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EEN BLIJDE GEBEURTENIS 
De achtergronden van het kerstverhaal. 
 
Het kerstverhaal is een verhaal, dat de meeste mensen aanspreekt. Verhalen 
over baby’s zijn altijd leuk. Jaren later vertelt men nog over de blijde gebeurtenis. 
Als de kinderen allang volwassen zijn wordt nog het babyfotoboek te voorschijn 
gehaald. Een moeder van een bekende profvoetballer vertelt misschien wel over 
haar jongen, die al in haar schoot er driftig op los schopte. En de moeder van een 
zangeres verhaalt dat zij muzikaal blèrde in de wieg. 
Het zijn vaak natuurlijk verhalen van vaders en moeders, die achteraf zogenaamd 
al tekenen gezien hebben van een latere carrière. Of zoiets waar is, is maar de 
vraag. Het feit dat een kind graag met auto’s speelt wil vaak nog niet zeggen dat 
het later een garagemonteur of autocoureur wordt. 
Het kerstverhaal is wel een uitzonderlijk verhaal. Vader Jozef en Moeder Maria of 
iemand anders lijken wel erg veel fantasie gehad te hebben. Dat kan nooit waar 
gebeurd zijn roepen veel mensen. Een engel, die de geboorte aankondigt, een 
maagd, die zwanger wordt, een onwaarschijnlijke volkstelling, vorsten, die 
zomaar een onbekend kind bezoeken en een ster volgen. Zoiets kan niet 
wetenschappelijk historisch gebeurd zijn. Dat is misschien ook zo. Maar Jezus is 
wel geboren. Dus iets moet er wel waar zijn, maar wat ? 
Zo'n verhaal als het kerstverhaal geeft aan dat de verhalen uit de bijbel niet 
zomaar historisch wetenschappelijk waar gebeurd zijn, zoals een verslag in een 
krant. Het zijn andere verhalen. Het zijn verhalen, die mensen iets te vertellen 
hebben dat waar is, maar soms niet gebeurd is. Dat is ook met het kerstverhaal 
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het geval. In de oudheid gold de opvatting dat bijzondere mensen, zoals bijv., 
keizers bijzondere geboorteverhalen hoorden te hebben. Een keizer had zoveel 
autoriteit dat hij bijna gezien werd als een godheid. Zo iemand kan natuurlijk niet 
gewoon geboren worden uit de schoot van zijn moeder. Hun geboorte en 
kindertijdverhalen werden daarom opgevuld met allerlei symboliek, die hun 
latere levensloop tot uitdrukking brachten. Ook in de bijbel is dat zo met 
belangrijke figuren. U kent misschien het verhaal wel van Mozes in het 
rietenmandje. Vaak word er ook nog bij vertelt dat met de geboorte van deze 
persoon allerlei voorspellingen vervuld worden. 
Het geboorteverhaal van Jezus vertelt dat Jezus gezien moet worden als iemand 
die van God een belangrijke levenstaak heeft gekregen. Daarom vertelt men dat 
zijn geboorte aangekondigd wordt door een engel een boodschapper van God. 
Verder dat Jezus door zijn volgelingen als de langverwachte messias, de joodse 
bevrijderkoning wordt gezien. Daarom laat de schrijver in het verhaal allerlei 
Bijbelteksten in vervulling gaan. Van Maria wordt daarom verteld dat ze maagd 
is. En hij, de schrijver, laat daarom Jezus met opzet in Bethlehem de geboortestad 
van koning David geboren worden. Jezus is voor zijn volgelingen een koninklijke 
verlossersfiguur voor de gehele wereld. Daarom laat de schrijver 
wijzen/koningen voor de kribbe neerknielen en hem koninklijke geschenken 
geven in plaats van een rammelaar en luiers. Zo zeggen ze dat Jezus een soort 
superkoning is voor hen. 
Maar ze vertellen alvast ook dat hij een ander koning is dan andere koningen. Het 
gaat Jezus niet om het hebben van militaire /politieke macht of rijkdom. Zo'n 
koning is hij niet. Hij wil mensen eerder door zijn woorden veranderen. 
Symbolisch laten de schrijvers hem daarom in een kribbe in een stal geboren 
worden. De schrijvers willen ook uitdrukken dat veel mensen niet op de 
boodschap van Jezus zitten te wachten. Ze nemen eerder aanstoot aan Jezus 
woorden en aanstoot aan de boodschap van de kerk. Uiteindelijk zullen de 
politieke en religieuze machthebbers hem ter dood veroordelen. De schrijvers 
laten daarom dit al in het geboorte verhaal tot uitdrukking komen. Herodes de 
daadwerkelijke joodse koning probeert baby Jezus dan ook al te doden. 
Het geboorteverhaal bevat dus een heleboel "waarheid" over Jezus. Maar dan 
wel op een heel andere manier dan een verslag uit een krant. Andere 
Bijbelverhalen doen dat ook. Ervaringen van mensen met God medemensen 
worden in een bepaald stramien geweven. Daartoe worden die feiten veranderd 
en soms ook niet. Dit om de boodschap van het verhaal duidelijker uit te laten 
komen. Soms worden delen van dat verhaal helemaal verzonnen en soms 
berusten ze helemaal op feiten. Het is daarom moeilijk te bepalen wat waar 
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gebeurd is of niet. Het is ook niet de bedoeling om dat te doen. Zodra je draden 
uit het verhaalweefsel gaat trekken vernietig je het tere weefsel. 
 

Jan Albert Kuipers 
 

 
 
 
 
 
Wanneer (acute-) pastorale zorg nodig is, verzoekt het bestuur u om met haar 
contact op te nemen gezien het feit dat onze voorgangster herstellende is van 
een hernia operatie.  
 
In het telefonisch contact met haar partner Clazien op woensdag 27 november is 
afgesproken om het telefonisch spreekuur voorlopig op te schorten.  
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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/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, Aambeeld 11, 8307 ED Ens. 
Telefoon: 06-22997827 
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: Br. B. van Berkum, Concourslaan 88, 8252 GK Dronten 
Telefoon : 0321 - 334663 
Nieuw E-mail : bobvanberkum@gmail.com   
 
Website gemeente: www.dg-nop.nl  
Website Ring Zwolle: www.dg-ringzwolle.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:  
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  
 
 
 

 

mailto:gegmeijer@doopsgezind.nl
mailto:jan.a.kuipers@gmail.com
mailto:sietske@famheeringa.com
mailto:barbera.yntema@gmail.com
mailto:bobvanberkum@gmail.com
http://www.dg-nop.nl/
http://www.dg-ringzwolle.nl/


Winter 2019 
 

5 
 

VAN DE REDACTIE. 
De redactie verzoekt u om de kopie voor de Beiaard naar Hein Bergman te 
sturen. Alvast hartelijk dank. 
 
VANUIT DE KERKENRAAD 
 
Beste broeders en zusters. 
We hebben een drukke tijd achter de rug. Ineke en Bob zijn ondanks hun wens 
om afscheid te nemen van de kerkenraad zo welwillend geweest om nog het 
lopende jaar vol te maken. Zodat we iets meer tijd hebben om aan de nieuwe 
structuur met een beperkte kerkenraad te wennen. Onze dank hiervoor.  
Onze predikant Graddie Meijer heeft na lang wachten eindelijk haar 
herniaoperatie gehad. De laatste berichten is ze weer thuis.  Haar wacht een 
langdurig herstelproces. Vanaf 2 december kan ze weer bezoek ontvangen. Als 
gemeente wensen we haar alle sterkte toe.  
Tevens heeft Graddie aangegeven deze zomer te willen stoppen met het werk 
voor onze gemeente. Gezien hier leeftijd wil ze minder werken wat ik met goed 
kan voorstellen. Ook gezien haar gezondheid. Anderzijds verliezen we met haar 
een betrokken predikant. In haar overige gemeenten blijft ze haar taken 
uitvoeren. 
Naar aanleiding hiervan hebben we een korte ledenvergadering gehad. Een 
commissie bestaande uit Gerda en Gerrit zal eerst inventariseren bij de leden wat 
ze willen met de kerk en kerkdiensten en wat voor persoon daarbij past alvorens 
tot een benoeming van een beroepingscommissie over te gaan.  
We hebben het kerkelijk jaar afgesloten met de gedenken van de leden en 
vrienden, die ons afgelopen jaar ontvallen zijn. In deze dienst waarin Gerke van 
Hiele voorging hebben we br. De Jonge, zr. Balt, zr. De Groot en zr. Dirkmaat 
herdacht. Bij deze dienst was de familie van zr. Dirkmaat en br. De Jonge 
aanwezig. Samen als gemeente hebben we iedereen herdacht en waxinelichtjes 
en kaarsen aangestoken. 
De kersttijd staat nu voor de deur. De  adventsviering is op 14 december om 
16.00 uur. De activiteitencommissie is druk bezig met de voorbereiding. Elders in 
de Beiaard staat meer informatie.  Eerste kerstdag ga ik zelf voor in de 
kerstviering. Vanmiddag al geprobeerd met de preek te beginnen. De inspiratie 
liet op zich wachten. Was nog niet in kerststemming. Misschien moet ik eerst nog 
wat meer naar de commerciële zenders luisteren die halverwege november al 
beginnen met kerstmuziek. Op mijn werk ontsnap ik er  niet aan in de pauze. 
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Iedereen een goede kerst toegewenst. Voor nieuwjaarswensen is het nog wat te 
vroeg.  
Namens de kerkenraad  

Jan Kuipers 
 
VAN DE REDACTIE: 
Bij het samenstellen van dit nummer bereikte ons het bericht dat Mevr. Balt-
Terpstra op maandag 9-9-2019 is overleden. Op vrijdag 13-9-2019 heeft de 
Crematie in Sneek plaats gevonden.  
Wij wensen haar familie veel sterkte toe na in dit verlies. 
 
GEMEENTEACTIVITEITEN 
Alle kerkdiensten beginnen om 10.00 uur, tenzij anders vermeld.  
 
12 januari         Da.  Graddie Meijer Heerenveen 
19 januari          geen dienst 
26 januari          Ds. Jan Kuipers Nagele 
2 februari          geen dienst 
9 februari          Ds. Gerke van Hiele Giethoorn 
16 februari        geen dienst 
23 februari        Da. Graddie Meijer Heerenveen 
1 maart              geen dienst 
8 maart              Zr. Thea Tholen 
15 maart            geen dienst 
22 maart            Zr. Bakker Oenkerk 
29 maart            Da. Graddie Meijer Heerenveen 
5 april                 geen dienst 
 
WEL EN WEE 
 
Na een zware operatie is onze voorgangster, ds. Graddie Meijer,  weer thuis. We 
wensen haar een spoedig herstel  toe. Inmiddels kan ze ook weer bezoek 
ontvangen, maar het is handig om van tevoren even te bellen. 
Zr. Hennie Stienstra heeft ons meegedeeld dat haar vader, br. J. Wester, 
bedlegerig is geworden. Wij wensen ook de familie Westra en Stienstra veel 
sterkte toe. 
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Verjaardagen 
Januari 
7 Br. H. Bergman 
25 Br. J. Yntema 
27 Zr. B. Yntema 
 
Februari 
7 Zr. A. Flohil 
13 Zr. K. Hoogendoorn 
28 Zr. A. Eijkelenboom 
 
Maart 
15 Br. B. de Jonge 
18 Zr. P. Talsma 
 
Namens het pastoraal team wensen wij u allen goede feestdagen en een gelukkig 
en gezond 2020 toe.  
 

Bob van Berkum 
 
VAN DE PENNINGMEESTER 
 
December is de maand, waarin wij alvast een beetje de balans opmaken van het 
afgelopen jaar. Hebben we goed begroot? Zijn alle kosten in rekening gebracht? 
Zijn de subsidies, die we aangevraagd hebben (deels) toegekend?  
 
Maar het allerspannendste is natuurlijk, zijn er voldoende bijdragen overgemaakt 
door de leden, vrienden en belangstellenden van onze gemeente? 
 
Op dit moment hebben we hier nog niet allemaal aan gedacht, maar het is ook 
nog geen eind december. Heeft u uw bijdrage voor het jaar 2019 al overgemaakt? 
Via deze weg willen wij vragen om hier aandacht aan te besteden. 
 
Alvast hartelijk dank hiervoor.  
 
Namens de kerkenraad, 
Sietske Heeringa ( 06-22997827) 
 

 



30e jaargang 
 

8 
 

Bankgegevens: 
Doopsgezinde Gemeente Noordoostpolder  
NL48 RABO 0386 5679 56 
 
KERKDIENSTEN IN BLOKZIJL 
 
Dienst: Ds. Andries Bakker 
Tijdstip: zondag 8 december 10:15 
Kerst in 't Lam 
Ds. Andries Bakker, met medewerking van koor, Meer informatie volgt ter zijner 
tijd. 
Tijdstip: zondag 22 december 19:30 
 
AGENDA ACTIVITEITEN DG-BLOKZIJL 
 
Vrijdag 24 januari 2020 
Helmert Woudenberg speelt: solo met kronkels van Carmiggelt 
aanvang 20.15 uur € 10,- 
 
Vanaf 1947 tot 1975 schreef Simon Carmiggelt elke dag een Kronkel. 
Nu, meer dan veertig jaren na Carmiggelts dood, blijkt dat de tijd dit oeuvre niet 
heeft aangetast. Integendeel: zijn scherpe blik, zijn interesse in het menselijk 
onvermogen en zijn beeldende taal tillen zijn verhalen moeiteloos over de jaren 
heen. 
Tegelijk spreekt er uit zijn verhalen een vanzelfsprekend mededogen met 
buitenstaanders en mensen waar iets mee is. 
In Carmiggelt speelt Helmert Woudenberg een aantal grappige maar ook 
droefgeestige gebeurtenissen en kleurrijke maar ook ontroerende personages. 
 
Zondag 2 februari 2020 
Kindervoorstelling: Gekke Buren van Daniëlle van Dijk 
(voor kinderen van 4 +) 
Aanvang 15.00 uur € 5,- volwassenen, kinderen gratis 
 
Gekke Buren is een humoristische voorstelling voor kinderen, hun ouders, oma’s 
en opa’s en noem het maar. 
De voorstelling is gebaseerd op het gelijknamige prentenboek van Ingrid & Dieter 
Schubert. 
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Kaat is niet bepaald blij met de komst van de nieuwe buurman Bram die naar 
haar mening vooral goed is in luiwammesen en rondhangen. 
Als door een zware storm het gammele onderkomen van de buurman de lucht 
invliegt, nodigt Kaat hem toch wat onwillig uit in haar huisje. 
Zal het de buurman lukken om Kaat te ontdooien? 
 
Vrijdag 20 maart 2020 
i.s.m. Schrijvers Festival Steenwijk: 
Interview: Clairy Polak over haar roman Voorbij, voorbij 
Aanvang 20.15 uur, € 10,- 
 
Clairy Polak is een bekend verslaggever en presentator op radio en televisie. Ze is 
bekend van o.a. NOVA, Nieuwsuur, Radio 1 Journaal, De Ochtenden, Met het oog 
op Morgen en Buitenhof. Dit jaar verscheen ook een roman van haar Voorbij, 
voorbij. 
 
Vrijdag 17 april 2020 
Barbara Lok zingt: Tribute to Michel Legrand, met muzikant Joel Groenewold 
Aanvang 20.15 uur, € 5,- 
 
De Franse (filmmuziek) componist, pianist en arrangeur Michel Legrand is 
wereldberoemd door zijn filmmuziek (ca. 200 composities voor televisie en film) 
voor o.a. The Thomas Crown Affair, Windmills of Your Mind, Summer of 42 en 
Yentl. 
Verder nam hij muziek op met o.a. Shirley Bassey, Ray Charles, Frank Sinatra en 
Neil Diamond. 
 
Barbara Lok en Joel Groenewold kennen elkaar van het conservatorium en delen 
hun liefde voor de muziek van Legrand. 
Zij zingen en spelen zijn muziek; ze gebruiken daarvoor (bas)gitaar, piano en 
zang, een mooie combinatie.   
 

Verenigde Doopsgezinde Gemeente Blokzijl 
Kerkgebouw ’t Lam: Breestraat 2, 8356DL  Blokzijl, 

Postadres: Rietvink 6, 8356DR Blokzijl 
www.doopsgezindblokzijl.nl 

Secretaris: D. Lok, Zuiderkade 20. 8356EB  Blokzijl 
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VAN DE RAAD VAN KERKEN te EMMELOORD 
 

 

A Net als voorgaande jaren 
organiseert de Raad van Kerken 
Emmeloord op Kerstavond 24 
december een tweetal 
kerstnachtdiensten; één in de Nieuw 
Jeruzalemkerk en één in De Ontmoeting. Beide diensten beginnen om 22.00 uur. 
 
De Ontmoeting: Voorganger is ds. Bram Hofland. Het koor Reach Out verleent 
haar medewerking. 
 
Nieuw Jeruzalemkerk: jeugdkerstnachtdienst. 
Deze dienst is bedoeld voor iedereen die jong is of zich nog jong voelt.  
De voorbereiding wordt gedaan door een aantal jongeren uit kerken die zijn 
aangesloten bij de Raad van Kerken Emmeloord. 
Voorganger is ds. Margreet Jongsma. Een gelegenheidsband verleent 
medewerking. 
 
In beide kerken zijn er twee collectes. 
Tijdens de dienst collecteren we voor NSKI (Nederlandse Stichting voor hulp aan 
Kinderen van Irak). Klaas Ferbeek, woonachtig in Emmeloord, is als adviseur aan 
deze stichting verbonden en spant zich enorm in voor deze stichting. Wij kunnen 
op onze beurt hem weer steunen door een gift. Het komt ten goede van het 
waterzuiveringsproject ‘Ninevé'. 
Bij de uitgang houden we een onkostencollecte. 
 
U / jij bent van harte welkom om één van de diensten te bezoeken! 
 

B Het is een traditie geworden om op de derde adventszondag met het 
Christelijk Mannenkoor Emmeloord o.l.v. Johan Bredewout samen zingend op 
weg te gaan naar Kerst. Hiertoe organiseert de Raad van Kerken Emmeloord een 
drietal diensten in drie verschillende kerkgebouwen in Emmeloord.  
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 ADVENTS-SAMENKOMSTEN 
op zondag 15 december 2019 
 
thema: ‘Waar blijft Hij?’ 
voorganger: drs. Sjaak Biewenga 
 
15.00 uur De Ontmoeting 
17.00 uur MFC Nieuw Jeruzalemkerk 
19.15 uur De Hoeksteen 
 
10 minuten voor aanvang is er samenzang 
de collecte is bestemd voor de onkosten 
 
Van harte welkom! 
 
AFSCHEID REINOU BALT-TERPSTRA 
 
Vrijdag 13 september hebben wij afscheid genomen van Reinou Balt in het 
crematorium in Sneek. Het was een mooi afscheid met veel herinneringen aan de 
tijd op de verschillende boerderijen in de Noordoostpolder. Kees en Reinou 
hadden daar een hele goede tijd.  
Voor de gemeente was Kees altijd heel actief. Hij voelde zich daar thuis. Reinou 
kwam wel eens mee naar de kerk, maar zij voelde zich minder betrokken bij onze 
gemeente. Toch stelde zij het bezoek van de gemeenteleden zeer op prijs. 
Boven de rouwkaart stond ‘Ik heb een mooi leven gehad’. Dat kwam in de 
afscheidsdienst ook duidelijk naar voren. Naast de kinderen was er een grote 
schare kleinkinderen en achterkleinkinderen aanwezig en zij legden ieder een 
bloem op de kist. 
Bij de bezoekjes van de gemeente, die zij zeer waardeerde, had zij ook 
belangstelling voor ons. In haar verliezen wij een hartelijke en lieve 
belangstellende van onze gemeente.  

Akke de Jonge 
 
LERENDE GEMEENTE PKN-GEMEENTE EMMELOORD 
 
De Commissie Lerende Gemeente van de Protestantse Gemeente Emmeloord 
organiseert ook de komende winter, in het kader van verdere verdieping over 
een bepaald thema, enkele interessante avonden. 
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In het seizoen 2019-2020 worden een zevental lezingen georganiseerd onder het 
motto “Samen op Verkenning”. Voor deze avonden hoeft men zich niet aan te 
melden. Alle avonden zijn op een maandag om 20.00 uur in één van de zalen van 
MFC Nieuw Jeruzalemkerk, C. Dirkszplein 10, Emmeloord. Iedereen, ook 
belangstellenden buiten onze PGE, is van harte welkom en de koffie/thee staat 
klaar. 
 
16 december 2019 
Uitzicht op het hiernamaals; door pastoor Victor Maagd 
 
20 januari 2020 
Egypte, bakermat van het jonge christendom; door ds. Bram Bregman 
  
17 februari 2020 
De rol van de religie in de psychologie van Jung; door ds. Frits Slothouber 
  
16 maart 2020 
Orthodoxie en fundamentalisme; door ds. Marianne Gaastra 
  
Van de meeste lezingen kan men na afloop een geschreven versie opvragen bij 
Corrie de Haan, haandecorrie@gmail.com. Vlak voor de avond van elke lezing 
komt er verdere informatie beschikbaar. Wilt u deze persoonlijk via uw mail 
ontvangen, dan kunt u dat ook aangeven via het mailadres van Corrie de Haan. 
 
LIEVE MENSEN,  
 
Zo zou Popko zijn toespraakje beginnen. In deze maand komen veel 
herinneringen naar boven. O.a. de afscheidsdienst van Popko, die Graddie met 
veel zorg heeft geleid.  
Sinds 1 oktober woon ik in Haren, in een appartement dichtbij Karin. Het is hier 
heel goed wonen, maar natuurlijk mis ik jullie allemaal. Ook heb ik goede 
herinneringen aan de vele dominees, die ik in de 55 jaar “Polder” heb 
meegemaakt. Zo ook de dienst waarin Ds. Meerburg Snarenberg ons in 1965 in 
de Doopsgezinde Kerk in Ytens heeft getrouwd. Eveneens herinner ik mij de vele 
activiteiten en de bijzondere diensten.  
Hier in Haren ben ik al een paar keer naar de kerk geweest. Ds. Klaas v.d. Werf 
deed de dienst. Hij heeft een andere opzet van de kerkdienst, die mij wel 
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aanspreekt. Per 1 januari 2020 laat ik mij overschrijven naar de Doopsgezinde 
Gemeente Haren.  
Bij deze wil ik in het bijzonder de Kerkenraad en Graddie bedanken. Eveneens 
verder iedereen bedankt voor de vriendschappen en het vele medeleven.  
Ik wens iedereen veel goeds en het allerbeste voor de toekomst.  
Met hartelijke groeten,  
Akke de Jonge – Twerda  
Nesciolaan 93, 9752 HV Haren (Gn). Telefoonnummer: 050 737 0041 
 
ARCHIEF OPGESCHOOND 
 
Op een morgen hebben Akke, Bob en ik het archief van de gemeente 
opgeschoond.  Alles ligt in nette mappen in de kast in de consistoriekamer. De 
mappen hebben de volgende onderwerpen: 
1. Start gemeente 
2. Ds. Gaaikema 
3. Ds. Meerburg Snarenberg 
4. Ds. J. Wouda 
5. Ds. T. Rijken 
6. Ds. L. Bloem-Dekker 
7. Ds. W. Geijlvoet 
8. Br. B. van der Woude 
9. Diverse diensten 

A. Jubilea 25-40 jarig bestaan 
B. Jubilea 50-60 jarig bestaan 

10. Overlijdensberichten 
11. Beheer commissie tot aan 1976 
12. Buitendagen 
13. Broederschapsdagen en WordFellowshipsdagen 
14. Menno Simons en Doopsgezind allerlei (3 mappen) 
15. Jaarverslagen 2004-2013 
16. Notulen 95-96 en 96-98 
17. Archief zusterkring 
 
Mocht iemand van u nog aanvullingen bij dit archief hebben, dan kunt u dit bij 
een van ons aangeven. 

Karen Hoogendoorn 
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ADVENT- EN KERSTVIERING 2019 
 
Op zaterdag 14 december organiseert de Doopsgezinde Gemeente in Emmeloord 
een advent-en kerstviering rondom het thema: 
 
“De wensboom a la Joris Linssen” 
 

 
De hele middag wordt begeleid en er is aandacht voor alle aanwezigen.  
De bezoekers hebben de gelegenheid om een foto, of een paar regels op een 
kartonnen kerstbal te zetten en iets of iemand in het licht te zetten. 
Daarnaast is er een live optreden met kerstmuziek en kunnen mensen meezingen 
met de traditionele kerstsamenzang.  
Er is kerstbrood, chocolademelk, glühwein etc.  Voor iedereen die op zoek is naar 
warmte, saamhorigheid en meer inhoud rond de dagen van kerst. 
 
De Doopsgezinde gemeente is een ruimdenkende geloofsgemeenschap waar 
niets opgelegd wordt en waar we er voor elkaar willen zijn.  Iedereen is van harte 
welkom. De toegang is gratis.  
 
De middag begint om 16.00 uur en is afgelopen om 19.00 uur.   
Gebouw de Hoeksteen, Smeden 2b te Emmeloord. 
 
VERSLAG JONGEREN  
Van een workshop mixed media in atelier “de Schilderschuur” 
Tijdens de Ringdag op 6 oktober 2019 
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Voor de jeugd was er tijdens de Broederschap dag op 6 oktober een eigen 
programma.  
Na de ontvangst op Schokland is de jeugd met drie begeleiders naar “de 
Schilderschuur” aan de Zwijnsweg in Ens gegaan . Hier hebben ze een workshop 
mixed media gevolgd.   
Ecoline, acrylverf, stempels, krijt, potlood, plaatjes en foto’s, kleine ornamenten, 
tape etc. bij mixed media mag het allemaal. Tijdens deze workshop worden al 
deze materialen gecombineerd en op deze manier heeft iedereen een heel 
persoonlijk werkstuk gemaakt. 
De resultaten waren prachtig. Als slotstuk heeft de jeugd van de laatste 
verfrestjes een gezamenlijk schilderij gemaakt (zie hieronder). Voor dit schilderij 
gaan we een plaatsje zoeken in onze kerk. 
 

 
NIEUWS VAN DE BEHEERS COMMISSIE 
 
Afgelopen zondag hebben we onze “nieuwe preekstoel” in gebruik genomen. De 
stoel past bij de kastjes en de tafel, die al eerder door Marco van de Vijgh zijn  
gemaakt.  
Een preekstoel, die omhoog en omlaag kan. Prachtig, na afloop van de dienst, 
wilden we dit allemaal wel even proberen. De microfoon zit in de preekstoel 
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verwerkt en gaat mee omhoog en omlaag. Zo is deze altijd op de juiste hoogte. 
Een aantal jaren geleden hebben we al subsidie gekregen voor dit project. Fijn, 
dat het nu gebruikt is. Marco, nogmaals onze hartelijke dank voor dit mooie 
stukje vakwerk. 
 

 
 
 
De komende weken wordt 
er hard gewerkt om het 
geluid weer bij de “tijd” te 
brengen. Daarnaast komt 
er een groot scherm aan 
de muur, zodat de 
voorganger zijn of haar 
laptop in kan pluggen en 
zijn of haar verhaal kan 
ondersteunen met tekst, 
foto’s etc. De planning is, 
dat dit tijdens de 
Kerstdienst operationeel 
is.  
 
 
 
 
 
 
 

Namens de Beheers commissie, 
Gerrit Heeringa 
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LOCUS DEI (= Plaats van God) 
 

Het vroor 
ik gaf de dakloze wat geld 
knoopte een gesprekje aan 
hij lachte vriendelijk 
deed mijn sjaal goed 
voor de kou 
zei hij – 
 
op weg naar huis 
een flits 
was dit een antwoord 
op mijn vraag 
de immer brandende vraag 
waar o waar 
ben Jij te vinden God? 
 
te midden van de wierook 
de gewaden de prelaten 
of ook zomaar 
verrassend 
op de hoek van de straat? 

Oeke Kruythof 
 
VANUIT DE RING ZWOLLE 
 
In de ledenvergadering dit voorjaar heb ik de gemeente verteld hoe de ADS de 
nieuwe organisatiestructuur ziet. Men wil een slagvaardiger organisatie, waarin 
niet meer alle gemeenten vertegenwoordigd zijn. De Broederschapsvergadering 
wordt vervangen door een Ledenvergadering, waarin de gemeenten 
vertegenwoordig zijn via leden. Deze ledenvergadering houdt zich bezig met 
strategische en financiële zaken. De Gemeentevergadering, waarin alle 
gemeenten en alle leden naar toe mogen komen, is het orgaan voor geestelijke 
verdieping en ontmoeting. 
 Voor onze Ring Zwolle betekent dit dat wij uit onze Ring twee 
ledenvertegenwoordigers hebben.  Deze structuurverandering is in de 
Broederschapsvergadering  van mei jongstleden aangenomen.  
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In de Ring Zwolle hebben we goed hierover gesproken. Ons grootste bezwaar 
was dat de ons vertegenwoordigende leden uit de Ring geen last of ruggenspraak 
met de gemeenten die zij vertegenwoordigen, hoeven te houden. In de Ring 
stellen we het zeer op prijs dat de ons vertegenwoordigende leden weten wat er 
in de gemeenten in de Ring speelt.  Inmiddels hebben wij twee leden uit de Ring 
als lid voor de Ledenvergadering voorgedragen, nl. br. A. Bakker uit Blokzijl en br. 
R. Zijlstra uit Zwolle. We hebben met elkaar afgesproken dat we minstens 
eenmaal per jaar een vergadering vanuit de Ring met hen beleggen. Ook zij 
hebben uitgesproken dat ze graag voeling met de gemeenten in de Ring willen 
houden. 
In de allerlaatste Broederschapsvergadering van november hebben wij als Ring 
Zwolle dat we de regeling, zoals wij hebben getroffen met de ons 
vertegenwoordigende leden, graag ook in de gehele Broederschap zouden zien. 
Vanuit het bestuur hebben we nul op rekest gekregen. Ook hadden we erop 
aangedrongen dat er een vertegenwoordiging vanuit de Ledenvergadering 
betrokken zou zijn bij de benoeming van de nieuwe directeur van de ADS. Ook dit 
voorstel werd niet overgenomen.   
De allerlaatste Broederschapsvergadering (nu tweede Gemeentevergadering) is 
dus zeer teleurstellend verlopen voor onze Ring. Mij is wel duidelijk geworden 
dat we samenwerking in de Ring moeten blijven zoeken, zeker nu we zo terug 
lopen in aantallen. We kunnen elkaar ondersteunen en van elkaar leren hoe we 
de gemeenten in stand kunnen houden. 
Met zusterlijke groet, 
Ringafgevaardigde, 
 

Karen Hoogendoorn 
 
CORRECTIE 
 
" In de vorige Beiaard stond vermeld dat Ineke Slingerland enkele functies had 
neergelegd. 
Echter, alleen als redactielid van de Beiaard had zij opgezegd." 
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VAN INEKE SLINGERLAND-VEEN: 
Tijdens de kerkenraadsvergadering op 2 december jl. heb ik afscheid genomen 
met dit gedicht: 
 

Aan de leiding van de kerkenraad stond onze voorzitter,  
genaamd van Berkum Bob 
Ging in vergadering altijd voorop. 
Goed voorbereid, gedegen en een strakke planning 
komen we als vanzelf bij Sietske,  
Zij beheert de penning{en}. 
Denkt aan alles, vindt overal potjes geld 
Daarom haha, maar natuurlijk nog veel meer, is iedereen op haar 
gesteld. 
Dan hebben we nog Kuipers Jan 
De secretaris van het span. 
Oplettend, rustig en geconcentreerd 
Zorgt hij dat alles goed wordt genotuleerd. 
Barbera, met de functie zonder naam 
Loopt, in de goede zin, overal achteraan. 
Regelt vele zaken klein en groot, 
Zij is met recht een duizendpoot. 
Ook Graddie, onze dominee schuift regelmatig aan 
Zij weet haar mannetje te staan 
En zorgt voorafgaand aan de vergadering 
Voor een stichtelijk begin. 
Als laatste sluit ik de rij 
Zorgde drie jaar voor de predikantenrij. 
Veel ervaring opgedaan 
Maar nu is het tijd om te gaan. 
Wat de toekomst voor onze gemeente ook brengen mag 
De kerkenraad zeg ik nu gedag. 
Samen zullen we verder gaan 
En werken aan ons kerkelijk voortbestaan. 

Ineke Slingerland-Veen 



30e jaargang 
 

20 
 

 
 
 

 
 
 
 

Goede Kerstdagen toegewenst 
 

en 
 

Een voorspoedig en gezond Nieuwjaar 


