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VANUIT DE MEIJERIJ 
Zoals velen van u wel weten, wonen Clasien en ik 
enkele maanden in een zomerhuisje in Oudehaske. 
Heel mooi aan het water. Echter, wel zo’n 5 kilometer 
van Heerenveen, waar we toch onze boodschappen 
moeten halen, naar de dokter en het ziekenhuis 
moeten en ook de verbouwing van ons appartement 
moeten volgen en soms bijsturen. Clasien kan echter 
vanwege haar, bij een val in de vakantie opgelopen, 
blessure niet rijden en dus moeten we overal samen 

naartoe. Dat begint nu, na 3 maanden wel z’n tol te eisen. Ik begin lichtelijk vermoeid te 
raken. Gelukkig is het einde in zicht; op 1 december verhuizen we naar Munt 98, 8446 AL 
Heerenveen. 
In het decembernummer van Open Deur las ik een brief aan het Kerstkind van Christien 
Crouwel, PKN-predikant te Nuenen: 
 
Lief kerstkind, 
Allereerst stuur ik je deze brief om je te zeggen hoe blij ik ben met jouw geboorte. En niet 
alleen ik, maar met mij talloze anderen op deze wereld. Zo klein als je bent, breng jij met 
je ontwapende onschuld licht in onze duisternis. Ieder jaar opnieuw ben je in staat het 
beste in ons naar boven te halen. Jij vertedert ons en maakt ons daardoor zachter. 
Welkom dus! 
Tegelijkertijd wil ik ook mijn zorgen met je delen. Want deze wereld is zo vaak onveilig. 
Vooral voor wie kwetsbaar zijn. Dat hebben je eigen ouders ook ervaren. Je zult later nog 
weleens van ze horen hoe ze op een lange reis gestuurd werd omdat een of andere keizer 
het nodig achtte een volkstelling te houden. Waarschijnlijk om erachter te komen 
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hoeveel belasting hij kon laten innen…Maar toen jou moeder, hoogzwanger van jou, daar 
in Bethlehem moest bevallen, was de lokale herberg bezet en was er geen andere plek 
meer over dan een stal. Zo gaat tenminste het verhaal dat door de eeuwen heen verteld 
is. Waarschijnlijk was die stal niet eens dat romantische plekje dat wij ervan gemaakt 
hebben, vol warm droog stro en zacht geblaat van schapen. De kans is veel groter dat de 
plek waar jij ter wereld moest komen een vies en tochtend schuurtje was. Zoals overal in 
onze wereld kinderen op de meest armzalig plekken geboren worden. Omdat de beter 
plekken al bezet zijn. 
Maar weet je, dat is mijn punt nog niet. Want hoe armoedig de plek ook is waar je 
geboren wordt: het allerbelangrijkste is dat er van je gehouden wordt. Dat mensen plaats 
voor je maken in hun hart en in hun leven. Dat ze zeggen: wees welkom op aarde! 
Welkom in ons leven! 
En daar zit mijn echte probleem. Zoveel kinderen zijn niet welkom in deze wereld. Zoveel 
kinderen worden bedreigd of vervolgd. Zoveel kinderen worden verwaarloosd, 
mishandeld of achtergesteld. En niet alleen kinderen. Deze wereld biedt de meeste 
mensen geen of nauwelijks beschutting of veiligheid. Want ook op de deur van het hart 
van de wereld hangt een bordje ‘bezet’. Dat hart is bezet door oorlog, bezet door de 
belangen van bovenbazen, bezet door angst om tekort en al die andere dingen waardoor 
onze deur op slot gat. 
Wat ik zou willen, lief kind, is dat de deur van onze wereld eindelijk eens opengaat. Dat 
we jou en al die andere mensen, groot en klein, eindelijk echt onderdak kunnen bieden, 
Dat deze wereld echt die veilige, geborgen plek wordt, waar mensen tot hun recht 
kunnen komen. Waar kinderen weer met die nieuwsgierige ogen van een kind mogen 
kijken en niet met ogen vol angst, pijn of leegte. 
Ik hoop dat jouw geboorte daar het begin van is. Want zoals ik al schreef: jij bent in staat 
onze zachtheid weer te wekken. En door naar jou te kijken, zoals je daar onschuldig in je 
kribbe ligt, krijgen we weer een beetje onze ogen van vroeger terug. Van toen we zelf 
kind waren. Jij leert ons, net als iedere nieuwgeborene, weer onbevangen te kijken. En 
daardoor vallen ons de schellen van de ogen en zien wij opeens weer hoe kostbaar en 
mooi het leven is. Zo breng jij licht on onze wereld. Dat is een groot geschenken. Dank je 
wel daarvoor. 
Ik wens je vrede en alle goeds toe, nu en alle dagen van je leven. 
Deze brief vond ik alleszins de moeite waard om door te geven. 
Ik wens u goede kerstdagen en een gezegend 2018 toe, ook namens Clasien. 

Graddie Meijer 
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ADRESSEN: KERKGEBOUW: SMEDEN 2B, 8301 XH TE EMMELOORD 
Voorganger: 
Ds. G.E.G. Meijer, Munt 98, 8446 AL Heerenveen. 
Telefoon: 0513-880715, mobiel: 06-47134779 
E-mail: gegmeijer@doopsgezind.nl  
Voorzitter: Br. B. van Berkum, Concourslaan 88, 8252 GK Dronten 
Telefoon : 0321 - 334663 
Nieuw E-mail : bobvanberkum@gmail.com  
Secretaris (postadres): Br. J. Kuipers, Klaverhof 8, 8308 AV Nagele. 
Telefoon: 06-48022386 
E-mail: jan.a.kuipers@gmail.com  
Penningmeester 
Zr. S. Heeringa – de Hoop, Noorderveld 16, 8307 DS Ens. 
Telefoon: 0527-251999 
E-mail: sietske@famheeringa.com  
Lid: Zr. B. Yntema-Van der Heijden, Diemenstraat 68, 8304 ED Emmeloord. 
Telefoon: 0527-699270 
E-mail adres: barbera.yntema@gmail.com  
Lid: Zr. E. Slingerland-Veen, J. van Dieststraat 84, 8325 GN Vollenhove 
Telefoon: 0527-243130 
E-mail adres: sling238@telfort.nl  
 
Website: www.dg-nop.nl  
 
N.B.: Het postadres van de gemeente is het adres van de secretaris! 
Geen post naar het kerkgebouw a.u.b. 
 
Bankrekening: 
Rabobank DG Gemeente NOP te Rutten:  
IBAN: NL48 RABO 0386 5679 56 
 
Redactie adres Beiaard: 
Br. Hein Bergman tel. 06 – 55 18 73 46 
e-mail adres: h.bergman@xs4all.nl  
of 
Zr. Ineke Slingerland-Veen tel. 0527-243130 
e-mail adres: sling238@telfort.nl  
Kopij inleveren: derde week maart/mei/augustus/november 
 
Van de redactie. 
De redactie verzoekt u de kopie voor de Beiaard zowel naar Hein Bergman als naar Ineke 
Slingerland te sturen. Al vast hartelijk dank. 
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VANUIT DE KERKENRAAD 
 
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar hebben we in de dienst waarin ds. Graddie 
Meijer voorging, zr. IJpinga herdacht. Het was fijn  dat ook familie en vrienden van zr. 
IJpinga bij deze dienst aanwezig waren. Inmiddels zijn we geschrokken van het feit dat 
onze eigen organist, Cees van Hes, onverwacht in het ziekenhuis is opgenomen. We 
weten op dit moment nog niet wat zijn vooruitzichten zijn. Vanaf deze kant wensen we 
hem veel beterschap. 
Na een periode van betrekkelijke rust komt er nu een drukkere periode aan. We zitten in 
de adventstijd, waarin we ons voorbereiden op de geboorte van Christus. De 
adventsviering is op 23 december om 16.00 uur. Elders in De Beiaard zult u hierover 
informatie vinden. Onze kerstviering is op 25 december om 10.00 uur.  
 Vorig jaar is in de jaarvergadering de vraag aan de orde geweest waar we nu als 
gemeente staan. De kerkenraad heeft zich hierop bezonnen en is bezig geweest hoe we 
nu verder moeten met een steeds kleiner wordende gemeente. De mogelijkheden tot 
samenwerking binnen de Ring worden op dit moment onderzocht, maar we hebben nog 
geen zekerheid over de uitkomsten van dit onderzoek. Na de dienst van 21 januari zal er 
een vergadering plaatsvinden met als centraal thema: Waar staan we over vijf jaar als 
gemeente? Wilt u alvast deze datum noteren? 
Verder is er weer een culturele avond op 30 januari aanstaande. De 
activiteitencommissie is druk doende deze avond vorm te geven. 
Nu al wil ik iedereen die zich inzet voor bovengenoemde activiteiten hartelijk danken. Ik 
wens jullie veel plezier met de voorbereidingen hiervan. 
Ik wens iedereen een kerstperiode toe van vrede en rust. 
 
Met broederlijke groet, 
namens de kerkenraad, 
 

Bob van Berkum 
Voorzitter 
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GEMEENTEACTIVITEITEN 
 
7 jan Graddie Meier Heerenveen 
21 jan Jan Kuipers Nagele 
4 febr Hein Bergman Kampen 
18 febr Marga Prins  Wolvega of Jan Kuipers 
 
4 mrt Conny Aalbersberg Emmeloord 
18 mrt Graddie Meier Heerenveen 
29 mrt Graddie Meier Witte donderdag 19.30 of 20.00uur? 
2 april Thea Tholen Pingjum Pasen 
15 april Hannah Bruin  Leeuwarden 
29 april Bertha Groen Giethoorn 
 
Na afloop van de dienst van 21 januari 2018 is er een ledenvergadering met als thema: 

“Waar staan wij over vijf jaar als gemeente” 
 
Op 30 januari 2018 wordt in de grote zaal van De Smeden 2 een ‘culturele avond’ 
gehouden met muziek, zang en voordrachten.  
Aanvang om 20.00 uur. Nadere informatie volgt. 
 
UITNODIGING ADVENTSAVOND 23 DECEMBER  
Graag nodigen wij jong en oud, leden, vrienden en belangstellenden uit voor een gezellig 
en warm samenzijn in onze eigen kerk om 16.00 uur aan de Smeden 2b, voor een 
advents/kerstviering. 
U wordt verwelkomt met muziek, onder het genot van warme 
chocolademelk/koffie/thee met versnaperingen. En natuurlijk zal de glühwein niet 
ontbreken.  
We maken er een sfeervolle avond van met karaoke samenzang, een kerstverhaal en een 
korte overdenking. Voor elk wat wils. Zangeres Ellen Bos en Hennie Stienstra zullen 
zorgen voor de muzikale omlijsting.  
Daarna wordt iedereen uitgenodigd aan de kerstdis om winterse erwtensoep te eten. 
Voor de jongeren en kinderen is er een hamburger-barbecue waar zij hun eigen broodjes 
hamburgers kunnen bereiden. 
Er zal een collecte worden gehouden voor “Het bijna thuis huis.” 
De afsluiting van dit samenzijn zal rond 19.00 uur zijn. 
We hopen natuurlijk op een grote opkomst. 
Opgave voor deze avond graag voor 18 december bij Gerda Munneke, tel. 615934 of 
marco.gerda@hetnet.nl  De kosten voor deze avond bedragen €5,00.  
De kinderen zijn gratis. 
 
 

mailto:marco.gerda@hetnet.nl
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WEL EN WEE 
 
Onze organist Cees van Hes is ernstig ziek. 
Hij ligt in het ziekenhuis in Lelystad  en het is nog niet duidelijk wat er aan de hand is. 
Wij wensen Cees, Beb en de kinderen beterschap en het beste toe. 
Gerda Munneke is gestart met haar bedrijf; coaching voor vrouwen. 
Wij wensen je een goede start! 
Marco knapt weer op na een hernia operatie. 
 
Verjaardagen 2018 
Januari 
7/1:    ____ Br.Bergman 
12/1: ____ Zr. de Groot Pit 
25/1: ____ Br .Yntema 
27/1: ____ Zr .Yntema 
Februari 
7/2 : _____ Zr .Flohil 
13/2: ____ Zr.Hoogendoorn 
28/2: ____ Zr.Eijkelenboom 
Maart 
4/3: _____ Zr. de JongeTwerda 
5/3: _____ Zr. Balt 
11/3: ____ Zr Vermeulen 
15/3 _____ Br. B de Jonge 
18/3: ____ Zr.Talsma 
21/3: ____ Zr Dirkmaat 
 
Namens het pastoraal team wensen wij u allen goede feestdagen en een gelukkig 2018 
toe. 

Barbera Yntema 
 
VAN DE PENNINGMEESTER 
 
Het einde van het jaar nadert, tijd voor de penningmeester om de balans op te maken. 
Velen van u hebben de kerkelijke bijdrage voor 2017 al overgemaakt. Hartelijk bedankt 
daarvoor.  
 
Via deze weg wil ik u vragen om na te gaan of u dit jaar al een kerkelijke bijdrage heeft 
overgemaakt. Het zou fijn zijn, dat deze bijdrage voor het eind van het jaar overgemaakt 
is naar bankrekeningnummer NL 48 RABO 0386 5679 56 t.n.v. Doopsgezinde Gemeente 
Noordoostpolder.  
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Opbrengst collectes september, oktober en november EUR 284,35. 
 
Namens de kerkenraad, 

Sietske Heeringa 

 
Op weg naar kerstmis 
 

Komend ben Je, altijd  
altijd naar ons toe. 
Herman Andriessen 

Wat gebeurt er toch met ons, rationeel denkende mensen, die ons zo veel mogelijk voor 
en tegen alles verzekeren en zo hopen ons leven en de toekomst onder controle te 
houden? Is er in deze decembermaand een lichte twijfel aan dit alles? Bijvoorbeeld op 
het moment dat we als kinderen, op sinterklaasavond, ons hart licht voelen bonzen, 
wanneer een opgeschoten puber op het raam bonst en ons even doet denken dat 
Sinterklaas toch bestaat? 
Is er even een lichte twijfel als we op kerstavond samendrommen en in de eerste bank 
een plaats hopen te krijgen om ons te laven in de ‘Stille Nacht, Heilige Nacht’? Er komen 
mensen die al niet meer verwacht werden; soms komen er mensen niet die wel verwacht 
werden. 
Wat gebeurt er in deze maand, in dit land waar God steeds minder in het openbare leven 
aanwezig is; waar geloven in God steeds minder het dagelijks leven stempelt, en kerken 
gezien worden als interessante en zelfs geloofwaardige deelnemers aan de   
  
discussie over belangrijke maatschappelijke vraagstukken? Mogen die kerken in deze 
maand nog één avond de verkondigers zijn van een ander verhaal: over een geboorte die 
anders is dan geboortes in de moderne genderkliniek waar gekozen kan worden voor het 
kind naar onze wens, ons geslacht, op de tijd die ons schikt, zo perfect mogelijk? 
Mogen de kerken op die ene avond het verhaal vertellen van een geboorte na het begin 
van een zwangerschap dat ook al niet past in het raamwerk van ons redelijk denken? 
Verlangen we dan toch ook naar een nieuwe geboorte van onszelf? 
Wat gebeurt er in deze maand met ons? Laten we door een verborgen kier toch nog de 
mogelijkheid toe dat er een werkelijkheid is achter de waarneembare, beredeneerbare, 
ruikbare werkelijkheid? Of proberen we ook die werkelijkheid binnen ons bereik te 
halen? 
Herman Andriessen, pastoraal-psycholoog, opent zijn bundel Teksten op de weg naar 
kerstmis1 als volgt: 

‘Je stempelt de straten. In winkels  
word Je gekocht en versierd  
met kleurige linten. Kerstpapier  
houdt je omwikkeld. Geprijsd 
hang Jij in het rek: ons verlangen. 
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Tot in het brakke geluid 
van de luidsprekers nog dring Je door.’ 

Het is merkwaardig wat hij doet. Hij doet het voorkomen alsof God Zelf de hand heeft in 
het kerstcircus met zijn kerstmarkten, georganiseerde busreizen naar Münster, Osnabrück 
en het winkelen in de kerstsfeer. Andriessen zoekt het niet in een anti-kerstgedicht. Het is 
alsof hij wil zeggen: je kunt nooit weten of het verlangen toch niet wordt ingepakt in 
koopgedrag en besloten ligt in kortstondig geluk. 
Het kind dat ontdekt dat Sinterklaas niet bestaat, verliest een illusie en kan daar verdriet 
om hebben in de vorm van een blijvend heimwee. Toch is het een noodzakelijk verdriet 
op weg naar volwassen-worden in een wereld met weinig illusies. Je kunt niet blijven 
geloven in Sinterklaas, maar je kunt het feest wel blijven vieren. 
De mens die ontdekt dat God geen Sinterklaas is die al onze wensen vervult en voor alles 
verantwoordelijk is, verliest ook een illusie en kan daar ook verdriet om hebben. Ook dat 
is een noodzakelijk verdriet op weg naar een volwassen geloof; een volwassen geloof dat 
de weg van het verlangen ontdekt, dat vragen leert openhouden. Het ontdekt God als de 
Komende. Altijd de Komende. De verborgen kier, de kleine scheur kan de opening zijn 
voor het verhaal van een geestelijke geboorte die ons denken overstijgt. 
Toch maar kerstmis blijven vieren en een avond samendrommen in die kerken met hun 
soms wereld¬vreemde boodschap, een boodschap die een eigen bijdrage vormt in de 
maatschappelijke discussie over de toekomst. 
 

Marinus van den Berg 
(1. Herman Andriessen, Teksten op de weg naar kerstmis. Kok, Kampen, 1994.) 

 
 
KEUZESTRESS 
 
Oké, dacht Theo bij aanvang van de jongerengesprekskring van de kerk. Het onderwerp 
‘rentmeesterschap’ dat ik voor vanavond had voorbereid, schuif ik wel door naar de 
volgende keer. Als ervaren jeugdouderling proefde hij dat hij nu het weer tentamentijd 
was iedereen eerst even wat persoonlijke aandacht moest geven. Twee meisjes moesten 
daarnaast ook nog een selectietoets maken voor een vervolgopleiding, er kwam gewoon 
ook best veel op jongeren af. 
Hij kon wel mopperen dat ze niet van hun iPhone konden afblijven, maar het ook 
omdraaien en hen nu eerst even een appje sturen. ‘Hoe zie jij je toekomst?’  
Het bleek een schot in de roos te zijn. Theo genoot enorm van de openhartigheid en het 
onderlinge vertrouwen.  
Toen iedereen aan de beurt was geweest, vroeg hij aan Peter: ‘Weet jij al wat je na je 
eindexamen wilt gaan doen?’ 
De frons tussen zijn wenkbrauwen was hem niet ontgaan. 
Peter antwoordde: ‘Ik heb geen flauw idee.’  
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De broodsoorten bij de bakker bezorgden hem al keuzestress, laat staan alle 
studiemogelijkheden. Hij was blij dat zijn moeder altijd een boodschappenbriefje meegaf. 
Doordeweeks grof volkoren-brood, in het weekend ook nog een pistoletje voor zijn 
studerende broers en hem erbij.  
Maar de toekomst interesseerde hem even geen fluit, wat moest je met zo’n papiertje als 
je tegenwoordig toch nooit uitgeleerd raakte en hij had al meer dan genoeg aan vandaag. 
Zijn vader legde heel veel druk op hem om zijn talenten volop te benutten en niet alleen 
vanwege het leenstelstel in één keer de juiste studiekeuze te maken.  
Peters vader was bore-out geraakt.  
Letterlijk ziek worden van verveling, dat is wat bore-out kortgezegd inhoudt. 
Peters vader had te weinig prikkels en onvoldoende uitdaging gehad bij het 
consultancybedrijf waar hij werkte. 
Voor iemand van vijftig was het extra confronterend om erachter te komen dat hij een 
deel van zijn werkende leven bij wijze van spreken verkeerd had besteed.  
Er heerste een taboe op dit onderwerp, al was het wetenschappelijk vastgesteld, het 
bleef nog onderbelicht, ook Peters vader had het eerst angstvallig verborgen gehouden.  
Hij schaamde zich, ook omdat hij niet wilde klagen, je moest toch blij zijn dat je een baan 
had en ook daarom zat hij al behoorlijk ver in het proces.  
Hij was lusteloos, prikkelbaar, soms zelfs depressief en zou maanden nodig hebben om 
weer wat te herstellen. En hij bleef zijn ervaringen maar op Peter projecteren en vergat 
ondertussen dat hij zijn eigen weg moest kunnen gaan.  
Peter was er opvallend openhartig over, de groep had vooral geluisterd.  
Na een korte stilte vroeg Theo: ‘Wat vindt je moeder er eigenlijk van?’  
‘Zij heeft ook een hoog arbeidsethos, maar zegt dat ik het zelf moet weten en dat is nu 
juist het probleem.’ Eigen keuzes maken, hoorde bij volwassen worden, maar dan moest 
je wel een klimaat creëren waarin je kunt floreren.  
Theo liet de jongeren zelf denken, stuurde hier en daar bij en reduceerde de eerst 
volgende stap voor Peter tot een boodschappenbriefje. 
Hij vroeg: ‘Heb je al eens met je ouders over je interesses gepraat?’ 
‘Nee.’  
‘Zou je dat willen?’ 
‘Ja.’  
‘Wanneer?’ 
Peter stond op en zei: ‘Nu.’  
Hij stopte zijn iPhone in zijn jaszak en zei: ‘Heel erg bedankt allemaal.’ 

Christine van Reeuwijk 
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LEREN OM TE LEVEN 
 

het kofschip en het alfabet  
Meneer Van Dalen en de wet  
de tafels dreunen, veters strikken  
ik mag niet jokken, ik mag niet klikken  
 
geen schapen meer op stille hei  
de geur van krijt is lang voorbij  
het schoolbord is nu digitaal  
en Engels kennen we allemaal  
 
een woordje Duits, een woordje Frans  
en straks wellicht een Spaanse dans  
we leren om iets op te zoeken  
op internet in plaats van boeken  
 
we reizen aan de maan voorbij  
weten niet meer van het getij  
we stampen kennis in ons hoofd  
want dat is macht, zo is beloofd  
 
maar soms denk ik – heel even –  
 
wie leert mij om te leven…?   

 
Heleen Pasma 

 
INNERLIJKE VRIJHEID 
 
Nelsen Mandela zegt na zijn jarenlange ervaring van racisme en kleinering, ook in de 
gevangenis, dit: ‘Ieder mens heeft 5 vrijheden.   
1.  De vrijheid te zien en te horen wat hier is. En niet wat hier zou moeten zijn of was of 

zal zijn.  
2.  De vrijheid te zeggen wat men voelt en denkt en niet wat men hoort te zeggen.  
3.  De vrijheid te voelen wat men voelt en niet wat men zou moeten voelen.  
4.  De vrijheid te vragen wat men graag wil en niet altijd te wachten op toestemming 

om te mogen vragen.  
5.  De vrijheid risico’s voor zichzelf te nemen en niet alleen maar te kiezen voor 

veiligheid zonder zelf ooit in beweging te komen.’ 
En Loesje zegt hierover: ‘Leuk toch dat je vrijheid grenst aan die van anderen’.  
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Bidden en mediteren kan volgens een oude levenswijsheid helpen om bij die innerlijke 
vrede te komen. Bidden en mediteren verandert niet de wereld. 
Bidden en mediteren verandert de mens en geeft innerlijke vrijheid. En vanuit die 
innerlijke vrijheid verandert de mens de wereld.   
Wanneer ik naar onze kleurrijke multiculturele en multireligieuze samenleving kijk, zijn 
de waarden van  3 x V belangrijk om bij die innerlijke vrijheid te komen. 
* Veiligheid: daarbij hoort de waarde van respect en het afwijzen van openbare 
minachting en  openbare belediging. Dus niet enkel zeggen wat je denkt. Het recht op 
vrije meningsuiting’, hoe fundamenteel ook, mag nooit een op zich staande ideologie 
worden. Dan kan het verworden tot het recht op on-gelegitimeerde belediging en 
minachting. Dat kan onze democratie met haar mensenrechten gewoon niet tolereren 
* Veelkleurigheid: Welk democratisch maatschappijbeeld hanteren we? Het 
multiculturele? Want dat zijn we door de geschiedenis heen geworden: een 
multiculturele democratie, geworteld in de uitgangspunten van de mensenrechten. Ook 
in een tolerant land hebben mensen tijd nodig om dit te accepteren en positieve 
mogelijkheden te herkennen om er samen werk van te kunnen maken. Wanneer we dit 
niet beseffen hollen we de positieve betekenis van tolerantie uit en laten het begrip 
ontploffen.     
* Verantwoordelijkheid: In onze multiculturele samenleving leven mensen vanuit vele en 
verschillende levensovertuigingen en culturen. Daarin liggen veel positieve kansen voor 
de samenleving. Want we laten ons motiveren en activeren op grond van hoe wij het 
leven beschouwen, hoe wij betekenis en waarde geven vanuit het geloof aan het leven. 
Geloof en levensbeschouwing zijn dan niet het doel , maar het middel om kleurrijk en in 
vrede samen te leven.  
 
Wat voelt als een droom, kan werkelijkheid worden wanneer we het zaad van die 
innerlijke vrijheid in ons hart en gevoel zaaien. Ik vind dat Jezus dat ook deed met zijn 
levenshouding. En ons is beloofd dat we deze mooie zoektocht naar innerlijke vrede 
nooit op eigen kracht alleen hoeven te doen. God zij dank. 

Corry Nicolay,  
PKN predikant Kleurrijke Communicatie. 
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