze deed het 
met veel plezier. Samen hebben we zo met hard 
werken ons bestaan opgebouwd en kwamen 
zachtjesaan wat ruimer in ons jasje te zitten. 

Betere tijden
Op mijn vijftigste heb ik besloten het iets rustiger 
aan te doen. ’s Zaterdags bleef ik toen bij huis 
en ben ik met de aanleg van de tuin begonnen. 
Het werd meteen mijn hobby en ik heb er ook 
verscheidene prijzen mee gewonnen.
Ook begonnen we meer aan vakantie te doen. 
Eerst enkele jaren een week in een vakantie
huisje in Norg, daarna een week in Ommen en 
in Ermelo in een caravan.
De kinderen waren inmiddels volwassen gewor
den en gingen er vanaf die tijd zelfstandig op uit. 
Imke en ik hebben toen vrijwel ieder jaar een 
buitenlandse reis gemaakt waar we veel plezier 
aan hebben beleefd. Mooi was die tijd. 
De kinderen hadden inmiddels ook verkering 
gekregen, Gieni met Bert en Harma met Jan en 
zijn daar ook mee getrouwd.

Pensioen
In 1985 ben ik gestopt met mijn schildersbedrijf 
en heb mijn klanten bedankt voor het in mij 
gestelde vertrouwen.
In 1987 bij het 50jarig bestaan van voetbalclub 
G.E.O. ben ik nog gehuldigd. Ik ben 38 jaar de 
consul van de club geweest en kreeg als onder
scheiding de gouden speld van de K.N.V.B.
In 1995 ben ik op een feestelijke bijeenkomst 
overrompeld met het erelidmaatschap van de 
plaatselijke vereniging van Dorpsbelangen.

Ook in 1995 waren we vijftig jaar getrouwd en 
door toedoen van kinderen en kleinkinderen 
hebben we destijds met familie, vrienden en 
kennissen een groot feest gevierd. Om nooit te 
vergeten.
Nog in hetzelfde jaar hebben Bert en Gieni hun 
zilveren bruiloft gevierd en Jan en Harma een 
jaar later. Ook allebei zeer geslaagd.

Kleinkinderen, achterkleinkinderen
Er waren inmiddels ook kleinkinderen: Richard, 
Patrick, Martin en Mirta. Die zijn nu ook allemaal 
alweer meer dan volwassen en zij hebben een 
relatie met: Cindy, Lilli, Mirjam en Gordon. Het 
gaat ze gelukkig allemaal goed, ik kan er prettig 
mee overweg en daar ben ik zeer blij om. Later 
werd ik nog verblijd met maar liefst acht achter
kleinkinderen: Sem, Nijs, Aaron, Lea, Irsa, Miya, 
Maud en Jonas.

Afscheid
Naast deze opwekkende gebeurtenissen zijn er 
in de loop van de jaren ook de onvermijdelijke 
droevige voorvallen geweest.
Het overlijden van Imke heeft mij natuurlijk ver
reweg het zwaarst getroffen. Door haar leeftijd 
werd ze haar laatste jaren steeds zwakker en 
kwam ze vaak ten val. In haar voorlaatste winter 
werd ze zodanig ziek dat ze opgenomen moest 
worden in de ziekenafdeling van verpleeghuis 
Bloemhof. Ze is daar wel weer aardig bijge
komen, maar ze bleef zwakjes en ook geestelijk 
had ze het soms moeilijk. Half mei kwam ze 
weer thuis, maar omdat ik haar niet de verzor
ging kon geven die ze nodig had, is ze 3 juni 
weer vertrokken naar zorgcentrum Mercator in 
Lewenborg. Ze heeft zich daar helaas nooit 
thuis gevoeld en haar laatste half jaar was vrij 
dramatisch. Met de kerstdagen kreeg ze long
ont steking en is ze naar het Academisch Zieken
huis gegaan. Aanvankelijk leek het erop dat ze 

weer zou herstellen, maar in de tweede week 
kwam de omslag en ging ze iedere dag achter
uit. In de nacht van 17 januari 2003 is ze over
leden.
Op 21 januari is ze onder grote belangstelling 
begraven op het kerkhof in Garmerwolde. Hoe
wel ik haar nog iedere dag mis, besef ik dat ik 
niet mag spreken van een drama en dat ik er 
vrede mee moet hebben. Ze is 89 jaar geworden 
en zonder pijn weggegaan. 
We hebben samen gelukkige dagen gekend en 
57 jaar lief en leed met elkaar gedeeld. Je weet 
vooraf dat het onvermijdelijke eenmaal komt en 
dat uiteindelijk een van beiden alleen verder 
moet. Je moet dan maar proberen om er het 
beste nog van te maken wat ervan te maken valt. 

Een mooi leven
Tot op hoge leeftijd was ik nog goed gezond en 
mijn dagelijkse bezigheden in huis en tuin zorg
den voor veel afleiding. Van de kinderen ontving 
ik veel steun en ik had goede buren en kennis
sen. Zo kon het nog enige tijd doorgaan totdat ik 
ook problemen kreeg met mijn gezondheid. Ik 
ben zes jaar geleden naar Bloemhof verhuisd en 
heb daar nog een fijne tijd gehad. Het personeel 
was altijd aardig voor mij en ik kon goed met hen 
opschieten. Ook kon ik daar nog een tuintje 
onderhouden waar ik veel plezier aan beleefde. 
Uiteindelijk werd me dat ook te zwaar en moest 
ik dat opgeven.
Ik heb een mooi leven gehad en ik hoop dat het 
met jullie allemaal in de toekomst ook goed mag 
gaan. 
Tenslotte hoop ik nog dat wanneer magere Hein 
me op de schouder tikt, dat er van mij gezegd 
kan worden: hij heeft zijn best gedaan en zijn 
taak volbracht. Dan kan ik met een gerust hart 
afscheid nemen.

Jan Wolt is overleden op 22 april 2018.

Vocaal ensemble Cantarosa trad op 
in de Melkfabriek te Garmerwolde 

(foto Andries Hof)
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Poffertmiddag 
Melkfabriek
Bij de poffertmiddag in de Melkfabriek van 
 Garmerwolde op zaterdag 21 april kon men in 
verschillende fases kennismaken met poffert. 
Zo vertelde Fré Schreiber erover in het  Gronings. 
Poffert is een Gronings streekproduct die in ver
schillende formaten  tot wel vijf kilo  gemaakt 
kan worden. 
Zoveel mensen deze middag bezochten, zoveel 
recepten bestonden er ook. Met elk hun eigen 
smaak, die goed was. Het was een interessante 
middag.

Groetjes, Sieb-Klaas Iwema

Een mooie setting met heerlijke pofferts 
(foto Sieb-Klaas Iwema)

Het heeft wat langer geduurd dan ver-
wacht, maar alles wijst erop dat de kogel nu 
door de kerk is. Op het feestje ter ere van 
de 49e verjaardag van de Stichting Oude 
 Groninger Kerken maakte directeur Peter 
Breukink  bekend dat de ambitieuze plannen 
doorgaan: de kerk van Garmerwolde wordt 
feestlocatie voor het Noorden van het grote 
 landelijke project Feest! Weet wat je viert 
van Museum Catharijneconvent in Utrecht.

Weet wat je viert
In het project Feest! Weet wat je viert kunnen 
kinderen de oorsprong, betekenis en overeen
komsten van feesten ontdekken, zodat ze meer 
begrip en respect voor elkaar krijgen. Op 
 verschillende feestlocaties in het land leren 
basisschoolleerlingen van alles over feesten en 
de eeuwenoude tradities die erbij horen. 
In NoordNederland gaat dat gebeuren in de 

Garmerwolde wordt feestlocatie!
middeleeuwse kerk en toren van Garmerwolde. 
Kerkhörn wordt het ontvangstgebouw.

Bouwplannen
Voor Kerkhörn was het plan oorspronkelijk om 
het gebouw te renoveren en aan te passen aan 
de eisen van de tijd. Maar gaandeweg is geble
ken dat herbouw goedkoper is. Het gebouwtje 
zal dan in grote lijnen zijn huidige vorm houden. 
Maar wel ruimer én veel mooier worden. 
In de kerk zelf worden geen ingrijpende aan
passingen gedaan. Buiten wordt door een mar
kering de plek van het verdwenen middenschip 
en daarmee de oorspronkelijke vorm van de 
kerk weer zichtbaar gemaakt. De meest ingrij
pende verandering zal in de toren komen. Daar 
komt een spannende ontdekkingstocht, waar de 
acht belangrijkste christelijke en islamitische 
feesten worden voorgesteld en spelenderwijs 
uitgelegd.

Kerk en Kerkhörn blijven in gebruik
De Plaatselijke commissie is erg blij met de 
plannen. Wel heeft ze steeds benadrukt dat kerk 
en kerkgebouw beschikbaar moeten blijven en 
op dezelfde manier gebruikt moeten kunnen 
worden als nu. Dus kerkelijke diensten, rouw en 
trouw, en andere activiteiten in de kerk. Voor 
Kerkhörn houdt dat in dat bijvoorbeeld de kof
fieochtenden gewoon kunnen blijven doorgaan. 
Op dit moment is nog niet bekend wanneer de 
werkzaamheden beginnen. Maar voor het zover 
is komen medewerkers van de Stichting Oude 
Groninger Kerken naar Garmerwolde om het 
dorp te informeren over alles wat er staat te 
gebeuren. 

Namens de Plaatselijke commissie
Anne Benneker 



13

Verbintenis van drie gemeentes

Op de 6e mei, een zonovergoten zondag-
ochtend, fiets ik door het ontwakende land-
schap van Thesinge naar Stedum om daar 
een huwelijksdienst mee te maken. De kerk 
is feestelijk versierd met bloemen en strik-
ken aan de banken, waarop gasten vanuit 
allerlei richtingen zich zetelen. Het geroe-
zemoes van stemmen wordt omlijst door 
 vrolijke noten van het kerkorgel dat wordt 
bespeeld door de heer Ritsema. Een fees-
telijke sfeer. Om klokslag half tien komt er 
een lange stoet mensen, met een opgespel-
de corsage, binnen. Het zijn de (oud)leden 
van de kerkenraden van drie gemeentes die 
in deze dienst hun verbintenis met elkaar 
 willen uitspreken. Ds. René Kok uit Nijeveen 
sluit, als een van de huwelijksmakelaren, de 
rij. 

Wie zijn die drie? 
De Protestantse gemeente Garmerwolde 
 Thesinge, de Gereformeerde kerk Stedum en 
de Gereformeerde kerk Ten Post. In de ver
keringstijd gingen zij al een poosje samen op 
weg. In gezamenlijke vieringen op zondagen en 
hoogtijdagen. In het breken van brood en wijn, 
in dopen, trouwen en rouwen. Een oefening in 
het samen gemeente willen zijn. Mede inge
geven door het harde feit dat de kern van 
 mensen die zich wil inzetten voor het werk in de 
kerk steeds kleiner werd, en het aantal bezoe
kers bij kerkdiensten in de drie kerken afneemt.

Het huwelijksaanzoek 
In het voorjaar van 2016 werd door Ten Post het 
huwelijksaanzoek gedaan. Zij wilden en konden 
niet meer alleen verder. Het liefst morgen;  
1 januari 2017 was ook goed. Het heeft uitein
delijk iets langer geduurd. Dat lag niet aan de 
twijfel van de andere gemeentes. Want vanaf 
het begin was de intentie: ‘Ja, dat willen wij ook.’ 
Maar het vraagt zorgvuldigheid. In afstemming, 
in afspraken. Wat heel harmonisch is verlopen. 
Dat wil zeggen met een groot hart van eenieder 
om ruimte te maken voor elkaar. Wat meer 
moeite kostte, was de officiële weg, de papieren 
berg van balansen, begrotingen, gemeente
grenzen, beleidsplannen enzovoort. De kerken
raadsleden hebben, met deskundige hulp van 
ds. Kok en mevrouw Klei, veel werk verzet. 

Het proces
De afzonderlijke kerkenraden hebben het voor
genomen besluit om samen te gaan voorgelegd 
aan hun gemeente. Op basis daarvan is de 

Een kerkelijk huwelijk

intentie tot samengaan uitgesproken naar 
elkaar. Vervolgens is de officiële aanvraag tot 
samenvoeging voorgelegd aan de daartoe aan
gewezen instanties en is de toestemming tot 
samenvoeging verkregen. Nog is niet alles 
 officieel rond, maar de tijd bleek rijp voor een 
kerkelijk huwelijk. Het burgerlijk huwelijk volgt 
na het afronden van de laatste zakelijke kantjes. 
In ieder geval na de 13e juli, de officiële over
dracht van het kerkgebouw aan de Kerkstraat in 
Thesinge aan de Stichting Oude Groninger 
 Kerken (hierover meer in de junikrant).

Een drievoudig snoer
In de dienst van de 6e mei worden, net zoals in 
een gewone dienst, liederen gezongen en wordt 
er gebeden en uit de Bijbel gelezen. De over
denking van ds. René Kok gaat over de sterkte 
van een drievoudig snoer. Hij laat daarbij een, 
door hemzelf gefabriceerd, koord zien dat, 
ondanks rafels en slordige knopen, houvast 
biedt. Een mooie symboliek voor het samen
voegingproces, maar ook voor de toekomst. 
Want een sterk huwelijk krijg je door verweven
heid en verbondenheid ondanks, of wellicht 
dankzij, rafelranden en knoopwerk. Voor 
 christenen is bovenal de verbondenheid met 
God een belangrijk element en houvast in dit 
snoer. 

De cake en de cadeaus
In het bijgebouw van de kerk zijn de kinderen 
druk bezig geweest met het prachtig versieren 
van twee langgerekte cakes. Deze worden, heel 
voorzichtig, naar binnen gedragen en op tafels 
uitgestald. Als eersten mogen de drie voorzitters 
voorproeven. Na de dienst laat iedereen zich de 

cake goed smaken. 
Elisabeth Posthumus Meyes, voorganger van 
de Hervormde Gemeente Woltersum Ten Boer, 
overhandigde met mooie en symbolische 
 woorden het gebruikelijke peper & zout en een 
olie & azijnstel. Deze gemeente is in eerste 
instantie nauw betrokken geweest bij het 
samen voegingproces maar voor hen is de tijd 
nu nog niet rijp om samen te gaan. 

Wat betekent het voor Garmerwolde en 
Thesinge?
Zoals in de huwelijksbelofte genoemd, is het de 
intentie om kerk te zijn en te blijven in de dorpen. 
Dit wordt gedaan door het regelmatig houden 
van diensten in de plaatselijke kerken, maar ook 
door het bieden van pastoraat en steun waar dat 
nodig is. Dat is geen gemakkelijke opgave voor 
de steeds kleiner wordende kern. Hierover 
sprak ik met Peter Heidema, de voorzitter van 
de nieuwe gemeente. Hij beaamt dit. Letterlijk 
blijft er een kerk in beide dorpen, maar hoe ben 
en blijf je een inspirerende en open gemeen
schap met oog voor de mensen om je heen? En 
hoe houd je mensen bij de kerk? Het positieve 
van het pasgesloten kerkelijk huwelijk is dat je 
nu met een grotere groep mensen samen 
 zorgen kunt delen, elkaar kunt motiveren en 
elkaars talenten kunt benutten. Eén van de 
instrumenten hierbij is het opzetten van taak
groepen met specifieke aandachtsgebieden en 
deelnemers vanuit alle dorpen. 
In goede harmonie op zoek naar wegen en 
 middelen om kerk te zijn en te blijven in het 
 Groninger land.

Roelie Karsijns-Schievink

De jeugd trakteerde de kerkgangers op zelfversierde cakes (foto Koos van de Belt)
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Onder Ons
Nieuwe ondernemer in de regio
In het najaar van 2017 is Mariele 
Mijnlieff uit  Stedum haar eigen 
bedrijf begonnen: Onder Ons Uit
vaart. Ze helpt families om zelf 
regie te nemen in de week voor de 
uitvaart, zodat het afscheid pas
send wordt bij de overledene én de 
nabestaanden. Dat is niet altijd van
zelfsprekend. Wanneer een naaste 
overlijdt voelen nabestaanden zich 
overvallen, onzeker en on ervaren, 
terwijl er in korte tijd van alles moet 
worden geregeld. De neiging 
bestaat dan om de regie uit handen 
te geven en te doen ‘wat gebruike
lijk is’ of te kiezen uit de standaard 
die de uitvaartleider aan reikt. 

Afscheid en uitvaart samen in 
eigen hand
Mariele begrijpt die behoefte maar 
gelooft dat nabestaanden daar in 

wezen niet echt mee geholpen zijn. 
Een overlijden overkomt je. Door 
bewust keuzes te maken voor wat 
passend is, krijg je weer een beetje 
regie. Een goed voelend afscheid 
geeft voldoening en biedt een basis 
voor vervolg. ‘Alles draait om de 
overledene, maar ik werk voor en 
met de nabestaanden. Zij moeten 
verder met het verlies. Ik betrek 
hen en ga uit van wat ze wél weten. 
Ook al zijn ze overvallen, onzeker 
of onervaren, ze zijn niet hande
lingsonbekwaam. Zij weten wat 
goed voelt. Ze kennen de over
ledene.’ Samen weet je wat goed is 
om te doen. Zo kom je met Onder 
Ons Uitvaart tot precies passend 
persoonlijk afscheid. Dat kan een
voudig of groots, anders of gewoon, 
er is veel gebruikelijk maar alles 
mag en kan ook anders.

Keuzes bij leven
Voor wie zelfregie belangrijk is, 
helpt het om er bij leven een keer bij 
stil te staan. Mariele organiseert 
regelmatig gratis informatiebijeen
komsten over zelfregie bij afscheid 
en uitvaart. Het begint al met de 
keuze voor de uitvaartbegeleider 
zelf. Veel mensen weten niet dat je 
vrij bent om te kiezen wie je als uit
vaartbegeleider wilt, ongeacht waar 
je verzekerd bent. Bel je na een 
overlijden echter als eerste de ver
zekeraar, dan komt er een uitvaart
begeleider via hun en ben je die 
keuzevrijheid al kwijt. Door vooraf 
keuzes te maken kan je overigens 
ook veel geld besparen omdat er Mariele Mijnlieff (foto Inge de Groot)

Herinneringsboom
In verband met de gemeentelijke herindeling en ter herinnering aan de 
gemeente Ten Boer zijn er op 4 en 5 april in diverse dorpen in de gemeente 
bomen geplant. Zo ook in Garmerwolde en Thesinge.

Een aantal kinderen van CBS De Til planten 
bollen onder de net geplante herinneringsboom 
in Thesinge (foto Carla Veldhuis)

Het bordje dat bij alle geplante eiken is 
geplaatst  (foto Sieb-Klaas Iwema)

Je ziet ze wel vaker in het land liggen, maar niet zo vaak op straat. In de 
Molenhorn in Thesinge is boer Ritsema een pakje verloren. Roos, Eva 
en Floor Oomkes maken hier gretig gebruik van. (foto Aletta Oomkes)

geen druk is van emoties of tijd. Je 
hoeft niet alles te weten maar kan 
globaal aangeven wat belangrijk 
voor je is. Dat biedt na bestaanden 
een leidraad en voorkomt dat de 
onpersoonlijke standaard leidend is 
op jouw afscheid.

Neem vrijblijvend contact op voor 
een gesprek, verzekeringscheck of 
informatie.
Onder Ons Uitvaart, 
Mariele Mijnlieff, 06 19 985 015, 
info@onderonsuitvaart.nl, 
www.onderonsuitvaart.nl.
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Agenda

Foto van de maand

Christelijke Gereformeerde Kerk Thesinge

Colofon
Eindredactie
Garmerwolde
Hillie RamakerTepper 050 541 5335
Marja Wijnandde Poel 06 41 160 523
Thesinge:
Jan Ceulen 050 311 6551
Yvonne Broekhuizen 06 51 033 796
Fotograaf Garmerwolde
Andries Hof 06 44 066 124
Fotografen Thesinge
Koos van de Belt 050 302 3432
Henk Tammens 06 50 257 853
Penningmeester
Tjakko Tjakkes 050 549 9344
W.F. Hildebrandstraat 61
9798 PH Garmerwolde
Bank: IBAN NL74 RABO 0320 7057 49
t.n.v. Garmer en Thesinger Express
Abonnementen
Abonnementsgeld: € 16,50 p.j.
Bij autom. incasso: € 13,50 p.j.
Postabonnees: basistarief + porto
Prijs losse krant: € 1,50
Bezorgklachten
bezorgen@gentexpress.nl
of bel met de redactie
G&T Express op het internet
www.gentexpress.nl
Opmaak Aly Pepping Thesinge
Druk NetzoDruk Groningen

Volgende krant komt uit op 29 juni.
Kopij inleveren uiterlijk
zondag 17 juni vóór 18.00 uur via:
gentexpress@hotmail.com,
Dorpsweg 26 of G.N. Schutterlaan 16.

Zondag 3 juni
9.30 uur ds. J. Huisman
14.30 uur leesdienst
Zondag 10 juni
9.30 uur leesdienst
14.30 uur leesdienst
Zondag 17 juni
9.30 uur leesdienst
14.30 uur ds. R. Bikker

Zondag 24 juni
9.30 uur stud. P.A. Kok
14.30 uur stud. P.A. Kok
Zondag 1 juli
9.30 uur ds. J. Huisman
14.30 uur ds. R. den Hertog

Alles wordt weer in gereedheid gebracht. De winter is 
voorbij. Arnold Por (Oude Rijksweg) loopt samen met een 
collega alle bedrading nog even goed na voordat ze weer 
met hun kermisattractie de hort op gaan. (foto Andries Hof)

Elke woensdag
Thesinge, Trefpunt; Let op: in de 
maanden juni, juli en augustus is er 
geen Inloopochtend Noaberstee.
Elke zaterdag
Thesinge; vanaf 16.00 uur: Café 
Molenzicht open.
Vrijdag 1 juni
Garmerwolde, De Leeuw: 17.00 
uur: Laatste Dorpsborrel voor de 
zomerstop. Iedereen neemt iets 
lekkers mee.
Zaterdag 2 juni
Thesinge; vanaf 9.00 uur: Ophalen 
oud papier.
Zondag 3 juni
Garmerwolde, kerk; 15.00 uur: 
Concert Musica Antiqua Nova. 
Klassieke muziek van J.S. Bach. 
Toegangsprijs € 23,00, € 11,50 tot 
de leeftijd van 30 jaar of Stadjers
pas.

Dinsdag 12 juni
Garmerwolde, De Leeuw; 20.00 
uur: Klaverjassen bij ‘De Soos’.
14, 15 en 16 juni
Garmerwolde, sportpark W.F. 
Hildebrandstraat: Viering 70jarig 
bestaan vv GEO. Zie artikel.
Vrijdag 15 juni
Garmerwolde; vanaf 18.00 uur: 
Ophalen oud papier.
Zaterdag 23 juni
Garmerwolde, De Leeuw; 20.30  
00.30 uur: Summer Danceparty.
DJ’s Regine en Eric. Toegang € 2,50.
Zondag 24 juni
Thesinge, Kloosterkerk; 15.00 uur: 
Ensemble Curiosa zingt voor het 
goede doel. Zie artikel.
Zaterdag 30 juni
Ten Boer, Dorpshuis; 10.00  14.00 
uur: Repair Café.
Zaterdag 7 juli
Garmerwolde, De Leeuw: 17.00 uur:
Pizzeria Stefano. Meer infor matie 
volgt op dorpshuisdeleeuw.nl.

‘De Soos’
De klaverjasavond in mei heeft de 
volgende uitslag opgeleverd:
Bert Buringa 4992
Wilma Tammeling 4985
Jannes Ramaker 4919

De volgende keer is op dinsdag 12 
juni, aanvang 20.00 uur, in dorps
huis De Leeuw te Garmerwolde.

Wist-u-dat…
•  de collecte voor Nationaal Fonds 

Kinderhulp dit jaar in Garmer
wolde € 299,81 heeft opgeleverd?

•  alle gulle gevers en niet te 
vergeten de collectanten heel 
hartelijk worden bedankt?


