Pelgrimage 2018 van Gasselte naar Rolde.
Op 'Palmzaterdag' 24 maart trokken we voor de 15de keer als pelgrims door het Drentse landschap, deze
keer vanuit het 'Witte Kerkje' in Gasselte. Voor het vertrek werden wij daar door de kosterij nog gastvrij
getrakteerd op koffie, thee en koek. Daarna nog een bemoedigende toespraak van Gerrit Berkhof, die in
mooie bewoordingen over de bijzonderheden van dit intieme kerkje vertelde. Er werden nog een paar
liederen gezongen onder muzikale aanmoediging van organist Harm Timmer. En daar ging de stoet, op
weg naar Rolde.
Eerst langs het Nije Hemelriek, een prachtige naam voor een 'hemels' gebied. Mooie plek ook om even te
luisteren naar de landschappelijke uitleg van Frits de Bos en Peter Visser. En verder trekken we weer, over
de smalle bospaadjes in de staatsbossen, op naar het Anderensche Diep. Onderweg vertelt Jochum
Roosma ons spirituele verhalen over bomen die we tegenkomen, zoals Lariks, Grove Den en Sitkaspar.
Ondertussen fotograferen Peter Boter en Gerard Oldenbeuving er lustig op los. Een selectie van hun fraaie
momentopnamen zijn toegevoegd. Onze stoet trekt, over hindernissen, naar een voorde in het Diep. In
die omgeving pauzeren we ook, om even op adem te komen. De meegebrachte boterhammen komen uit
de rugzak en wij zakken neer in de wallekant …. en, jawel, de zon gaat ook nog schijnen. En er komt nog
meer. Zoals altijd komt Anne Nienhuis langs met overheerlijke soep. Lunchen in het lentegras, geweldig!
We zingen nog een paar liederen en trekken weer verder. De Roldertoren komt zicht.
Aan onze benen voelen we de kilometers achter ons. Maar ja, een ware pelgrim kan tegen een pijntje.
Bovendien moeten we stevig doorlopen om op tijd voor de vesper te zijn. Aan de zuidkant van Rolde lopen
we door de tunnel, "De Ziel", het dorp in, op naar de Jacobuskerk. En ook daar wacht weer een gastvrije
kosterij met krentenbollen, broodjes, thee en koffie.
En, oh heerlijk, er zijn stoelen om op te zitten en de benen rust te geven.
Geleidelijk worden we stil, voorganger Cor Koridon ontsteekt de Paaskaars en we vieren een vesper ter
afsluiting: woorden worden gelezen en gesproken, liederen worden gezongen, Jacques Bolhuis bespeelt
weer het orgel, gebeden worden uitgesproken, de zegen wordt gedeeld……….Voldaan vertrekken we weer
naar huis. Volgend jaar de 16de editie!
( met speciale dank voor Renske Vlasblom, Gerrit Berkhof, Harm Timmer en kosterij in Gasselte
en Jacques en Renate Bolhuis en Cor Koridon in Rolde, en natuurlijk onze fotografen)

