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Vanuit de Meijerij 
 
Op het moment dat ik dit schrijf ben ik formeel nog ziek. Wat is er precies gebeurd en 
nog aan de hand? In 2015 ben ik geholpen aan een nekhernia. Dat is allemaal goed 
gegaan, maar op die plaats is zoveel botaangroei ontstaan, waardoor de wervelkolom 
vernauwd werd. Niet goed vanwege allerlei vitale functies. Daarom zijn er twee wervels 
verwijderd en vervangen door een cage; een soort buisje van kunststof. 
(www.nvvn.org/patienteninfo/wervelkolom-en-ruggenmerg/cervicale-stenose-
vernauwing-in-nek/) Die operatie is goed geslaagd en daarvan ben ik goed hersteld. Een 
kleine complicatie is er wel opgetreden: tijdens de operatie is een zenuw ‘aangetikt’, 
waardoor ik mijn linkerarm niet kan heffen en een paar dagen na de operatie ook heel 
erge pijn kreeg. Ik belandde weer in het ziekenhuis om de pijnstillers in te stellen. 
Inmiddels ben ik die aan het afbouwen en hoop ik mijn werk langzamerhand weer op te 
pakken. Tot zover het medisch bulletin.  
Heel erg bedankt voor alle steunbetuigingen n.a.v. het overlijden van Clasien haar vader 
en tijdens mijn ziekte. Het heeft ons weer doen beseffen wat de kracht van gemeente-
zijn is: naar elkaar omzien in liefde. 
Deze week waren we twee dagen op Texel om even te ontsnappen aan alles wat ons de 
laatste maanden heeft beziggehouden. We hebben genoten van het voorjaar: zon, harde 
wind, de velden met narcissen en de lammetjes. Overal nieuw leven! Tijdens mij 
ziekteperiode kocht ik een boek met de titel Het geheim van de weg, waarin Anselm 
Grün teksten heeft geschreven bij schilderijen van de Ootmarsumse kunstenaar Ton 
Schulten. Beiden hebben ze zich laten inspireren door de natuur, door kleur en licht, 
stralende eenvoud en innerlijke kracht. Onderweg zijn en genieten van het landschap zijn 
daarbij belangrijke thema’s. De kleurrijke schilderijen kunnen in dit blad helaas niet 
worden weergeven, maar vermoedelijk zal ik er nog weleens iets van laten zien in een 

http://www.nvvn.org/patienteninfo/wervelkolom-en-ruggenmerg/cervicale-stenose-vernauwing-in-nek/
http://www.nvvn.org/patienteninfo/wervelkolom-en-ruggenmerg/cervicale-stenose-vernauwing-in-nek/


28e jaargang 

 

2 

 

kerkdienst. Anselm Grün schrijft bij een schilderij, waarop het geheim van de opstanding 
wordt verbeeld: 
De vroege voorjaarszon vervult de wereld met fris groen. Er is lang uitgekeken naar de 
zon die door het felle groen schijnt. Ze geeft het jaargetijde zijn eigen smaak. Deze  zon 
smaakt levendig, teder en liefderijk. Door de zon bloeit  het leven op. De vroege kerk heeft 
de voorjaarszon geïdentificeerd met de zon van de opstanding. Nieuw leven komt op. En 
de liefde, die in de opstanding sterker blijkt te zijn dan de dood, dringt de huizen binnen 
en verkondigt de mensen: ook jullie liefde is sterker dan de dood. Opstanding betekent dat 
de dood geen einde aan jullie liefde kan maken. Ze zal jullie door de dood heen verenigen. 
Deze tekst trof mij, omdat het zo raakt aan onze ervaringen in de afgelopen periode en 
mij tegelijkertijd vooruit laat kijken naar Pasen en de betekenis daarvan.  
Bij bovenstaande tekst past heel goed die van Lied 625: 
Groen ontluikt de aarde uit het slapend graan,  
nu de zon de zaden roept om op te staan.  
Liefde staat op, wordt wakker uit de dood.  
Liefde draagt, als koren, halmen, vol en groot.  
 
Onder steen bedolven lijkt de liefde Gods.  
Rest haar niets dan rusten in de harde rots?  
Diep in het graf is Hij de weg gegaan  
van het zaad dat stervend nieuw ontkiemt tot graan.  
 
Zaad van God, verloren in de harde steen  
en ons hart, in doornen vruchteloos alleen –  
heen is de nacht, de derde dag breekt aan.  
Liefde staat te wuiven als het groene graan. 
 

 
Persoonlijk vind ik het wel een mooie gedachte, dat ook onze liefde sterker is dan de 
dood. Daarmee kan ik wel verder deze 40-dagentijd op weg naar Pasen. Jullie allemaal 
hopelijk ook. Daarom wens ik ons allemaal: een opgewekt Pasen. 
 

met zusterlijke groet, 
Graddie Meijer 
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VANUIT DE KERKENRAAD 
Beste broeders en zusters 
 
We kunnen terugkijken op een actieve winterperiode. De activiteiten commissie 
organiseerde een bijeenkomst met Hans Crebas, een zeer geslaagde Adventsavond en de 
boekbespreking met Henk Russch. Op deze plek wil ik de leden van de commissie 
nogmaals bedanken voor hun inzet. Op 29 januari was de World Fellow Ship Day waar 
een behoorlijke afvaardiging van ons aan heeft meegewerkt. 
Toch zijn er zorgen en dan denk ik aan onze financiële situatie en de kerkdienstbezoeken. 
Ik hoop dat we in aankomende tijd hier oplossingen voor kunnen vinden.5 april hebben 
we onze jaarvergadering waar bovenstaande zeker aan de orde zal komen. Op deze 
vergadering zullen we afscheid nemen van Rens Waiboer als kerkenraadslid. Rens heel 
erg bedankt voor al het werk wat je gedaan hebt voor onze gemeente. Tevens kan ik u 
meedelen dat Sietske Heeringa zich beschikbaar heeft gesteld als nieuw kerkenraadslid. 
Ik denk dat iedereen weet dat Graddie Meijer een operatie heeft ondergaan en dat alles 
niet naar wens is verlopen. Maar gelukkig voor ons wil ze toch de draad weer oppakken.  
Op 13 april Witte Donderdag vieren wij Avondmaal en als het Graddie lukt wil ze deze 
dienst graag leiden. 16 april hebben we ons Paasontbijt, vergeet je niet op te geven en 
daarna de Paasdienst die geleid wordt door Jan Kuipers. 
Terwijl ik zo zit te typen en ook naar buiten kijk zie ik dat het voorjaar zich aandient. Het 
is druk in ons siergras waar de mussen nestmateriaal  verzamelen, erg leuk om te zien. 
Bij deze wens ik u een fijn voorjaar toe 
Met broederlijke groet en namens de kerkenraad 
 

Namens de kerkenraad, 
Bob van Berkum 

 
GEMEENTEACTIVITEITEN 

 

19 maart, 10 uur, Zr. Jantine Huisman 
2 april,  10 uur, ds. M.G. De Vries 
5 april  19.30 uur Ledenvergadering 
13 april  19 uur, Da. G. Meijer (Avondmaal) 
16 april  10 uur, Da. G. Meijer (Pasen) + paasontbijt om 9 uur 
7 mei  10 uur, Ds. J. Kuipers 
21 mei  10 uur, Da. M.G. Bakker-van Kampen (gezamenlijke dienst met de VVH) 
4 juni  10 uur, Da. G. Meijer (Pinksteren) 
18 juni  10 uur, Zr. Jantine Huisman 
 
a elke dienst is er gelegenheid om samen een kopje koffie te drinken  
(Behalve op de feestdagen). Er wordt een bijdrage gevraagd voor de onkosten. 
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WEL EN WEE 
 
Verjaardagen 2017 
 
April 
21/4 Zr Stienstra 
 
Mei 
2/5 Zr Munneke  
19/5 Br van Berkum 
24/5 Zr Schat 
 
Juni 
27/6 Br Nanninga  
 
Allen een goede verjaardag gewenst, 
Namens het pastoraal team, 

Barbera  Yntema. 
 
 
LOKALE KERKEN ORGANISEREN EEN OECUMENISCH GESPREK 
 

Op donderdag 30 maart a.s. organiseert de 
lokale raad van kerken een oecumenisch gesprek 
in de Ontmoeting om 20.00 uur. (Europalaan 42 
te Emmeloord) 
 
Onderstaand de aankondiging: 

 
Geachte dames en heren, broeders en zusters, 
 
Kerken leven van de traditie, van wat mensen in het verleden hebben gevonden over God 
en geloof. Er zit ook veel traditie in kerkelijke rituelen, in gebruiken, in liederen. Dat is 
goed, we hoeven niet steeds het wiel uit te vinden. 
Ook signaleren we nostalgie. Een hang aan het verleden. Nostalgie heeft iets van houden 
wat je hebt en vroeger was het toch allemaal veel beter. De gedachte aan volle kerken, 
dat we het allemaal goed voor elkaar hadden. 
 
Kerkgangers leven nu en in de toekomst. Veel kerkelijke woorden zijn voor (jonge) 
mensen niet meer te begrijpen. Gebruiken kunnen sleets worden en vragen om een 
actuele invulling. Kerken willen er zijn voor de samenleving en zich open opstellen naar 
de maatschappij, dienstbaar en uitnodigend. 
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Je kunt je afvragen of de spanning tussen nostalgie en toekomstgerichtheid alleen zit  in 
de manier waarop we ons als kerken presenteren, of ook op de geloofsinhoud. Is het 
beeld dat we hebben van God (en mensen van God) veranderd? En zo ja, hoe dan? En 
vraagt dat ook om andere woorden en rituelen? 
 
Over het thema ‘Kerken tussen verleden en toekomst’ gaat het oecumenisch gesprek van 
de Raad van kerken Emmeloord. 
Van harte nodigt ze kerkbestuurders en kerkleden uit om met elkaar hierover na te 
denken. 
 
Peter Vermaat zal het gesprek inleiden. Hij was docent aan de Noordelijke Hogeschool en 
de Pastorale School van de RK-Kerk. 
 
Het gesprek staat gepland voor donderdag 30 maart 
                              in de Ontmoeting, Europalaan 42, Emmeloord 
                              aanvang 20.00u. 
 
Voor meer informatie bij kunt u terecht bij 
Conny Aalbersberg: gamaalbersberg@hetnet.nl 
 
Uitgebreide informatie is te vinden: www.raadvankerkenemmeloord.nl,   
 U bent van harte welkom, 
Raad van Kerken Emmeloord 
 
VAN DE PENNINGMEESTER 
 
Op 5 april is de jaarvergadering, dan zullen opnieuw de jaarcijfers gepresenteerd worden. 
Die zullen wederom niet meevallen. Stijgende kosten en minder inkomsten. Ook het 
aantal leden is dalende en dat is ook niet gunstig. 
Als er geen fondsen beschikbaar zijn, dan gaat het niet goed!  
Er  zullen dan ook zware beslissingen in de toekomst nodig zijn, willen wij onze financiën 
weer op orde krijgen. 
Daarom vraag ik u, komt allen en geef uw mening. Laat dit niet alleen aan de kerkenraad 
over. 
 
Wat  zit er zoal in het kerkenzakje? 
Op  5 maart collecte  50  euro de koffie bracht  27.50 op en het ziekenpotje  4.50 
27 februari collecte 32.05    de koffie bracht  20.05Â  op. 
13 februari collecte 40.00  de  koffie 14.75Â  en het ziekenpotje 7.00 
 

Broederlijke groet, Rens. 

http://www.raadvankerkenemmeloord.nl/
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OVERHANDIGING ENVELOP AAN DE VOEDSELBANK 
 
Tijdens de adventsavond op 8 december vorig jaar is er collecte gehouden voor de 
voedselbank in Emmeloord. Na aftrek van de gemaakte onkosten bleef er € 100,00 over. 
Popko de Jonge, Barbara Yntema en ondergetekende zijn daar op een woensdagochtend 
samen heen gegaan. Daar heeft Popko na uitleg van hoe we aan dit bedrag gekomen zijn 

de envelop overhandigd aan de leiding van de organisatie. Daar waren zij erg blij mee. Zij 
zullen dit bedrag besteden aan de kinderen die wel een extraatje kunnen gebruiken, b.v. 
als er een verjaardag te vieren is. Daarna kregen we een rondleiding door de ruimte waar 
alle gebrachte goederen worden opgeslagen, en de ruimte waar de goederen worden 
afgegeven. 
Er zijn veel vrijwilligers die werken voor de voedselbank, er is zelfs een wachtlijst.  
Eens per week op vrijdagmorgen worden de boodschappen afgehaald. 
Wij waren erg onder de indruk van het vele goede werk dat verricht wordt. Er blijken 
helaas steeds meer aanvragen binnen te komen. Fijn dat wij daar als doopsgezinde 
gemeente een steentje aan hebben bij kunnen dragen. 
Allen hartelijk dank hiervoor, namens de voedselbank. 

Ineke Slingerland-Veen 
 
 
BOEKRECENSIE:  “HET OERBOEK VAN DE MENS” 
 

Het boek is inmiddels al enige tijd verschenen, maar Ivo de Jong schreef onderstaande 

recensie van 'Het oerboek van de mens'.  

Op mijn zestigste verjaardag kreeg ik tweemaal, en van vrienden die ik hoog heb, “het 

Oerboek van de mens” cadeau. Ze hadden liefdevol gezocht naar een boek dat mij op het 

lijf geschreven was. Zelf weten ze nauwelijks iets van de Bijbel, maar nu de tijd van de 

antithese voorbij lijkt, komen ze me tegemoet.  
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Het blijkt een goede keus. De Bijbel is immers altijd mijn oerboek geweest. En nu een 

sympathieke, intelligente wetenschapper (hij mocht de laatste Brands met Boeken 

vullen) zich er gedegen en respectvol mee heeft beziggehouden, heb ik dit kloeke (440 

pagina’s) boek als een opfriscursus, met veel plezier, herkenning en nieuwe inzichten 

gelezen.  

 

Van Schaik is een gerenommeerd primatoloog en doceert evolutiebiologie in Zurich. In 

interviews afficheert hij zich als agnost. Ik denk dat dit met goed fatsoen bijgesteld moet 

worden: hij is atheïst, alleen wil hij - terecht – niet thuishoren in het rijtje Dawkins & 

Dennett, die immers nog altijd boos op gelovigen en hun diverse bijbels zijn. Van Schaik 

blijkt een fase verder geëvolueerd. 

 

Hij ging onbevangen en met stijgende bewondering de confrontatie met de Bijbel aan: 

“Het zou een ereplaats in iedere boekenkast moeten hebben; een verdomd goed boek”. 

 

Religie is volgens Van Schaik een onuitroeibaar, want menselijk verschijnsel. Het zit onze 

natuur ingebakken (waarmee het natuurlijk geen Bakker suggereert!). Met instemming 

haalt Van Schaik collega primatoloog De Waal aan: “Moderne atheïsten die vol blijven 

houden dat alleen empirische feiten tellen, hebben veel weg van lieden die voor een 

bioscoop staan om bezoekers die net de film Titanic hebben gezien te vertellen, dat 

Leonard DiCaprio helemaal niet met het schip in de diepte is verdwenen!”  

 

De meesten mensen voelen zich in deze duale realiteit immers absoluut op hun gemak. 

Onze eerste natuur is per definitie dualistisch. We kunnen niet zonder zin en een goed 

verhaal.  

 

Ook onze voorouders (de primaten, waar we een per slot van rekening jonge loot van 

zijn) hebben namelijk al een vorm van cultuur. Ze troosten elkaar, en versterken op 

herkenbare manieren de groepsband. Dat is hen (en dus ons) in de genen gaan zitten. Je 

verandert dat niet in een paar honderdduizend jaar! De grote breuk, het enorme drama 

ontstond toen wij van jager-verzamelaars de evolutionaire sprong (of zondeval) maakten 

naar een sedentair bestaan met landbouw en veeteelt overgingen. We gingen in steeds 

verder uitdijende groepen wonen; er ontstonden steden, wetten, meestal opgelegd om 

het groeiende verschil in bezit te beschermen. Welbegrepen eigenbelang werd de 

dwingende norm; vrouwen werd gedevalueerd tot bezit, en er kwamen slaven en 

oorlogen van. Dat knaagt en blijft wringen aan onze oudste natuur. Een onbedwingbare 

heimwee naar een goede afloop of oorsprong; naar het paradijs (en verlangen naar een 
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hemel) is er het gevolg van. Wij mensen zijn nog lang niet thuis in deze nieuwe cultuur. 

De cesuur is nog lang niet genetisch geaccepteerd.  

Deze voortdurende innerlijke en uiterlijke strijd is in de Bijbel, die daar duizenden jaren 

achtereen getuige van is geweest, gedocumenteerd. Het Oerboek nu beschrijft onze 

haast onmenselijke worsteling met de opgelegde cultuur - aan de hand van de Bijbel.  

 

Ons Oerboek (de Bijbel) maakt ons niet duidelijk over wie of wat God is: “Alles wat over 

boven geschreven is, komt van beneden”, betuigt Kuitert. Daar staat hij voorwaar niet 

alleen in.  

De Bijbel moet je, ook volgens Van Schaik, niet lezen om er achter te komen wie of wat 

God is; maar als het dagboek van de mensheid. 

Tot zover een wel heel beknopte samenvatting van dit dikke, geleerde en 

belangwekkende boek.  

 

Ik heb zelf nog geen recensies in theologische tijdschriften kunnen ontdekken. Des te 

meer lof wordt het boek toegezwaaid in de boekenlijsten voor non-fictie. Desgevraagd 

antwoordde Van Schaik: “Ach de meeste theologen weten echt wel wat ik hier gesteld 

heb”. Daarmee annexeert hij een eerbiedwaardige beroepsgroep met een compliment 

dat, denk ik, voorbarig is.  

 

Natuurlijk zijn wij door de historisch-kritische school van bijbelonderzoek heengegaan en 

is de Bijbel daarmee meer kind van zijn verleden tijd geworden. En natuurlijk proberen 

theologen die daarvan op de hoogte zijn, de Bijbel laagdrempelig te maken en laten ze 

de oren hangen naar tijdgeest, commercie en hun kinderen. Ik vrees echter dat ze 

daarmee met Van Schaik de angel (en het kruis) uit de bijbel aan het halen zijn; je kunt je 

afvragen of dat lief, dan wel laf is.  

 

Geloof degradeert tot een menselijk, natuurlijk en begrijpelijk verschijnsel. De Bijbel en 

de boodschap bijt niet langer. Ik geloof warempel dat er wel een tandje bij mag. 

Van Schaik wil graag de discussie aan en ik meen dat dit van wezenlijk belang kan zijn. 

Zonder wrijving immers geen glans.  

Over glanzen gesproken: op mijn koelkast staat een buizenradio. Ik heb hem via 

Martplaats gekocht vanwege het groene oog, waar ik als kind al door gefascineerd 
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geraakt was. Je draaide aan de grote knop - en als je contact maakte met een station ver 

weg, kon je dat niet alleen horen, maar ook zien: het onderste groen trok naar boven 

toe, dat vanwege het nieuwe contact naar een vervuld venster gaat. Ik meen dat er 

radiofielen zijn die dit venster “Het Goddelijk Oog” gedoopt hebben. Door je zuiver af te 

stemmen, ontvang je (onverwacht, verdiend of onverdiend, daar wil ik van af blijven): 

contact: prachtig zichtbaar door een dikke groene balk in het midden.  

 

De wetenschapper Van Schaik gaat echter uitsluitend van het meetbare, van onderen uit. 

Het net, dat hij over ons oerboek heeft geworpen, lijkt zo niet alles, dan toch bijna alles 

te verklaren en op een keurig geordend rijtje te zetten. Dat is dan weer wetenschappelijk 

verantwoord en zuiverend voor gelovigen. Projectie ligt immers altijd op de loer.  

 

Maar of die projectie nu Het Hele Verhaal is? Ik tenminste heb daar mijn twijfels bij. Het 

feit dat ik me als kind op mijn verjaardag verheugde, bewees nog niet dat ik nog niet jarig 

zou zijn.  

Er zijn, naast de leesbril die Van Schaik ons aanbiedt, ook andere denksystemen mogelijk. 

Van Schaik laat, conform de spelregels van de huidige wetenschap, geen opening naar de 

hemel. Maar of de aarde daar zichtbaarder van wordt? Voor mij is Van Schaiks opvatting 

van wetenschap eenkennig.  

 

Het zou bij voorbeeld kunnen zijn dat er inderdaad signalen van een ander station naar 

de onze proberen door te dringen. En over radio’s gesproken, Reve schreef in 

“Dagsluiting”:  

 

Eigenlijk geloof ik niets, 

en twijfel ik aan alles, zelfs aan U. 

Maar soms, wanneer ik denk dat Gij waarachtig leeft, 

dan denk ik dat Gij Liefde zijt, en eenzaam, 

en dat, in zelfde wanhoop, Gij mij zoekt 

zoals ik U.  

 

Ik vrees dat Van Schaik niet veel opheeft met intuïtie, openbaring of andere 

paranormale, want moeilijk voor buitenstaanders te verklaren verschijnselen. Je moet 

daar maar net en zin-tuig voor hebben, en dat is niet iedereen gegeven (…). Laat ik nu 

menen dat dit zin-tuig een menselijk talent is - naar dat we door de overdonderende 

voordelen van nuttige zaken ons vertrouwen daarin aan het verliezen zijn (je kunt je 

Gods wanhoop misschien voorstellen nu Hij almaar minder gezocht wordt). 
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Dit is mijn voornaamste vraagteken bij het Oerboek.  

Ik sluit af met een punt van minder, maar toch ook universeel belang. Van Schaik meent 

dat de Bijbel een boek voor- en door Joden is, en betwijfelt zo een bedoelde universele 

boodschap van de Bijbel. Het zij hem vergeven, en exegeet pretendeert hij ook nergens 

te zijn. Hij heeft helaas! om de humor van Jona heen gelezen: Jona, die inderdaad niet 

aan de universaliteit wilde en dan ook te kijk wordt gezet als de provinciaal die hij was. 

Oecumeen Paulus is de strijd met de orthodoxer Petrus niet uit de weg gegaan; daar 

danken wij gojim onze Bijbel aan. En ook Jezus heeft een aantal malen bekeerd moeten 

worden tot oecumene (en het waren in drie van de vier gevallen vrouwen die hem 

openden).  

 

Mijn lievelingsverhaal in de Bijbel is momenteel dat van de castraat uit Ethiopië; te 

vinden in Handelingen 8, en onovertroffen in mijn bewustzijn geëtst door Rembrandt. 

Zijn hoofdpersoon: Het Hondje.  

Zo zag Rembrandt ons, sinds het verhaal van de Fenicische vrouw: als hondjes die heus 

ook wel wat een graantje dagelijks brood van tafel mee mogen pikken. De Samaritaanse 

bij de bron is ook grensoverschrijdend. Zij is evenmin in “Het Oerboek” verschenen. 

Maar gelukkig staan ze wel in het mijne.  

 

Tenslotte: Van Schaik heeft een plaats in mijn boekenkast verworven, en zou ik het zeker 

anderen cadeau doen. 

 

Ivo de Jong 

 
 

Auteur: Gert J. Peelen 
Omvang: 512 blz., met fotokatern 
Paperback met flappen, 15 x 23 cm 
ISBN 978 90 8659 744 4 / NUR 700 / € 29,95 

(bron: www.vrijzinnig.nl) 

http://www.vrijzinnig.nl/
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VERSLAG VAN ZONDAGSSCHOOL EN JEUGDCLUB 
 
In januari 2015 zijn we het seizoen gestart met een nieuwjaarsbijeenkomst, waarbij ook de 
ouders, broertjes en zusjes van de kinderen welkom waren. Dit was een plezierige en 
inspirerende bijeenkomst.  
 
In april hebben we helaas afscheid moeten nemen van Jara en Rhea van der Meulen. Beide 
actief voor de zondagsschool en jeugdclub. Door de kinderen van de jeugdclub zijn zij 
verrast bij Jara op haar werk. Jara dacht dat ze deze avond moest werken bij restaurant “de 
Opschepper”, maar dat ging niet door. Ze was zelf deze avond gast en mocht samen met 
de andere kinderen deelnemen aan het buffet. De verhuizing zat er al een tijdje aan te 
komen, maar ineens ging het snel. Gelukkig kon Rhea op de valreep ook nog even 
aanschuiven en konden we ook van haar afscheid nemen. 
 
Zondagsschool 
Het groepje kinderen van de zondagsschool wordt kleiner. Vanaf september tot mei 
kwamen we elke twee weken bij elkaar tijdens de kerkdienst. We starten gezamenlijk in de 
kerk en gaan daarna naar onze eigen ruimte. We proberen zoveel mogelijk aan te sluiten 
bij het landelijke thema van de Doopsgezinde broederschap en werken dan met de 
daarvoor samengestelde map.  Natuurlijk hebben we deelgenomen aan het traditionele 
paasontbijt en daarna paaseieren gezocht.  
 
Samen met de zondagsscholen van Zwolle en Giethoorn is het seizoe afgesloten in 
speelparadijs Dinoland in Zwolle. Dit was een hele geslaagde middag.  
 
De leiding bestond dit jaar uit Iris Flohil, Jitse Salverda, Jara van der Meulen en Sietske 
Heeringa.   
 
Tijdens het zomerseizoen hebben we bij toerbeurt de oppasdiensten tijdens de 
kerkdiensten verzorgd.  
 
Jeugdclub      
De jeugdclub bestaat uit de jeugd van de Noordoostpolder en Zwolle. Ze zijn een aantal 
keren bijeen geweest. Het seizoen is afgesloten met een vaarweekend. Op 
zaterdagochtend lagen de motorboten van de families van der Vijgh en Heeringa klaar in 
Lemmer. Na de koffie werd er koers gezet naar Heeg. Het was de bedoeling, dat we hier 
gingen zeilen. Helaas begon het erg te regenen,  daarom werden de plannen gewijzigd. 
Uiteindelijk aangelegd in Sneek en daar met zijn allen wezen bowlen en patat eten. Een 
prima alternatief. Een nachtje op de boot slapen, was best spannend, maar zeker gezellig. 
Zondagmorgen scheen het zonnetje, dus na het ontbijt werd er weer koers gezet naar 
Heeg. Hier aangelegd om te zwemmen en lunchen. In de loop van de middag stonden de 
ouders weer klaar in Lemmer. Een geslaagd weekend, zeker voor herhaling vatbaar.  
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De leiding van de jeugdclub bestond dit jaar uit Femmy Gerritzen en Gerrit Heeringa.  
 
Toekomst  
Momenteel zijn we ons druk aan het beraden, hoe we verder gaan met zondagsschool en 
jeugdclub. Met name de zondagsschool wordt erg klein. De jeugdclub zoekt nog meer 
aansluiting met de jeugd in de Ringgemeenten. Heel graag willen we de jeugd blijven 
betrekken bij onze eigen activiteiten, zoals Buitendag, Kerst en Pasen.  
 

Leiding van zondagsschool en jeugdclub 
 
 
JAARVERSLAG VAN DE GESPREKSGROEP 
 
Als gespreksgroep komen wij elke tweede maandag van de maand bij elkaar , om beurten 
bij een van ons thuis. 
De onderwerpen die aan bod zijn gekomen zijn o.a. 
bescheidenheid ,gesprek rond het levens einde, 
het boek van H.Rusch;hervorming 2.0, moed,hoop en b.v. een artikel uit de krant. 
En het voorbereiden van een dienst ,een keer per jaar  
Wij vinden het prettig om in een vertrouwde omgeving met elkaar van gedachten te 
wisselen. 
De onderwerpen die ons bezig houden bereiden wij om beurten voor. Wij sluiten voor de 
zomer vakantie af met een gezellige maaltijd bij een van ons thuis. 
Wie belangstelling heeft is van harte welkom . 
 
Namens de gespreksgroep, 

Barbera Yntema 
 
 
Bij de Raad van Kerken zijn wij niet meer bij de reguliere vergaderingen aanwezig 
vanwege  het beperkte aantal leden van onze gemeente. 
Wel denken wij mee met het oecumenisch gesprek. 
Dat vindt dit jaar weer plaats 30 maart in 'de Ontmoeting'en begint om 20 uur. 
Zie de bij gesloten uitnodiging. 
Wij bevelen dit gesprek van harte bij u aan! 
Verder organiseert de R v K  de step dienst , de Kerstnachtdiensten en met Pinksteren de 
Taize  dienst. 
 

Barbera  Yntema  
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Enthousiaste zangers/zangeressen gezocht! 
 
Op 2e Pinksterdag,  5 juni 2017, om 10.00 uur, organiseert de Raad van Kerken weer een  
viering in de stijl van een Taizé-gebed ,  in de H. Michaëlkerk te Emmeloord. 
In een Taizé-gebed zijn stilte, bezinning en doorgeven van het licht kernpunten. Een Taizé-
gebed  kenmerkt zich door liederen en muziek, gemaakt in de oecumenische 
kloostergemeenschap van Taizé (Frankrijk). Jaarlijks komen vele duizenden jongeren naar 
deze plaats om zich te laten inspireren.  
De liederen zijn kort en bestaan meestal  uit één of twee zinnen  die vele malen worden 
herhaald. Hierdoor worden muziek en woorden verinnerlijkt en zingen de melodieën en 
teksten nog lang na in hoofd en hart. Door de herhaling worden de regels ook een gebed 
dat je met je meeneemt. 
Voor de vocale ondersteuning zoeken we mensen die het leuk vinden om samen een 
gelegenheidskoor te vormen (4 stemmig). Het koor wordt tijdens de viering begeleid 
door instrumentalisten uit de polder. 
De repetities vinden plaats op de volgende avonden: woensdag  19 en 26 april, en 3, 10 
en 17 mei. Op 31 mei onder voorbehoud.  Tijd: van 20.00 tot 21.30 uur. 
Locatie repetities: in een zaal van kerkgebouw De Hoeksteen te Emmeloord. 
Omdat we een beperkt aantal repetitie-avonden hebben,  zal ieder van de dirigent midi-
bestanden toegestuurd krijgen om ook thuis  te kunnen oefenen. 
 
Wil je meezingen dan ben je van harte welkom! 
Graag van tevoren aanmelden bij de dirigent, Peter Kooij, tel. 271041 ,of via de mail: 
peterkooij@kpnplanet.nl  met vermelding van zangstem. 
Omdat het aantal zangers/zangeressen gelimiteerd is geschiedt inschrijving op volgorde 
van aanmelding. 
Na aanmelding worden de liederen t.z.t. toegestuurd. 
 
BIJBEL+  
OOK VOOR BEGINNENDE LEZERS  
 
Het Nederlands Bijbelgenootschap (nbg) heeft de Bijbel+ uitgegeven. Dat is een 
laaggeprijsde Bijbel in Gewone Taal samen met een ‘startersgids’, in één kaft gebonden. 
‘Bijbel+ helpt beginnende bijbellezers, zoals jongeren, kennis te maken met de bijbel’, zegt 
nbg-directeur Rieuwerd Buitenwerf. ‘Het is voor hen niet vanzelfsprekend hoe je de bijbel 
moet lezen. Bijbel+ helpt ze te begrijpen hoe de bijbel in elkaar zit. Daarmee brengen we 
de bijbel dichtbij en voldoen we aan onze missie: zoveel mogelijk mensen kennis laten 
maken met de bijbel.’ Bijbel+ bevat de Bijbel in Gewone Taal, de meest duidelijke en 
toegankelijke Nederlandse bijbelvertaling. Achterin Bijbel+ zit een startersgids met extra 
informatie over hoe de bijbel ontstaan is, wat belangrijke personen en verhalen zijn, en 
wat de bijbel zegt over thema’s als ‘liefde’, ’angst’ en ‘vriendschap’. Bovendien staat er een 
leesrooster in voor 21 dagen om zelf in de bijbel te lezen. Wie dat rooster volgt, krijgt een 
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aantal markante bijbelverhalen onder ogen. Bijbel+ is bedoeld voor beginnende 
bijbellezers zoals jongeren in gezinnen en kerken, maar is ook geschikt als schoolbijbel. 
Bijbel+, uitgeverij Royal Jongbloed, € 16,95 
 
(bron: www.doopsgezind.nl ) 
 
 KIEZEN TUSSEN TWEE KWADEN 

 

 In veel Griekse tragedies speelt de voor ieder herkenbare kwestie te móeten kiezen 

tussen twee kwaden. De tragedies vragen dan hoe je in een dergelijk tragisch conflict van 

waarden nog een ‘goed’ mens kan blijven. Ik illustreer dat aan het verhaal van 

Agamemnon. 

Tragisch dilemma 

De Griekse vloot heeft zich verzameld in Aulis voor de afvaart naar het gehate Troje, 

waarheen Paris de vrouw van Menelaos, Helena, ontvoerde. De godin Artemis 

veroorzaakt een windstilte waardoor de vloot niet kan varen. Ze eist in ruil voor gunstige 

wind bij monde van de legeraalmoezenier dat de opperbevelhebber Agamemnon, broer 

van de gedupeerde echtgenoot, zijn dochter Ifigeneia aan haar offert. Agamemnon 

wordt dus gedwongen te kiezen tussen het leven van zijn dochter en de oorlog tegen 

Troje. Intussen dreigt rebellie door voedselgebrek op de schepen. In de versie van 

Euripides zal zijn militaire eerzucht het winnen van zijn betuigde vaderliefde en laat hij 

Ifigeneia offeren. 

In de versie van Aischylos is zowel de opdracht van Artemis (offer van het kind) als die 

van Zeus (Troje straffen) van kracht, ze kruisen elkaar. Daar kan Agamemnon niets aan 

doen. Zijn keuze wordt hem dan ook niet aangerekend.  

We verwachten wél van hem eenzelfde worsteling tussen liefde en vrome plicht en 

afschuw bij het brengen van het offer als in het bijbelse Abrahamverhaal. Maar als 

Agamemnon eenmaal heeft beslist, omarmt hij volgens het koor trots ‘met hartstocht’ 

het lot en heeft hij zijn´aarzelen tot de al-durf omgedacht´. Het koor verwijt hem dit 

´omdenken´ van zijn emoties. Hij had in zijn dochter geen ´geit´mogen zien. Hij had 

verscheurd moeten worden door haar roep, ´vader!´, echt te hóren´. Hij had met het 

koor de paradoxale eisen van de goden moeten overwegen. 

Kun je emoties omdenken en veranderen?  Moet je ze rationeel kunnen verantwoorden? 

Volgens de filosoof Martha Nussbaum, die daar een heel boek over schreef, kan dat.  

 

 

http://www.doopsgezind.nl/
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 Actualiteit 

Is het offer van Ifigeneia of in de bijbel van Jefta´s dochter aan ‘god’ iets uit de 

barbarentijd-? Israël verving de mens door een dier. Het christendom ging met het dier 

christologisch om, zodat het weer een mens werd. In de theologie en liturgie van de 

eucharistie wordt het lichaam en bloed van Christus aan ‘god’ als offer aangeboden. Nog 

immer is een plaatsvervangend mensenoffer aanvaarde praktijk: jongens en meisjes 

offeren hun leven in oorlogen voor het ‘vaderland’ of de ‘vrede’. Het offer, dat verbeeld 

wordt in dogma en liturgie, werkt door in de verering van het levensoffer van de 

‘helden’. 

Tragisch is ook de keuze die burgemeesters, politiemensen en andere bestuurders 

tijdens de Duitse bezetting (1940-45) moesten maken. Wat moesten ze doen? Hun post 

verlaten en onderduiken of blijven zitten? Wanneer ze ontslag namen, kwam er een NSB-

er op hun plaats en hielden ze schone handen. Bleven ze zitten, dan konden ze de 

effecten van de Duitse maatregelen voor de bevolking misschien verzachten of in 

individuele gevallen saboteren. Degenen die besloten te blijven, kregen het tenslotte 

moeilijk met hun integriteit en geweten. De weigering op een later moment om bevelen 

uit te voeren kostte sommigen het leven. 

Om niet meer te noemen: het tragisch dilemma van de bureaucratie bij de uitwijzing van 

vluchtelingen. Twee strijdige waarden staan tegenover elkaar: de handhaving van wet 

(door ‘omdenken van emoties’)  én de zorg om de soms onmenselijke gevolgen van die 

wet. Beide waarden kun-nen niet tege-lijk volledig gehonoreerd worden. Dat nu is 

kenmerkend voor veel tragische dilemma’s. Op de keuzen die wij maken of de 

compromisen die we sluiten past dan geen trots.  

 

Jan de Jongh 

Uit zijn boek: God in de kring van de goden. Griekse tragedies en het christendom. 

Uitg. Skandalon 2016 
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DE HEILIGING VAN HET LEVEN 
 
Het gebeurt niet vaak dat het Joodse Pesach en het Christelijke Pasen elkaar overlappen. 

Het nodigt uit om daar iets mee te doen.  

 

Joden herdenken met Pesach hun bevrijding en uittocht uit slavernij in Egypte. Zij doen dit 

met  Seder, een maaltijd vol symbolen die de band tussen G’d (Hebreeuws JHWH) en het 

volk Israël uitbeelden. Pesach duurt 8 dagen, van sjabbat t/m sjabbat. Pesach wordt beleeft 

als de  geboortedag van het Joodse volk en de dag van verkondiging van vrijheid, van God 

ontvangen.  

Op een andere manier staat de vrijheid ook centraal bij het Christelijke Paasfeest. Niet de 

dood, maar het leven overwint. Wanneer op Goede Vrijdag met de dood van Jezus al het 

hoopvolle van zijn leven voorbij lijkt te zijn, blijkt met Pasen dat de God van het leven 

sterker is dan de dood. De opstanding van Jezus geeft hoop en vertrouwen tijdens het  

leven op aarde en het voortleven na ons heengaan. 

Moslims herdenken tijdens de Ramadan en het Offerfeest de heiliging van het leven. 

Abraham mag van God (Arabisch: Allah) zijn zoon Ismaël niet offeren. Het leven is gegeven 

om te beschermen en niet om te doden. Rein vlees wordt ritueel geslacht en onderling 

eerlijk verdeeld. Vanuit alle werelddelen trekken miljoenen Moslims voor bedevaart naar 

Mekka. Zij zijn gelijk gekleed vanuit het besef dat voor God ieder mens even kostbaar is. 

Alle drie godsdiensten herdenken op eigen wijze het kostbare van ieder mensenleven en de 

heiligheid van het door God geschapen leven.  Het leven mag niet door mensen en zeker 

niet in Gods Naam worden beschadigd en gedood. We leven samen op die ene aarde met 

de vraag levensruimte aan elkaar te garanderen en zo nodig voor elkaar in willen staan.  

Laten aanhangers van de drie godsdiensten dat zien?  

Maken zij openbaar in hun woorden en zichtbaar in hun daden, dat er in Nederland een 

gelijkwaardige plaats is voor iedere godsdienst? Laten de geloofsgemeenschappen, 

besturen en verenigingen van synagogen, kerken en moskeeën dat merken? Is het hun een 

zorg hoe anderen in Nederland leven? Wordt tijdens de verschillende vieringen ook 

gedacht aan gelovigen die op die andere manier Gods Naam vieren? Er liggen unieke 

mogelijkheden om bij elkaar stil te staan, letterlijk en figuurlijk.  

Hierover gaat dit gebed uit de Joodse eredienst.  
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Gebed om eenheid vanuit verschillen 

 

Wij staan met ontzag voor U 

God van al het geschapene. 

Wij dromen van harmonie met elkaar 

maar wij zijn kinderen van vele tradities. 

Wij zijn erfgenamen van wijsheid 

maar ook van misverstanden. 

Toch allemaal kinderen van U. 

Het is tijd om elkaar ook weer zo te gaan zien. 

Moed te krijgen uit de herinneringen 

en vertrouwen te hebben op U 

Laat ons toch voelen wat we delen met elkaar 

en zien, waarin we verschillen. 

En laat ons in de verschillen met elkaar 

de eenheid zien die U bent, ons aller G’d. 

 

Corry Nicolay is  
PKN predikant kleurrijke communicatie 
(uit: Red@ctieService voorjaar 2017) 
 

Jongerenpagina 
 

 

Kaars 
 
Op een dag kwam een lucifer bij een kaars. 
“Ik heb een opdracht: ik kom jou aansteken.” 
“O nee”, riep de kaars, “dat niet! Als ik ga branden zijn mijn dagen geteld. Niemand zal 
dan meer mijn schoonheid kunnen bewonderen.” De lucifer aarzelde even, maar vroeg 
toen: “Wil je dan een leven lang koud en hard blijven zonder daarbij geleefd te hebben?” 
“Maar branden doet zeer en het zal mij mijn kracht kosten”, antwoordde de kaars 
onzeker. 
“Dat is waar”, zei de lucifer “maar dat is juist het geheim van onze roeping. We zijn 
gemaakt om licht te geven. Zelf kan ik niet zoveel en als ik jou niet aansteek heeft mijn 
bestaan geen zin gehad. Ik ben er om vuur te geven… meer niet. Jij bent een kaars. Jij zult 
anderen licht en warmte geven. Alles wat jij aan lijden en kracht geeft, verandert in licht. 
Jij gaat niet verloren, ook al raak je een keer op. Anderen zullen je vuur doorgeven, je 
licht de wereld indragen. Je gaat alleen dood als je jezelf opgeeft.” 



Maart 2017 

 

19 

 

De kaars rechtte zijn pit en voelde zich gesterkt door deze woorden van de lucifer. 
“Jij kunt ook meer dan vuur geven”,  
fluisterde de kaars.  
En toen vol verwachting:  
“Steek me alsjeblieft aan!” 
 
Uit: Veertigdagenkalender,     ds. Joke van der Velden 

Uitgeverij Narratio, ISBN 978 90 5263 9666, e 3,50 

 
 
 
 
BALLADE VAN DE VERZETSVROUW 

 

Er komt wellicht een dag 
die geen weet meer heeft van jou 
daarom schrijf ik deze woorden – 
 
behoedzaam en vol schroom 
ik was een kind 
en heb het slechts van horen zeggen 
behoedzaam beitel ik een beeld van jou 
een beeld van jou 
ten voeten uit 
beitel ik vol schroom 
jou 
in woorden ingebed 
word jij de vrouw van het verzet 
 
een schakel was jij in een groot geheel: 
op juist die plek, op juist dat uur 
onmisbaar onderdeel 
een cel levend in een organisme 
dat onderhuids de strijd aanbond met het fascisme 
 
jij dook onder 
trok vermomming aan 
een nieuwe naam 
jij ging op pad 
bij dag en nacht 
bij zon 
bij wolken, storm en regen 
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altijd ging jij door: 
op juist die plek, op juist dat uur 
moest jij er weer wezen 
terwijl de kogel klaar lag voor jouw eigen leven 
 
ik beitel in jouw beeld de lijnen 
van je moed, geduld, volharding, angst en trouw 
en hak het voetstuk uit de stilte 
want jij wil geen woord van eerbetoon of roem 
 
ik was een kind 
en heb het slechts van horen zeggen 
verscholen echter hak ik letters in de steen 
uit groot respect voor jou en voor zovelen 
 

Oeke Kruythof 

 

 

 

 


