
 
 
Vanuit de Meijerij 
 
Met Pasen kun je uit je ei kruipen! 
Over ontmoeten hadden we het met elkaar de afgelopen periode, zowel op een 
gewone avond middenin de week als in een zondagse dienst. ‘Het Hebreeuwse 
woord voor ontmoeting is afgeleid van een werkwoord dat ‘roepen’ betekent. 
Ontmoeten is roepen, noemen, erbij roepen. Je roept of je wordt geroepen. Jij geeft 
iemand een naam of een ander noemt jou naam. . Bij de naam genoemd worden, 
betekent dus de je gezien wordt zoals je bent, dat degene wiens naam genoemd 
wordt zich herkend weet.’ 
Woorden, die ik uitsprak in de dienst en waarvan ik later bedacht, dat gezien 
worden zoals je bent niet alleen voor de Samaritaanse vrouw, maar voor ieder 
mens een bevrijding kan zijn. Voor God hoeft niemand de schijn op te houden, hoeft 
niemand zich meer, groter, mooier, flinker, rijker, stoerder, vrolijker, en vult u maar 
in, voor te doen dan zij of hij is. Bij Hem mag en kan je kwetsbaar zijn zonder dat 
je er op wordt afgerekend.  
De volgende tekst van Ton Roumen sluit daar prachtig op aan: 
Pasen is een lentefeest. En alle lentebeelden zijn erop van toepassing. De natuur 
ontwaakt en gaat groeien. Er komt nieuw leven. De lente betekent een bevrijding 
uit de winterse kou. In de lente is merkbaar dat de zon terugkomt, die geeft 
kiemkracht, levenskracht en vruchtbaarheid. Het ei staat symbool voor deze 
kiemkracht. Pasen is een christelijk feest maar staat in nauwe relatie met de Joodse 
traditie. Joden vieren tijdens hun Pesach de uittocht uit Egypte en de binnenkomst 
in Kanaän. Egypte betekent in het Hebreeuws: benauwenis. Ze verlaten de 
benauwenis van een periode van onderdrukking in Egypte en vieren de aankomst 
in Kanaän. Dat is bevrijdend, maar de geleden pijn wordt niet vergeten en krijgt een 
plaats. 
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Bevrijding veronderstelt ook dat er bevrijdende inzichten zijn. Die maken je wakker. 
Pasen is dus ook ontwaken. Het graf van de overleden Jezus breekt open. Dat wil 
zeggen dat je nu vrij bent, weer kunt ademen, weer kunt leven. Het leven is zelfs 
lichter geworden, je bent bevrijd. De zon breekt door en schenkt kiemkracht, 
levenskracht. Met Pasen kun je uit je ei kruipen, de vrijheid tegemoet. Een 
goddelijke vonk komt vrij als het licht in jou ontwaakt. Pasen is dus wakker worden 
en je bewust worden van het licht. 
Marijke de Bruine schreef een prachtig paaslied, dat goed bij die gedachten past: 
 
Opnieuw geboren, opgestaan,  
voorgoed veranderd, opgericht,  
door angst en sterven heengegaan  
zien wij opnieuw het leven aan, 
geschenk dat groot en kostbaar is. 
 
Opnieuw geboren, opgestaan, 
bezocht, gelouterd en onthecht, 
in kou en duisternis gewacht, 
lang vastgehouden in een nacht 
die ongedacht weer ochtend werd. 
Opnieuw geboren, opgestaan! 
Mijn wapens had ik neergelegd, 
zo klein en kwetsbaar stond ik daar, 
bereid om elke weg te gaan, 
ja, toen, toen ben ik opgestaan! 
 
Zo worden wijzelf tot leven gewekt en kunnen we anderen tot leven wekken. 
Ik wens u goede Paasdagen! 
 
met zusterlijke groet, 
 
Graddie Meijer 
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In Memoriam Br. A. Dirkmaat 
27 maart 1926 - 10 februari 2016 
 
Auke Dirkmaat, een oerdoopsgezinde, zoals wij dat noemen. Opgegroeid in een 
doopsgezind nest, met een opa als voorzanger en predikanten in de familie. Zelf is 
hij vele jaren lid en voorzitter van de kerkenraad geweest. 
Op 24-jarige leeftijd gedoopt en daarbij kreeg hij de tekst mee, waarin Jezus 
zichzelf het licht voor de wereld noemt: Joh. 8:12.  
Dat moet hem als kweker wel hebben aangesproken. Hij wist hoe belangrijk  het 
licht was en is. Het geeft leven. Jezus is de leven gevende, de mens in wiens licht 
wij kunnen leven en groeien, zoals planten leven en groeien in het licht. Ik ben het 
licht voor de wereld, zegt Jezus. Daarmee zegt hij dat hij van God komt, bij wie het 
alle licht vandaan komt.  
Zoals het licht er is, zo is Jezus er ook. Net zo vanzelfsprekend. Net zo nodig om 
te kunnen leven. En om na te volgen, want later zegt Jezus tegen zijn volgelingen 
dat ze licht voor de wereld moeten zijn.  
Hoe zouden mensen, die het Licht van Jezus Christus gezien en ervaren hebben, 
anders kunnen dan in deze wereld zijn licht doorgeven en weerspiegelen? 
Auke Dirkmaat, trouw bezoeker van onze kerkdiensten en in het begin mijn 
graadmeter als het ging om verstaanbaarheid; altijd vriendelijk en belangstellend 
naar iedereen; iedere keer even vragen hoe het thuis was. Hij is altijd blijven 
meedenken met de gemeente, want de gemeente moest met de tijd mee 
veranderen, vond hij. 
Auke Dirkmaat, geleefd van het licht als kweker, geleefd van het licht als gelovige 
en het licht doorgegeven als navolger van Jezus. Hem zullen we missen hoewel hij 
nooit voorbij zal gaan.  
Auke Dirkmaat: zelf had hij een aantal liederen op een briefje geschreven, waaruit 
voor zijn afscheidsdienst een keuze mocht worden gemaakt. Naast zijn dooptekst 
heb ik ook 1 Joh. 1 : 5-7a gelezen. 
Tijdens de dienst luisterden we naar Undertow door Lennard Cohen van zijn album 
Dear Heather: 
 
Onderstroom 
Ik vertrek op een nacht, 
Wanneer de zee zich terugtrekt 
Er is een teken aan de hemel 
Maar dat zie ik niet 
Ik ben in de greep van de onderstroom 
Er zijn ribbels op het strand 
Waar de zee liever niet naar toe gaat 
Met een kind op mijn arm 
En een rilling uit mijn lichaam 
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In mijn hart de verschijning 
Van het opstijgen van het licht 
De vrijheid tegemoet 
 
Auke was een trouw bezoeker van onze diensten en als het even kon ook van 
andere bijeenkomsten. Hij zal worden gemist. 
 
zr. Graddie Meijer 
 
In herinnering Auke Dirkmaat 
 
Wij zijn heel verdrietig om het overlijden van Auke Dirkmaat. Tot voor kort nog zo 
positief in ons midden en nu hebben we afscheid van hem moeten nemen. 
Hoewel dit afscheid ons zwaar valt, overheerst dankbaarheid over wat Auke voor 
ons allen heeft betekent. Als oud voorzitter van de kerkenraad van de 
Doopsgezinde Gemeente Noordoostpolder, wil ik daarover graag een aantal 
dingen met jullie delen. 
De familie Dirkmaat heeft er voor gekozen de afscheidsdienst te laten plaatsvinden  
in het crematorium in Lelystad. Om toch iets van ons eigen kerkje, die gezien de 
verwachte belangstelling toch te klein geweest zou zijn, hebben we de Paaskaars 
mee genomen. Auke heeft die in het verleden ook meerdere keren ontstoken. 
Auke was al niet zo jong meer, 43 jaar oud, toen het gezin Dirkmaat in 1969 naar 
de Noordoostpolder kwam. Vlak onder de rook van Creil kwam een ervaren 
bollenteler een impuls geven aan de ontwikkeling van deze voor de NOP nieuwe, 
hoogwaardige en kapitaalintensieve bedrijfstak. Het bedrijf heeft zich uitstekend 
ontwikkeld en Auke heeft kunnen genieten van een prachtige uitbreiding door zoon 
Jan op een nieuwe locatie verderop, eveneens aan het Creilerpad.  
Het pionierswerk van de Doopsgezinde Gemeente was al achter de rug toen de 
Dirkmaten bij ons in de polder kwamen, maar wat zal onze gemeente blij geweest 
zijn met deze versterking uit Broek op Langedijk. Op jonge leeftijd had Auke al 16 
jaar ervaring als voorzitter van de kerkenraad. Geen wonder dat hij er in de polder 
nog eens acht jaar aan vast knoopt.  
Het Doopsgezind zijn zit echt in de genen van Auke. Maar het weigeren van de 
dienstplicht zoals dat vaak bij doopsgezinden het geval was, ging Auke te ver, we 
moeten ons wel zelf kunnen verdedigen vindt hij. Gelukkig gunnen we elkaar de 
ruimte om die keuze te maken. 
Behalve het voorzitter zijn, neemt Auke aan veel kerkelijke activiteiten deel, zoals 
lid ven de Commissie van Beheer en van de laatste Beroepingscommissie. Auke 
heeft daarin een heldere en heel waardevolle inbreng gehad.  
Auke genoot van alle activiteiten van de kerk, zoals de buitendagen, de 
tentoonstellingen en het groot huisbezoek. Wat hebben we een plezier gehad op 
onze buitendag onder leiding van Auke en Rie in Broek op Langedijk! 
Ook al werd het de laatste tijd moeilijker om in de kerk te komen, Auke was er bijna 
altijd. Meestal ook bij de koffie na de dienst, maar soms gaf hij er de voorkeur aan 
om dat bij Rie thuis te doen. Heel verstandig en begrijpelijk.  
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We zijn Auke en Rie veel dank verschuldigd voor hun inzet en warme steun die de 
Doopsgezinde Gemeente in de loop der jaren heeft mogen ontvangen. 
Het toeval wil dat Auke en Rie ook bijna onze buren zijn. Vanuit ons appartement 
kijken we letterlijk neer op Auke en Rie, maar omgekeerd  kijken we er figuurlijk 
zeker tegen op. 
Het is nog maar een paar weken geleden, dat op een mooie voorjaarsdag Auke 
samen met Rie vonden dat er gewied moest worden in hun tuin. Op de knieën er 
voor, dan heb je goed zicht op het werk moeten ze gedacht hebben. Wie kan er nu 
op zijn bijna 90-ste nog zijn eigen tuintje doen? Het is hun lust en hun leven. En 
dan af en toe het borreltje op zondagmiddag, niet een gewone jonge jenever, maar 
echte korenwijn, Auke wist kwaliteit te waarderen! 
Dat dit nu zo abrupt voorbij is, is nauwelijks te bevatten. 
Er is zeker veel reden voor dankbaarheid.  
29 januari was ik op de Creiler Flora. 
Wat een pracht aan voornamelijk nieuwe cultivars van tulpen. Daarbij ook een 
inzending van Jan Dirkmaat, met een prijs. Natuurlijk op de foto gezet, afgedrukt 
en 's middags laten zien bij Auke en Rie. Ze wisten al van de prijs, maar wat zijn ze 
terecht trots op al hun kinderen en kleinkinderen. 
Rie en de hele familie Dirkmaat, we wensen jullie veel sterkte toe om dit verlies te 
verwerken en te dragen. Jullie mogen daarbij op onze steun rekenen. 
 
Auke bedankt voor je broederschap en vriendschap, dat je mag rusten in Vrede. 
 
Br. Popko de Jong 

 
In memoriam Zr. Roelien Buisman-Menkema 
1 augustus 1921 - 21 januari 2016 
 
Na haar overlijden overhandigde de familie mij een brief, waarin zr. Roelie Buisman 
had aangegeven  welke Bijbeltekst en liederen in de dienst moesten worden 
gebruikt. Psalm 31 laat zich lezen als haar geloofsbelijdenis. Ze schuilde bij God; 
Hij was haar rots, haar toevlucht, haar gids en in zijn hand heeft zij haar leven 
gelegd.  
Roelie Menkema is geboren op 1 augustus 1921 in Muntendam in een gezin, 
waarin het geloof een grote rol speelde. Op 5-jarige leeftijd verloor ze haar vader, 
waardoor ze erg boos werd op God.  
Op school werd ze geplaagd, omdat ze geen vader had. Hoe kon ze zulke mooie 
kleren hebben en hoe kon het dat ze naar de ULO mocht, terwijl ze geen vader 
had? Toen ze 18 was kwam ze Jan Buisman tegen met wie ze in 1942 trouwde. Ze 
was erg gesteld op haar schoonvader. Roelie en Jan kregen drie kinderen: Gerard, 
Stieneke en Eddy.  
Roelie is nogal eens verhuisd in haar leven: van Muntendam via Oldemarkt naar 
de Ronde Blesse voor haar huwelijk en daarna nog negen keer! Jan en Roelie 
trouwden in bij Jan zijn ouders, verhuisden naar een eigen woning en toen 
achtereenvolgens nog naar Groningen, Wieringerwerf, Emmeloord, Nieuwleusen, 
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weer Groningen, Emmeloord Pampuspad en de laatste verhuizing naar de 
Houttuinen. Door die verhuizingen moest ze niet alleen zelf steeds weer van voren 
af aan beginnen, maar ook haar kinderen moesten steeds opnieuw hun weg 
zoeken. Het was een zorg voor haar. 
In 1947 kochten Jan en Roelie een bakkerij met winkel, waarin ze weliswaar hard 
moesten werken, maar ook veel plezier beleefden. Roelie had het er moeilijk mee 
toen het met de zaak slechter ging en werd uiteindelijk overspannen. 
Na Jan zijn pensionering gingen ze wonen aan het Pampuspad in Emmeloord, 
waar ze heel erg heeft genoten van haar tuin en van alle jonge kinderen in de buurt. 
Daar kwamen ook de kleinkinderen logeren. Ze werden weer lid van de 
Doopsgezinde Gemeente en Roelie sloot zich aan bij de Zusterkring. Jan, die 
hulpbehoevend werd, werd jarenlang liefdevol verzorgd door Roelie. 
De ziekte met als gevolg het overlijden van zoon Gerard in 2001 was een grote 
klap voor haar en een blijvende pijn in haar leven. In 2005 stierf schoonzoon Henk 
na een korte ziekte en behalve het verdriet om hem, had ze daarna ook verdriet 
om haar dochter. Bovendien vroeg haar man Jan ook steeds meer zorg. Hij 
overleed in 2006. Ik herinner me nog dat ik vlak daarna bij haar kwam en hoe 
verdrietig ze was.  
Haar hele leven, behalve na het overlijden van haar vader, heeft ze heel veel kracht 
uit haar geloof kunnen putten. Zij beleefde God als haar hemelse Vader, die voor 
haar zorgde. Haar hemelse Vader is altijd bij haar gebleven. Juist deze laatste 
jaren, waarin ze ook nog haar vriendinnen verloor, heeft ze daar heel veel steun 
aan gehad. 
Ze was haar Vader in de hemel dankbaar voor alle goeds in haar leven. Nog niet 
zolang geleden zei ze tegen me: ‘Ik dank elke morgen dat ik weer gezond mag 
opstaan.’  Haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen waren voor haar een groot 
geluk. Ze was er dankbaar voor, dat ze allemaal graag bij haar kwamen zoals ze 
voor zoveel mensen en dingen in haar leven dankbaar was. De liefde van en voor 
haar Hemelse Vader heeft haar door het leven geholpen en heeft ze nagevolgd in 
de wijze waarop ze in het leven stond: zo goed mogelijk leven en er zijn voor de 
mensen die haar nodig hadden. Met liefde.  
Het is die liefde die blijft. 
 
Haar uitvaart was op 26 januari. 
We zullen haar aanwezigheid missen in de gemeente. 
 
zr. Graddie Meijer 
 
In memoriam Zr. Burger-Hooyberg 
 
Op 19 januari 2016 is het oudste lid van onze Doopsgezinde Gemeente op 99 jarige 
leeftijd overleden. Het is een bijzonder toeval dat op dezelfde dag en bijna op 
hetzelfde uur de uitvaart van zr. Roelie Buisman-Menkema, 94 jaar oud, heeft 
plaatsgevonden. We vinden het dan ook erg jammer dat het voor ons niet mogelijk 
was bij de uitvaart van zr. Burger aanwezig te zijn. In gedachten en met bloemen 
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hebben we geprobeerd de familie van zr. Burger te laten weten dat we er wel bij 
betrokken waren.   
Zr. Burger woonde al een aantal jaren heel tevreden in de Markehof en toeval of 
niet naast nog een andere Doopsgezinde zuster, zr. Ypinga-Greijdanus. Namens 
onze Gemeente heeft zr. Ineke Slingerland regelmatig de Beiaard bij zr. Burger 
gebracht en dat werd zeer op prijs gesteld. 
Ook met andere bezoekjes was ze blij en de gastvrijheid was bijzonder, je moest 
vooral niet te gauw weer weggaan. Het Koninklijk Huis genoot haar bijzondere 
belangstelling en de uitzending  
“Blauw Bloed” werd niet gauw overgeslagen. 
Hoewel zr. Burger al lange tijd niet meer aan de kerkelijke activiteiten deel kon 
nemen zullen ook wij haar zeker missen. We wensen de familie van zr. Burger veel 
sterkte toe om dit verlies met elkaar te dragen. 
 
Zr. Akke de Jonge-Twerda 
 
 
Scherven brengen geluk 
 

Gebroken ruiten 
hoekige scherven in 
koude kale plassen 
daar liggen ze 
uitgeteld 
 
iemand komt langs 
raapt ze op 
neemt ze mee 
verft ze in warme kleuren 
lijmt ze aan elkaar 
een zigzag in een  
wonderlijk patroon – 
tegen het licht 
in zon gevat: 
een kunstwerk 
 
“scherven brengen geluk” 
zo hangt het op een expo 
men vergaapt zich eraan: 
een veelbelovend kunstenaar 
 
en bovenal wellicht  
een levenskunstenaar – 
 

Oeke Kruythof 
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WEL & WEE 
 
Het nieuwe jaar begon  met droevige gebeurtenissen ; 
In de derde week van januari overleden kort na elkaar op zeer hoge leeftijd zuster 
Buisman en zuster Burger. 
Zuster Buisman ,bezocht tot twee weken voor haar overlijden als trouwe 
kerkgangster nog de dienst. 
Wij zullen haar  met haar opgewektheid node missen. 
Zuster Burger verbleef al langere tijd in het verzorgingshuis in Marknesse en werd 
de laatste tijd steeds vergeetachtiger . 
 
Op 10 februari overleed  onverwacht na een kort ziekbed Broeder Dirkmaat. 
Ook hem zullen wij als een trouw en zeer betrokken lid van onze gemeente missen. 
 
De begrafenis dienst van Zuster Buisman werd in onze kerk geleid door Graddie 
Meijer, 
Velen van ons konden zo afscheid van haar nemen. 
De crematie van Zuster Burger vond tegelijkertijd plaats in Zwolle, zij werden 
voordien door  
familie de Jonge bezocht. 
Het afscheid van Broeder Dirkmaat vond plaats in Lelystad. 
Graddie Meijer leidde ook hier de dienst en velen van ons werden geroerd door het 
prachtig  gezongen lied 'ik voel de winden Gods vandaag' door een nicht van Auke. 
 
Voor een memoriam zie in deze Beiaard . 
 
Eind januari werd Broeder van Hes ernstig ziek en voor onderzoek en behandeling 
opgenomen in het ziekenhuis. 
Gelukkig herstelde hij met de nodige medicijnen en moet het nog kalm aan doen. 
Nadat Piet Talsma voor hem had waargenomen kroop hij vier weken later toch weer 
achter het orgel. 
Zuster Koopmans is steeds moeilijker gaan lopen, waardoor ze niet meer voor 
zichzelf kan zorgen.  
Binnenkort komt er voor haar een kamer  in de Talma hof vrij. 
 
Na al deze droevige berichten nu de verjaardagen : 
April 21/4 :Zr.Stienstra 
Mei 2/5:Zr.Munneke 

19/5:Br.van Berkum 
Juni 27/6:Br.Nanninga 
 
Allen een mooie verjaardag en een gelukkig en gezond jaar toe gewenst. 
Namens het pastoraal team, 
 
Barbera Yntema. 



maart 2016 

9 

 

Vermaningspad 2016, Hemelvaartsdag, donderdag 5 mei. 
 
De Doopsgezinde gemeenten van de Ring Waterland organiseren dit jaar het 
Vermaningspad, te houden op Hemelvaartsdag 5 mei 2016. 
De deelnemende Vermaningen zijn open tussen 9.30 uur en 16.00 uur, met 
uitzondering van De Rijp want hier wordt de dag om 16.00 uur met een 
vesperdienst afgesloten. 
Er is een fiets- en een autoroute van ongeveer 45 km samengesteld die langs alle 
Vermaningen leidt. De route is beschreven in de volgorde De Rijp, Oost-Graftdijk, 
Purmerend, Middelie, Noord Beemster/Oosthuizen, De Rijp; echter, u kunt ook 
starten in Purmerend of Middelie. 
Het zijn prachtige routes die u voeren door het land van Leeghwater, langs de 
polders De Beemster, de Purmer en de Eilandspolder, een stukje Stelling van 
Amsterdam, en met uiteraard veel water, rietkragen, oneindige vergezichten, 
ringvaarten, molens, weidevogels…. 
Bovendien houden in de Beemster de meeste bedrijven open dag op 
Hemelvaartsdag, u kunt vrijwel overal een kijkje nemen. 
 
Adressen van de deelnemende Vermaningen: 
Doopsgezinde Gemeente De Rijp, Jan Boonplein 18, De Rijp. 
Doopsgezinde Gemeente Oostgraftdijk 27, Oost-Graftdijk. 
Doopsgezinde Gemeente Purmerend, Julianastraat 7, Purmerend. 
Doopsgezinde Gemeente Middelie 79, Middelie. 
Doopsgezinde Gemeente Noord-Beemster/Oosthuizen, Middenweg 86, Beemster. 
 
Praktische informatie: 
• Starten vanaf 9.30 uur 
• Fietsverhuur:  

Hotel De Rijper Eilanden, Zuiddijk 2A, De Rijp, tel. 06 – 21 98 69 70. Vooraf 
reserveren gewenst. 

              OV-fietskluizen, Stationsweg 1, Purmerend. Enkele exemplaren. 
• Een programmaboekje met routebeschrijvingen zijn in alle Vermaningen 
beschikbaar. 
• Op elke locatie wordt aan de inwendige mens gedacht met koffie en thee 
of een sapje, en     
              iets erbij natuurlijk. In Purmerend zullen soep en broodjes verkrijgbaar zijn. 
• Afsluiting om 16.00 uur met een vesperdienst o.l.v. ds. Jaap Klanderman 
in De Rijp.  
• Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Erica Ernsting, tel. 
0299-434369,    mail eeve61bij@gmail.com  
 
 
 
 
 

mailto:eeve61bij@gmail.com
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Vacature in de Raad van Kerken gezocht 
 
Onze gemeente neemt deel in de Raad van Kerken. Tot een jaar terug had Barbara 
Yntema namens  ons zitting in de Raad van Kerken. Dat heeft ze vele jaren voor 
ons met veel voldoening gedaan. Sinds haar lidmaatschap van 
de kerkenraad is de vacature vacant. We zoeken nu een  
vrijwillig(er)ster, die deze taak over kan nemen.   
Gaarne melden bij de kerkenraad. 
 
 
 
 
Enthousiaste zangers/zangeressen gezocht! 
 
Op 2e Pinksterdag, 16 mei 2016, 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, meestal bestaande 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 
met het Taizé-koor Creil 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  30 maart, 
donderdag 7 april, en de woensdagen 13 april, 20 april en 11 mei. 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 thuis al wat te kunnen oefenen. 
Wil je meezingen dan ben je van harte welkom! 
Graag van tevoren even aanmelden bij de dirigent, Peter Kooij, tel. 271041, of via 
de mail: peterkooij@kpnplanet.nl met vermelding van zangstem. 
Na aanmelding worden de liederen toegestuurd. 
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Verslag culturele avond 
 
Donderdag 4 februari was er een culturele avond met als thema “ Ontmoeten”. De 
avond is georganiseerd door Hennie. Gerrit zorgt voor het licht en geluid.  De 
opkomst is groot. De zaal is  vol. Het was verbazend om te zien, horen en proeven 
hoeveel talent in onze gemeente en aanhang aanwezig is. Het was een rijk 
gevarieerde avond. Ineke verraste ons op een keur aan Amish-koekjes en gebak. 
Aan de zijkant van de zaal zijn schilderijen te zien. Verder is het programma vol 
met muziek en zang. Worden er gedichten en verhalen voorgelezen. En er is ruimte 
voor bezinning. Na afloop is er gelegenheid voor een hapje en een drankje. Het 
was een enerverende avond waar we met vol trots op mogen terugkijken. Ik wil 
hierbij iedereen van harte bedanken voor hun inzet.  
 
Jan Kuipers 
 
Nieuws van de zondagsschool. 
 
In december hebben we aandacht besteed aan Kerst. Dit jaar geen Kerstspel of 
musical voor en met de hele gemeente. Misschien volgend jaar weer? Ideeën? We 
horen ze graag, want het is wel heel leuk. 
Op 22 december zijn we met jeugdclub en zondagsschool wezen schaatsen op de 
ijsbaan in Dronten. Dit was een activiteit samen met de jeugd uit Zwolle. Er is veel 
geschaatst en gelachen, maar ook serieus getraind met onze eigen Doopsgezinde 
schaatstrainer Rens Waiboer.  
De eerste zondag in januari werden we verrast met 9 extra kinderen op de 
zondagsschool. Drie gezinnen vierden oud- en nieuw in de omgeving van Blokzijl 
en hadden deze zondag ons kerkje uitgezocht om de zondagsdienst bij te wonen. 
Een leuke manier om met elkaar in gesprek te gaan en te spreken over andere 
kerken, 
Op 10 januari was er voor de jeugd en ouders een nieuwjaarsbijeenkomst bij Gerrit 
en Sietske in Ens. Ook hierbij waren jeugd en ouders uit Zwolle aanwezig. Een 
prachtig begin van het nieuwe jaar en zeker voor herhaling vatbaar. 
Nu zijn we alweer bezig met de laatste periode van de Zondagsschool in dit 
winterseizoen. Het werken met het jaarthema "Geroepen om te leven" hebben we 
afgesloten. Het leek ons leuk om net als vorig jaar (Ark van Noach) met een project 
aan de slag te gaan, 
Tijdens onze brainstorm sessie kwam plotseling het idee naar voeren om eens 
verder te kijken, dan onze eigen kerk. Hoe gaat het bij andere "geloven"? In de 
volgende Beiaard hopen we u daar meer over te vertellen. 
We vinden het erg jammer, dat we Jara nog sneller moeten missen, dan we 
gehoopt hadden. Natuurlijk gaan we nog afscheid van haar nemen. 
 
Volgende bijeenkomsten: 
27 maart Pasen 
10 april  
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24 april geen zondagsschool i.v.m. meivakantie. Er is wel kinderopvang. 
8 mei laatste zondagsschool bijeenkomst van dit seizoen. 
In het zomerseizoen is er wel kinderopvang aanwezig. 
 
De zondagsschoolleiding Iris, Jara, Jitse en Sietske 
 
 
Afscheid van de kerkenraad 
 
Afgelopen donderdag 10 maart kwam na een jaar interim voorzitterschap mijn 
afscheid van de kerkenraad. Aan de ene kant heb ik het met plezier gedaan, maar 
aan de andere kant was de reden waarom er een beroep op mij gedaan werd niet 
leuk. Met inzet van heel veel zusters en broeders zijn we denk ik weer op het 
“rechte pad” gekomen en daar wil ik iedereen heel hartelijk voor bedanken, in het 
bijzonder ds. Tom Rijken en da. Marion Bruggen. 
Als we doorgaan op de ingeslagen weg, dan redden we het wel. Als iedereen daar 
naar vermogen zijn steentje aan bijdraagt kunnen we de toekomst met vertrouwen 
tegemoet zien. 
In een prima sfeer en met een goed gevoel heb ik afscheid genomen, veel succes 
voor de nieuwe ploeg. 
Met broederlijke groet, 
Popko de Jonge 
 
 
Kort verslag Ledenvergadering d.d. 10 maart 2016 
 
Door een klein organisatorisch foutje en het concert dat gegeven werd in de grote 
kerkzaal, moesten wij uitwijken naar het jeugdhonk. Wat misschien ook wel zijn 
knusheid had. Zo zie je maar.  
Nadat de voorzitter de vergadering geopend had, verliep de rest van de agenda op 
plezierige wijze. Dit werd door één van de aanwezigen in de rondvraag ook als 
zodanig verwoord. Een punt van zorg blijft voor onze gemeente de financiën. Een 
teruglopend ledental is daarmede debet aan. Aan de andere kant tracht de 
kerkenraad externe bronnen aan te boren. Het ontslaat ons natuurlijk niet om, ieder 
naar eigen verantwoordelijkheid, de gemeente op allerlei manieren te 
ondersteunen.  
Tijdens deze vergadering werd afscheid genomen van Popko de Jonge voor zijn 
inzet gedurende het afgelopen jaar als “interim”-voorzitter en het bewerkstelligen 
dat er weer rust in de tent kwam.  Zr. Barbera Yntema sprak waarderende woorden 
welke zij vergezeld liet gaan met een attentie. Ook sprak zij Willem van der Meulen 
toe en memoreerde zijn vele verdiensten binnen onze gemeente. Broeder Willem 
treedt tussentijds af als lid van de kerkenraad wegens de komende verhuizing van 
zijn gezin naar Dwingelo.  
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Verder mochten we twee nieuwe kerkenraadsleden begroeten. Broeder Bob van 
Berkum en zuster Ineke Slingerland. Verheugend in een tijd dat vele verenigingen 
en kerkgenootschappen moeite hebben in het vinden van nieuwe bestuursleden.  
Al met al zijn we nog steeds een gemeente die steeds opnieuw de schouders 
rechten en willen doorgaan.  
 
Hein Bergman 
 
Afscheidsbrief familie van der Meulen 
 
Lieve mensen, 
 
Iets minder dan een jaar geleden werden Petra en ik verliefd op een oude 
woonboerderij op een prachtig stukje grond net buiten Dwingeloo in zuidwest 
Drenthe. Begin dit jaar is het gelukt het aan te kopen. Enkele weken geleden is het 
ook gelukt ons eigen huis te verkopen. Aangezien de kopers van ons huis in 
Emmeloord er snel in wilden, moesten we onze verhuisplannen naar voren halen. 
We waren aanvankelijk van plan eind mei te verhuizen, wanneer onze dochter Jara 
haar middelbare schoolexamens achter de rug zou hebben. Nu gaan we begin april 
verhuizen en gaat Jara in Diever examen doen, op de zelfde middelbare school als 
waar Rhea naar toe gaat. Gelukkig voor ons zien alle drie de kinderen de verhuizing 
wel zitten; Mark gaat naar een MBO in Assen en Jara gaat volgend jaar naar een 
MBO in Meppel. Rhea heeft veel zin in de kleine, gezellige middelbare school in 
Diever. 
Voor ons allemaal zal het een grote verandering betekenen. Het betekent het 
vertrek uit de polder waar we ruim 20 jaar hebben gewoond en waar onze kinderen 
zijn geboren. Een polder die we hebben leren kennen en waar we met zoveel 
plezier hebben gewoond. Maar toch zien we erg uit naar de verandering. Op zo’n 
plek te mogen wonen als waar we naar toe gaan, zien we als een enorm voorrecht 
en we zijn dan ook vast van plan daar vooral van te genieten. Maar er moet ook 
veel gebeuren want het huis is in vrij slechte staat (al is het goed bewoonbaar) en 
zal veel werk vergen. U kunt zich voorstellen dat we vreselijk veel zin hebben onze 
stempel op dit prachtige stukje Drenthe te drukken. 
Voor mij betekent het een afscheid van de Doopsgezinde gemeente waarin ik ook 
al ruim 20 jaar actief ben. We werden in 1995 met open armen ontvangen en die 
armen hebben ons niet meer losgelaten. Onze kinderen hebben fijne, warme 
herinneringen aan hun zondagschooltijd hier en ik zelf heb veel geleerd van alles 
wat ik in de loop der jaren mocht doen voor de gemeente. Het was altijd een plezier 
met iedereen van gedachten te wisselen over tal van zaken die er echt toe doen, 
activiteiten voor te bereiden en te organiseren en elkaar zondag te treffen. 
Ik neem mij voor dit niet te missen. 
Op de jaarvergadering op 10 maart jongsleden werd mij een jonge appelboom 
gepresenteerd bij wijze van afscheid en dank. Dit vond ik prachtig en ik dank de 
gemeente hier enorm voor. Het kan niet anders dan dat deze boom met zijn 
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bloesem en vruchten een van de mooiste plekjes van Drenthe nog mooier zal 
maken. 
Ik kan onmogelijk van iedereen persoonlijk afscheid nemen, al zou ik dat graag 
doen. Vandaar dit berichtje, zodat u allemaal op de hoogte bent. 
Ik wil iedereen graag bedanken voor een hele fijne tijd bij onze gemeente. Het ga 
u allen en de gemeente goed en weet dat u van harte welkom bent bij ons in het 
schone Drenthe. 
Ons nieuwe adres wordt (per 8 april): Westeinde 41, 7991 RT Dwingeloo, telefoon: 
0521-745021 en mail: w.vandermeulen@fardoch.nl) 
 
Met warme, broederlijke groet, ook namens Petra en de kinderen, 
 
Willem van der Meulen 

 
Boekbespreking 
 
Op 1 februari is het boek ‘Liberaal christendom. Ervaren, doen, denken’ 
verschenen. ’Liberaal christendom’ is de eerste publicatie van de studiegroep 
Relivant van de VVP en predikantenbeweging Op Goed Gerucht. Het laat zien hoe 
we vandaag de dag van God kunnen spreken, met de Bijbel kunnen omgaan en 
vanuit christelijke inspiratie kunnen leven. 
Op de achterflap van het boek staat het volgende te lezen: Liberaal christendom 
geeft het christendom steeds opnieuw vorm en brengt vastgelegde posities in 
beweging. Met een open blik naar de (wetenschappelijke) inzichten van deze tijd 
verwoorden elf auteurs de relevantie van de christelijke traditie voor vandaag. Zij 
bieden een liberale theologie die onorthodox is en de grote vragen niet schuwt. De 
auteurs spreken zich uit over waarheid en interpretatie, kerk en wereld, over God, 
Jezus en de Geest. Ze denken na over de impact van geloof op onder andere 
geweld, vrijheid, liefde en seks. Liberaal christendom. Ervaren, doen, denken laat 
zien dat een oude traditie helpt bij de grote kwesties van alle tijden en inspireert tot 
vrijmoedigheid. 
Uitgeverij Skandalon zegt over het boek: ‘Een liberale, ruimdenkende en tolerante 
vorm van christelijk geloven is gangbaar in brede lagen van de Nederlandse 
kerken. Maar waar het liberale jodendom publiekelijk op veel sympathie kan 
rekenen en we vandaag de dag uitzien naar een liberale islam, komt zoiets als 
liberaal christendom tot op heden nauwelijks in beeld. In dat manco voorziet deze 
nieuwe uitgave.’ 
Het boek is geschreven door elf auteurs, waaronder Klaas Douwes, Arne Jonges, 
Alke Liebich, Henri Frölich en Wilhelm Lagrouw en staat onder redactie van Rick 
Benjamins, Jan Offringa en Wouter Slob.  Rick Benjamins is docent aan de PThU 
en bijzonder hoogleraar vrijzinnige theologie aan de RuG. 

 isbn: 978-94-92183-21-7  
 240 pagina's  
 uitgave: gebonden met stofomslag ( kosten: € 21,95 ) 
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Een gedeelte uit het Woord vooraf 
Een liberale theologie is een theologie die onorthodox, open, vrijmoedig, vrijzinnig of 
modern is, of vooral op zo’n manier de christelijke traditie interpreteert. Als auteurs 
hebben wij bewust voor deze ruime benaming gekozen, ook al is ze in Nederland niet heel 
gebruikelijk. De term ‘liberaal’ bleek het best aan te geven welke theologie wij vanuit 
verschillende achtergronden beoefenen. Ieder voor zich zal zijn eigen achtergrond 
natuurlijk nader willen preciseren en geen van ons heeft de behoefte om zich onder een 
nieuw vaandel te scharen, maar wat wij delen is een ruimdenkende, niet-dogmatische 
vorm van christendom, die zonder opdringerigheid het belang van christelijk geloof wil 
uitspreken. Dat bedoelen wij met ‘liberaal’ en deze vorm van christendom doet zich op 
verschillende manieren en in verschillende kerken en stromingen voor. 
--- en verder --- 
Liberaal theologisch gedachtengoed lijkt in de aandacht wat weggedrukt te worden. Als 
religie ergens aan de orde is - en in onze samenleving is dat bijna dagelijks het geval in een 
of andere kwestie - wordt vaak een tegenstelling geconstrueerd tussen religieus 
fundamentalisme en secularisme. Een orthodox geloof wordt in dat schema vaak bij het 
fundamentalisme ondergebracht, de liberale gelovigen zijn dikwijls de moeite van het 
noemen niet waard. Liberale theologen houden zich echter in een seculiere omgeving met 
religie bezig en denken dat religie en godsdienst raken aan wezenlijke zaken van het 
menselijk bestaan en dus ook de samenleving. Ze zijn van mening dat de religieuze 
thematiek zijn relevantie blijft behouden in een seculiere context, al neemt religie daarin 
nieuwe gedaanten aan. Een verdringing van religie en geloof is ongewenst, omdat 
wezenlijke aspecten van het leven en het samenleven daardoor gemakkelijk over het hoofd 
worden gezien. 
 
 
Van de nieuwe voorzitter 
 
Graag wil ik eerst de gemeente bedanken voor het vertrouwen dat ze aan mij en 
Ineke heeft geschonken. 
Een woord van dank aan Popko en Willem is hier op zijn plaats. Willem heeft zich 
een groot aantal jaren aan de gemeente zich dienstbaar opgesteld op vele 
manieren. We zijn hem veel dank verschuldigd. Popko is een jaar geleden 
gevraagd de gemeentekar in een moeilijke periode te trekken. Hij heeft dit heel 
goed gedaan. Heel veel dank hiervoor. 
 
Wij willen graag een Waarderende Gemeeete zijn. Dit is niet een proces van nu 
maar van alle dag. Graag willen hierin de klemtoon op het volgende leggen: 
omzien naar elkaar 
niet blijven hangen wat niet goed gaat, maar werken aan wat wel goed gaat. 
wat kunnen we voor elkaar betekenen? Hoe kunnen we het beste met elkaar naar 
boven halen? 
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Iedereen binnen de gemeente is zich ervan bewust dat we in beweging moeten 
blijven, dat er dingen moeten veranderen. Ik hoop dat we met inachtneming van 
respect voor ieders mening hieraan gestalte kunnen geven. 
Ik wens u allen een fijne paasperiode toe. 
 
Bob van Berkum 
 
Ik denk... 
 

Ik denk dat God een vader is / die heel veel om me geeft 
en die graag wil dat ieder kind / lang en gelukkig leeft. 
 
Ik denk dat God een moeder is / die nooit haar kind vergeet, 
zodat ik, wat er ook gebeurt, / me altijd veilig weet. 
 
Ik zie God als een goede vriend / die trouw is en oprecht; 
en als ik in de zorgen zit / kan ik bij hem terecht 
 
Ik zie God als een zus of broer / met wie ik huil en lach 
en die niet klikt als ik iets doe / wat eigenlijk niet mag. 
 
Soms voel ik God diep in mezelf / een stem die met me praat. 
Hij helpt me als ik angstig ben / en geeft me goede raad. 
 

tekst: Mies Westera-Franke & Bette Westera 
overgenomen uit het blad Bonnefooi 
 
De machinist van Dalfsen 
 
Je bent onderweg met de auto en zet je autoradio aan. Je luistert gedachteloos 
naar de muziek en ondertussen denk je aan zoveel dingen die spelen en waar je 
mee te maken hebt. In een flard dringt het bericht door dat een trein bij Dalfsen 
verongelukt is en de machinist is omgekomen. Zomaar een nieuwsbericht, ver weg, 
ik ben er misschien hemelsbreed 40, 50 kilometer vandaan. Het is niet anders, ik 
kan er weinig aan veranderen. En je rijdt verder. Tot je ineens te binnen schiet dat 
ze het hadden over Kampen waar hij woont. Dan slaat de schrik om je hart. Het is 
toch niet …….  Ja, hij was het wel, hij van nummer X bij jou in de straat. Die zo 
vaak zijn auto tegenover je huis parkeerde. Dan is het ineens heel dichtbij en wordt 
je geraakt. Ben je van nabij betrokken bij dat ver van mijn bed ongeluk, bij het 
verdriet van dat gezin in jouw straat.  
Zo dichtbij komt dat, wat veraf leek ….. 
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Rammelen aan godsbeelden 
 
Onlangs verscheen Mintijteer. Een bijzondere titel voor een zeer bijzondere roman. 
De jonge Duitse schrijfster Esther Maria Magnis beschrijft haar jeugd in een kerk 
die alleen maar sociale actie predikt – en wat er in haar leven gebeurt als haar 
vader kanker krijgt: ze gaat bidden en vechten en geloven, of toch niet? Een ruime 
voorpublicatie is te vinden op http://esthermariamagnis.blogspot.nl/   
 David de Jong, predikant te Den Ham, vond het boek in een Duitse 
boekhandel, las het, en schreef in het Nederlands Dagblad: “Eén ding is zeker, aan 
pogingen om alle scherpe kanten van ‘vreze des HEREN’ af te vijlen doet Esther 
Maria Magnis niet mee. Haar boek rammelt daardoor niet alleen aan het godsbeeld 
van vrijzinnigen, maar ook aan het godsbeeld van rechtzinnigen. Het drijft even 
hard de spot met zelfgenoegzaam geloof als met zelfgenoegzaam ongeloof. Het 
helpt evangelischen om aan gebedsgenezing te gaan twijfelen en gereformeerden 
om erin te gaan geloven. Op dit ontstellend bemoedigende en bemoedigend 
ontstellende boek zit ook Nederland te wachten.” U hoeft niet langer te wachten. 
Léés Mintijteer. 
 
Hardback | 240 blz. | € 16,95 | ISBN: 9789051944914 
Wijnen, Uitgeverij Van | Jaar van uitgave: 2015 
 
Een citaat uit dit boek 
        Ik was het enige kind dat na mijn eerste communie geen misdienaar werd. Ik wilde niet. 
‘Ik ga die priester niet dienen,’ zei ik tegen mijn moeder. ‘Maar je dient de priester ook niet 
als misdienaar, je dient God,’ antwoordde ze, maar dat was volgens mij een uitvlucht. De 
hele mis was op de priester gericht. Hij stond achter zijn altaar zoals mijn onderwijzer achter 
zijn buro, en wij moesten daarvoor knielen. 

 
Jongerenpagina 
Bron: Veertigdagenkalender 2016, ds. Joke van der Velden 
Uitgeverij Narratio, ISBN 978 90 5263 966 6, 60 pag. prijs e 3,50 
 
Gein 
 
Het woord gein komt uit het Jiddisch en het is daarin terechtgekomen vanuit het 
Hebreeuws van de bijbel. Het Jiddisch is een taal van ballingschap, zegt de 
schrijver Isaac Bashevis Singer. Een taal zonder grenzen en een taal 
die overal verboden en verbannen werd. 
Wel een taal die ook het Nederlands veel woorden heeft opgeleverd. 
Zoals smeris van het Hebreeuwse werkwoord waken, en de 
woorden jatten, mazzel, Mokum, goochem, stiekem, sores, tof en ga 
zo maar door.  
 
Het woord gein komt van het Hebreeuwse werkwoord  ch n n (uit te spreken als 
chanan) dat officieel alleen uit medeklinkers bestaat. Hier komt het zelfstandig 
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naamwoord Ch ee n vandaan. Wij kennen dit werkwoord ook uit namen als 
Jochanan en Channa (Hanna). 
Het werkwoord ch n n betekent zoiets als goedgunstig, toegenegen zijn en wordt 
vaak vertaald met genadig zijn, gunst verlenen.  
 
Bij ons klinkt genade als iets hoog en verhevens en vooral als iets 
wat onverdiend is. Maar in het Hebreeuws is het niet zozeer horend bij zonde maar 
meer bij zonnig en blij. Toegenegen past meer bij vertrouwen, liefde en blijdschap. 
Zelfs de Griekse vertaling van het woord genade weerspiegelt dat. Charis komt van 
het werkwoord dat zich verheugen betekent. 
 
Gein, plezier, lachen, humor en een knipoog in de taal, passen beter bij het zoeken 
naar een goed leven dan in een schema van zonde en schuld. 
 
Corrie Jacobs 
Bron: Veertigdagenkalender 2016, ds. Joke van der Velden 
Uitgeverij Narratio, ISBN 978 90 5263 966 6, 60 pag. prijs e 3,50 

 
Gemeenteactiviteiten 
 
24 maart Da. G. Meijer te Heerenveen (Avondmaal) 20.00 uur 
27 maart Ds. R.P. Yetsenga te Groningen 10.00 uur 
  Paasontbijt om 9.00 uur 
10 april  Ds. J.A. Kuiper te Nagele 10.00 uur 
24 april  Zr. T. Tholen te Pingjum 10.00 uur 
8 mei  Ds. H. Bergman te Kampen 10.00 uur 
15 mei  Da. G. Meijer te Heerenveen (Pinksteren) 10.00 uur 
16 mei  Taizé-dienst Raad van Kerken 10.00 uur in de H.Michaëlkerk 
29 mei  Mevr. J. Huisman te Joure 10.00 uur 
12 juni  Gespreksgroep 10.00 uur 
26 juni   Da. G. Meijer te Heerenveen 10.00 uur 
 
 
Na elke dienst is er gelegenheid om samen een kopje koffie te drinken  
(behalve op de feestdagen). Er wordt een bijdrage gevraagd voor de onkosten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



maart 2016 

19 

 

ADRESSEN: Kerkgebouw: Smeden 2b, 8301 XH te Emmeloord 
 
Voorganger: 
Ds. G.E.G. Meijer, Kattebos 98, 8446 CX 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 
Br. R. Waiboer, Lemsterweg 18, 8313 RB Rutten. 
Telefoon: 0527-262494 
E-mail: familie.waiboer@gmail.com 
 
Lid: 
Zr. B. Yntema-Van der Heijden, Diemenstraat 68, 8304 ED Emmeloord. 
Telefoon: 0527-699270 
E-mail: barbera.yntema@gmail.com 
 
Br. W.K. van der Meulen, Schiermonnikoog 4, 8302 ME Emmeloord. 
Telefoon: 0527-611264 
E-mail: willemvandermeulen@doopsgezind.nl  
 
 
NIEUWE 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  
Kopij inleveren: derde week maart/mei/augustus/november 
  

mailto:bobvanberkum@gmail.com
mailto:willemvandermeulen@doopsgezind.nl
http://www.dg-nop.nl/
mailto:h.bergman@xs4all.nl
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Wijze raad 
 
 
 

Herinneringen – 
zij schuiven over 
en langs elkaar heen 
onstuitbaar 
een voorraadkast vol 
de optelsom van ouder worden 
hoe reken je daarmee – 
 
ik ging te rade 
bij een kluizenaar 
hoog in de bergen 
een afgelegen grot 
daar woonde hij 
verzonken in de wijsheid Gods 
hij keek mij vriendelijk aan 
en sprak: 
 
mijn kind 
neem uit je voorraad 
een mooie herinnering 
een beeld een woord 
een gebaar en weef deze 
met draden van dankbaarheid 
door het heden heen 
zo verdubbel je vreugde 
en halveer je verdriet 
 
ik dankte hem 
en daalde af 
het was alsof ik vleug’len had – 
 

Oeke Kruythof 
 

 
 
 


