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Bezinning hoort bij het Pinksterfeest
In Fryslân zijn komend weekend drie grote
evenementen: Festival316 in Ureterp en de
pinksterfeesten in Veenklooster en
Wijnjewoude. In het Friesch Dagblad komen
de vrijwilligers aan het woord. Vandaag:
Magdalena Elzinga van het Pinksterfeest
Veenklooster.
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Het Pinksterfeest Veen-
klooster viert dit jaar een
klein jubileum. Het is

namelijk de tiende keer dat het
Bezinningspad een plek heeft gekre-
gen in de programmering. In het
Veenkloosterbos is er een route
waar zowel volwassenen als kinde-
ren kunnen lopen. Magdalena Elzin-
ga (55) uit Twijzelerheide is een van
de vrijwilligers die bezig geweest is
met de samenstelling van de route.

De Bezinningsroute sluit altijd
aan bij het thema van het Pinkster-
feest, dit jaar is dat ‘Gelukzoekers’.
,,Er zijn bij dit onderwerp gebeurte-
nissen en personen uit de Bijbel
gezocht, die op de route worden
uitgebeeld. Door acteurs die de rol
van bijvoorbeeld Paulus spelen of
het vertaal vertellen vanuit het
gezichtspunt van het slachtoffer uit
de gelijkenis van de Barmhartige
Samaritaan. Ook hebben we (Bijbel-)
teksten afgedrukt die je onderweg
kunt lezen en waarover je kunt
nadenken. Er zijn op de route rusti-
ge plekken waar je kunt gaan zit-
ten.’’

Die stilte en bezinning is belang-
rijk, vindt Elzinga, juist ook omdat
Pinksteren gezien wordt als een
uitbundig feest. Met veel blijde
muziek en enthousiaste prediking.
,,Veel mensen zijn ‘altyd ûnderweis,

dwaande mei fan alles’, maar het is
ook belangrijk om de stilte te zoe-
ken. Te luisteren naar wat God, de
Heilige Geest je te zeggen heeft.”

Magdalena Elzinga heeft zich
vooral beziggehouden met samen-
stelling van de kinderroute. ,,De
jonge deelnemers kunnen onder-
weg puzzels en rebussen oplossen.
Een voorbeeld is dat ze een slinger
met letters zien waar de klinkers
missen. Daar moeten ze dan op-
schrijven wat de goede en mooie
eigenschappen van God zijn.” Er is
een vaste groep van trouwe bezoe-
kers die elk jaar aan het Bezinnings-
pad deelneemt ,,Ik schat dat er
gedurende de middag zo’n 250 de
route lopen. Weer of geen weer. We
hebben wel eens gehad dat het hard
regende, maar dan komen ze ge-
woon met de paraplu en de regen-
laarzen aan.’’

Argentinië
Elzinga groeide zelf niet in Neder-Elzinga groeide zelf niet in Neder-
land op. Ze werd geboren in Argenti-
nië en verhuisde op haar negentien-
de naar Fryslân. ,,Ik ben daar groot
geworden in een kerk die je kunt
vergelijken met de vroegere Gere-
formeerde Kerk hier. Daar was
Pinksteren een van de zondagen in
het kerkelijk jaar. Tweede pinkster-
dag kennen ze daar niet. Ik herinner
me alleen nog de diensten van daar,
die eigenlijk heel gewoon waren
qua beleving.’’

,,Pinksteren is een heel belang-
rijk feest omdat we als christenen

toen de vervulling van de belofte
van Jezus zagen. Hij ging weg met
Hemelvaart en beloofde ons dat we
niet alleen zouden zijn. De Heilige
Geest is de trooster. God wil ons
door de kracht en bijstand van de
Heilige Geest bij alles helpen in ons
dagelijks leven.’’ Ze is zelf lid van de
pinkstergemeente Filadelfia in De
Westereen. ,,Maar eigenlijk heb ik
niks met ‘kerkelijke hokjes’. Je bent
christen of je bent het niet.’’

Ze hoopt dat de bezinningsroute
van dit jaar bezoekers van het pink-
sterevenement in Veenklooster mag
helpen om na te denken wat Pink-
steren voor hen persoonlijk bete-
kent. Het Pinksterfeest Veenkloos-
ter duurt vier dagen. Het begint

Veel mensen zijn
altijd onderweg,
maar het is ook
belangrijk de stilte
te zoeken

vanavond met een survivaltocht en
een barbecue. Morgen is er een
fietstocht, een Sing-In en een tradi-

tionele zang- en concertavond (19.30
uur) met mannenkoor It Ljochtbea-
ken uit Haulerwijk/Waskemeer,
Fanfare Oranje (Dokkum) en doedel-
zakspeler Jan van Doornum.

Op zondag is er themamiddag
met evangelist Gor Khatchikyan,
schrijver van het boek Gelukzoeker en
’s avonds een concert van Martin
Brand met het themakoor Praise
United Fryslân. In de openlucht-
dienst op pinkstermaandag gaat dit
jaar ds. T.H. Bos uit Waddinxveen
voor, oud-plaatsgenoot van Elzinga.

Het Bezinningspad is Tweede
Pinksterdag van 12.00 tot 16.30
uur. Meer informatie op:
www.pinksterfeest.com

Magdalena Elzinga: ,,We hebben wel eens gehad dat het hard regende, maar dan komen ze gewoon met de
paraplu en de regenlaarzen aan naar het Bezinningspad.” Foto: Marchje Andringa


