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VANUIT DE MEIJERIJ 
 
 
Na een ingrijpende periode zijn we alweer in de adventstijd aangeland, het begin 
van een nieuw kerkelijk jaar. Aangrijpend vanwege de ziekte en het overlijden 
van ‘onze’ Popko, die zoveel voor de gemeente en voor velen persoonlijk heeft 
betekend. Het leven gaat door, zei Akke, tijdens een van onze ontmoetingen in 
die periode en dat is ook zo. Daarom schrijf ik deze Meijerij ook gewoon over 
Advent zoals ik van plan was. 
 
De acht dagen na eerste advent is het Chanukka, het feest van de inwijding van 
de Tempel. Het wordt gevierd ter herinnering aan de heugelijke dag dat de 
Makkabeeën de Tempel in Jeruzalem opnieuw inwijdden, nadat zij de Syriërs 
verslagen hadden, in het jaar 165 voor de gewone jaartelling. 
Halloween, Allerheiligen, Allerzielen is een eerste deel van een reeks rond 
lichtfeesten. Leven zonder licht kunnen we ons niet voorstellen. Zonder licht 
voelen mensen zich onveilig en onzeker. De duisternis wordt ervaren als chaos, 
dreiging, geheimenis, kwaad. Dan gebeuren er dingen die het daglicht niet 
verdragen. Omgeven door duisternis hebben mensen geen oriëntatie in hun 
leven. Alle leven in de natuur, ook het menselijk leven, heeft licht nodig en 
reageert op licht. Door licht ontplooit het leven zich. Onstuitbare krachten 
worden zichtbaar, ontkiemen, groeien, vermenigvuldigen zich, planten zich voort 
en dragen vrucht. Licht is een pertinente grondvoorwaarde om te kunnen leven. 
Van licht zijn mensen afhankelijk vanaf het moment dat zij het levenslicht 
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aanschouwen. Vandaar dat er in onze en andere culturen zoveel feesten rondom 
het 'licht' te vinden zijn. 
Andere lichtfeesten zijn: Sint Maarten en Loy Krathong, een Boedhistisch 
lichtfeest. 
Voor ons begint het met één kaarsje op de eerste advent en het eindigt met veel 
licht van kaarsen op de Kerstdagen. Het hele verhaal dat daarbij hoort, is prachtig 
beschreven in het volgende lied door Michaël Steehouder: het begint stikdonker 
en eindigt een kristalheldere toekomst. 
 
Zo donker als de wereld is, 
zo stil wij gaan in duisternis, 
wij blijven niet in deze nacht, 
geen woord van God blijft zonder kracht. 
 
Woord aan Maria toegezegd, 
gezongen voor Elizabet, 
twee vrouwen zonder macht en staat  
in wie de toekomst open gaat: 
 
"Het zal de machtigen vergaan, 
wie zwak is zal in vrijheid gaan, 
de wapens worden neergelegd, 
de armen komen tot hun recht." 
 
Zoals geschiedde in de nacht 
met herders, eenzaam op hun wacht: 
een helder en bevrijdend licht 
dat vreugde bracht op hun gezicht. 
 
Wij weten hoe het is gegaan 
met mensen ver van ons vandaan; 
zo zal het gaan met ons vandaag: 
God opent toekomst, maakt verhaal. 
 
Dat ons geschiede naar jouw woord,  
dat onze toekomst helder wordt,  
dat nacht het laatste woord niet is 
maak zo met ons geschiedenis. 
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Dat die God, de Eeuwige jullie Licht mag zijn! 
 
Hele goede feestdagen toegewenst, ook namens Clasien. 
 
Graddie Meijer 
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Kopij inleveren: derde week maart/mei/augustus/november 
 
Van de redactie. 
De redactie verzoekt u de kopie voor de Beiaard zowel naar Hein Bergman als 
naar Ineke Slingerland te sturen. Alvast hartelijk dank. 
 
VANUIT DE KERKENRAAD 
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar hebben we in de dienst waarin ds. 
Graddie Meijer voorging, zr. Wester herdacht. Het was fijn dat de familie van zr. 
Wester bij deze dienst aanwezig was.  
Nu ik dit stukje schrijf, zijn we bedroefd en neergeslagen dat we afscheid van br. 
Popko de Jonge hebben moeten nemen. Popko was een zeer prominent lid van 
onze gemeente. We zullen hem heel erg missen. De gemeente went Akke en haar 
gezin en familie heel veel sterkte toe.  
Terwijl ik de laatste hand legde aan deze Beiaard, bereikte ons het droevige 
bericht dat zr. De Groot uit Lelystad na een korte ziekte overleden is. Wij wensen 
de familie heel veel sterkte. Informatie over de crematie vindt u onder  het kopje 
Wel en Wee. 
Wij zitten in de adventstijd waarin we ons voorbereiden op de geboorte van 
Christus. De adventsviering is op 15 december om 16.00 uur. Elders in de Beiaard 
zult u hierover meer informatie vinden. Onze kerstviering is op 25 december om 
10.00 uur waarin onze Jan Kuipers voorgaat. De koffie staat klaar om 09.30 uur. 
Vorig jaar heeft de kerkenraad onderzocht wat onze mogelijkheden tot 
samenwerking in de Ring Zwolle kunnen zijn. Dit heeft geresulteerd in het feit dat 
er een folder is gekomen waarin staat wanneer we bij elkaar op bezoek kunnen 
gaan bij gezamenlijke activiteiten. Tussen de gemeenten Blokzijl en 
Noordoostpolder wordt de samenwerking wat hechter.  
In de dienst van 24 februari 2019, waarin Jan Kuipers voorgaat, zal na de dienst 
een bijeenkomst worden georganiseerd waarin het Avondmaal ter discussie 
komt. 
Verder is er ook weer een culturele avond op 14 maart 2019.  
Bij dezen wil ik iedereen bedanken  voor haar of zijn inzet het afgelopen jaar en 
diegenen die bezig zijn met de aankomende activiteiten veel plezier wensen. 
Ik wens iedereen een kerstperiode van rust en vrede toe. 
Met broederlijke groet, 
namens de kerkenraad, 
 
Bob van Berkum  
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GEMEENTEACTIVITEITEN 
Alle kerkdiensten beginnen om 10.00 uur, tenzij anders vermeld.  
Gemeenteactiviteiten 
Alle kerkdiensten beginnen om 10 uur, tenzij anders vermeld. 
13 januari              Graddie Meijer Heerenveen 
27 januari              World Fellowship Day 
10 februari            Diet Maissan Emmeloord 
24 februari            Jan Kuipers Nagele Ledenvertoeving 
10 maart               Graddie Meijer Heerenveen 
24 maart               Karen Hoogendoorn Dronten 
 7 april                   Coot Winkler Prins Zwolle 
18 april                  Graddie Meijer Heerenveen Witte Donderdag 
21 april                  Jan Kuipers Nagele 
 
Attentie: donderdag 17 januari: lezing door Annelies Klinefelter  
                 donderdag 14 maart: Culturele Avond 
Meer info over deze avonden elders in deze Beiaard. 
 
TELEFONISCH SPREEKUUR 
Iedere morgen houd ik van 08.30-09.30 telefonisch spreekuur. Wat is daarvan de 
bedoeling? 
U kunt mij bellen als u een afspraak wilt maken voor een persoonlijk gesprek, als 
u mij iets over uzelf wilt vertellen, maar ook als u mij iets over iemand anders 
wilt vertellen, omdat u denkt dat zij/hij wel extra aandacht kan gebruiken.  
In het enkele geval dat ik ten tijde van het telefonisch spreekuur niet kan 
opnemen, kunt u een boodschap achterlaten. Dan bel ik zo spoedig mogelijk 
terug. 
 
met zusterlijke groet, 
 
Graddie Meijer 
 
 
 
  



Nr 1 winter 2019 

 

7 

 

WEL EN WEE 
Na bewogen weken door de ziekte en het snelle overlijden van Popko trachten 
wij Akke zo veel als mogelijk is bij te staan. Popko heeft veel bij gedragen aan het 
'wel' van onze gemeente. Wij zijn hem daar zeer erkentelijk voor. Heel veel 
gemeenteleden hebben afscheid genomen van Popko in het Westerhuis en 
tijdens de dienst in Lelystad . Zie ook het in memoriam . 
Mevrouw de Groot-de Vries uit Lelystad is na een korte ziekte zondag 9 
december overleden. De crematie vindt plaats op 18 december aan de 
Ölandhorst in Lelystad om 13.00 uur. Wij wensen familie veel sterkte toe. 
Hein knapt langzaam maar zeker op na zijn hartoperatie. In afwachting van zijn 
herstel  nemen Karen en Bob samen met Ineke zijn werk voor de Beiaard op zich. 
En tot ons en zijn genoegen treffen wij  Cees weer regelmatig achter het orgel. 
 Wij wensen allen goede kerstdagen en een gelukkig 2019 toe. 
 
Namens het pastoraal team, 
Barbera  Yntema 
 
VERJAARDAGEN 
 
Verjaardagen 2019: 
Januari 
7/1:  Br. Bergman 
12/1:  Zr. de Groot-Pit 
25/1: Br. Yntema 
27/1: Zr .Yntema 
 
Februari 
7/2 : Zr .Flohil 
13/2: Zr. Hoogendoorn 
28/2:  Zr.  Eijkelenboom  
 
 Maart 
4/3:  Zr. De Jonge -Twerda 
5/3:  Zr. Balt 
18/3:  Zr. Talsma  
21/3:  Zr. Dirkmaat 
15/3: Br. B de Jonge 
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VAN DE PENNINGMEESTER 
 
December, alweer de laatste maand van 2018. Tijd voor de penningmeester om 
de balans op te maken. Nog niet iedereen heeft de kerkelijke bijdrage van dit jaar 
betaald. Als het mogelijk is, ontvang ik deze bijdrage nog graag in het jaar 2018. 
Heeft u nog vragen over deze bijdrage, dan kunt u uiteraard altijd contact met mij 
opnemen.  
Opbrengst collectes september, oktober en november     
euro 334,70 
 
 
Namens de kerkenraad, 
 
Sietske Heeringa 
06-22997827 
 
LET OP:  
Het nieuwe adres van de familie Heeringa is: Aambeeld 11, 8307 ED ENS 
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IN MEMORIAM BR. POPKO DE JONGE 1938-2018 
Het thema voor de uitvaartdienst had Popko zelf al bedacht toen ik hem 
daarover voor het eerst sprak. 
Wat een uitspraak voor iemand die nog maar kortgeleden zijn doodvonnis te 
horen had gekregen! Het klonk mij als een geloofsbelijdenis in de oren. Dat was 
het ook, want hij voelde zich gedragen door God. Dat herhaalde hij nog maar 
eens tijdens ons laatste gesprek. ‘Ik weet me nog steeds gedragen’, zei hij toen. 
Ik las daarom Psalm 23. 
Het is de taal van een man, die zijn hele bestaan gedragen, omvat en 
overkoepeld weet door de warme interesse van zijn God zoals Popko. Hij ervaart 
God als een en al herbergzaamheid en geborgenheid. Dat betekent: nooit in de 
kou staan! Je bent mens, in weer en wind van het leven ga je je gang, je danst 
over toppen van vreugde, je strompelt door dalen van verdriet en geen moment 
ben je alleen. Je ervaart een alles omvattend dak van liefde. Er is altijd een 
perspectief dat verder reikt dan je verdriet, pijn en teleurstelling, dat verder reikt 
dan je vreugde. Het betekent: in alle seizoenen van het leven licht en warmte. 
Hoe waar was Psalm 23 de afgelopen periode in het leven van Popko: 
‘de Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets’ en dat terwijl hij wist dat zijn 
leven niet lang meer zou duren. Hij kon dat zeggen, omdat hij wist van rust in 
groene weiden en aan vredig water. Hij kon dat zeggen, omdat hij ervoer dat God 
hem langs veilige paden zou leiden ook na zijn dood. Dat gaf hem moed. Hij kon 
dat zeggen, omdat hij wist dat hij terug zou keren in het huis van de Heer nadat 
hij het tijdelijke voor het eeuwige zou hebben verruild. 
Op achttienjarige leeftijd ging Popko een jaar naar Amerika en dat heeft veel 
invloed gehad op zijn geloof en zijn beleving van de doopsgezinde gemeente. Hij 
kwam daar in een kerk waarin veel werd gebeden en in de bijbel werd gelezen; 
een hechte gemeenschap ook, waarin men elkaar vasthield. Dat heeft hij als 
goed en als prettig ervaren en het heeft hem gevormd. Terug in Nederland ging 
hij vanwege zijn studie op kamers in Groningen, waar hij ook aansluiting zoekt bij 
de doopsgezinde gemeente. Als hij wordt opgeroepen voor militaire dienst 
besluit hij niet te weigeren zoals veel jonge doopsgezinde jongemannen in die 
tijd, hoewel hij ook van mening is dat men in geval van conflicten eerst met 
elkaar in gesprek moet gaan. Hij wil zich in geval van nood wel kunnen 
verdedigen. Het mooie is dat hij er in de doopsgezinde wereld nooit op is 
aangekeken en heeft de ruimte die hij kreeg als heel goed ervaren. Het kan dan 
ook geen toeval zijn, dat de doopsgezinde gemeente Noordoostpolder in latere 
jaren, als de dienstplicht en het afzweren van elke vorm van geweld onderwerp 
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van gesprek zijn, ervoor kiest om haar leden de ruimte te geven voor een eigen 
mening op dit terrein. 
Popko heeft een groot deel van zijn leven in de kerkenraad gezeten. Na zijn 
afscheid in 2010 roept hij de gemeenteleden op om de kerkenraad te steunen als 
er een beroep op ze wordt gedaan. Zelf neemt hij die oproep zeer letterlijk als 
hem in 2016 wordt gevraagd het voorzitterschap tijdelijk weer op zich te nemen, 
omdat er even niemand anders beschikbaar is. Ik heb hem er nooit over 
gehoord, maar ik denk niet, dat het zijn gemakkelijkste periode van 
voorzitterschap geweest is, omdat er in zes jaar tijd veel was veranderd. Behalve 
voorzitter is hij ook penningmeester van de gemeente geweest en vicevoorzitter. 
Hij zorgde voor de verspreiding van de Beiaard, het contactblad van de 
doopsgezinde gemeente Noordoostpolder en bezorgde deze bij vele leden 
persoonlijk aan huis, waarbij hij regelmatig een praatje maakte. Dat tekende hem 
misschien vooral: het contact met de leden. Popko was een verbinder. Hij vond 
het persoonlijke contact met de leden erg belangrijk. Hij was ook van mening dat 
er zoveel mogelijk leden bij activiteiten van de gemeente aanwezig moesten zijn 
en als hij vond, dat te weinig leden zich hadden opgegeven, probeerde hij ze in 
een gesprek over te halen dat alsnog te doen. 
Persoonlijk ben ik hem erg dankbaar voor de steun en begeleiding die hij mij in 
de beginjaren van mijn werk, toen nog als pastoraal werker, heeft geschonken. 
Ook daarin toonde hij zich een verbinder. 
Over zijn maatschappelijke betrokkenheid is al het een en ander gezegd. Hij 
maakte zich zorgen over de wereld. In een interview uit 2012 geeft hij dat aan en 
vorige week zei hij op de vraag van Gerben of hij zich zorgen maakte, dat hij geen 
zorgen over Akke, zijn kinderen en kleinkinderen had, maar wel over de wereld. 
Het thema van de door hem gehouden preek op 5 mei 2013 was ‘Vrede is een 
werkwoord’. Hij zei daarin dat de wereld ten tijde van het bestaan van de 
Nobelprijs voor de vrede niet dichterbij de vrede is gekomen, maar dat we 
daaraan wel ons steentje moeten blijven bijdragen. We krijgen het niet cadeau, 
maar moeten er met zijn allen aan werken, omdat zelfs het kleinste steentje de 
loop van de rivier kan veranderen. 
In de week voor zijn overlijden kreeg de doopsgezinde gemeente een nieuw 
tafelblad mede door zijn inspanning om de financiën daarvoor rond te krijgen. 
Op dat tafelblad staat: 
Dopen wat mondig is 
Spreken dat bondig is 
Vrij in het Christelijk geloven 
Daden gaan woorden te boven 
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Het is van oudsher de lijfspreuk van veel doopsgezinden en het is de spreuk die 
voor Popko niet alleen belangrijk was, maar die hij ook heeft uitgedragen in zijn 
manier van leven. 
Popko de Jonge, gelovig mens en verbinder: we zullen hem missen en nog heel 
vaak aan hem denken. 
Waar hij nu is, weten we niet, maar we vertrouwen erop dat het goed zal zijn, 
want de Heer is ook nu nog zijn herder. 
 
We wensen Akke en de familie heel veel sterkte. 
 
ds. Graddie Meijer 
 
 
DANKWOORD VAN AKKE EN KINDEREN 
 
Wij willen u van harte bedanken voor uw medeleven na het overlijden van 
Popko. Zijn korte ziekbed en vervolgens het onoverkomelijke overlijden hebben 
veel mensen beroerd. Dat bleek ook bij het afscheid in ’t Westerhuis, evenals 
tijdens de dienst in het Crematorium in Lelystad die door enorm veel mensen is 
bijgewoond. We hebben alle blijken van medeleven in de vorm van troostende 
woorden, telefoontjes, bloemen, kaarten en brieven enorm gewaardeerd. Popko 
heeft veel voor ons betekend en het is fijn te ervaren dat hij ook voor andere 
mensen veel betekend heeft. Hij leeft in onze herinnering voort.  
 
Akke & kinderen  
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BERICHT VAN HEIN EN MARIANNE 
 
Beste mensen, 
 
Langs deze weg willen Marianne en ik jullie bedanken voor de blijken van 
belangstelling welke wij afgelopen periode mochten ontvangen. Niet alleen 
lichamelijk ben ik langzaam aan het herstellen en volgens de artsen kan dat tot 
een half jaar duren voordat ik weer grotendeels de oude zal zijn. Maar ook 
geestelijk hebben wij beiden een flinke knauw gehad waardoor je opnieuw 
beseft dat zaken die je vanzelfsprekend vindt als mens, dat toch niet zijn. En dat 
is behoorlijk schrikken.  
Dit nummer van de Beiaard wordt nu door anderen verzorgd, en mijn dank 
daarvoor. Het volgende nummer hoop ik weer, samen met anderen, zelf te 
mogen maken. En zo weer een bijdrage aan onze gemeente te mogen geven.  
Wij wensen iedereen een aandachtig kerstfeest toe en een prettige jaarwisseling. 
Hartelijke groet 
Hein en Marianne.  
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VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE 
 
Als ik dit stukje schrijf, dan zijn de voorbereidingen voor de adventsavond en de 
kerstviering in volle gang. Dit jaar hebben we voor het eerst onze buurgemeente 
Blokzijl uitgenodigd voor de adventsavond. We hopen natuurlijk dat zij gehoor 
geven aan onze uitnodiging. 
Dus voor een  verslag van deze vieringen moet u nog even geduld hebben tot de 
uitgave van de volgende Beiaard. 

 
 
In het nieuwe jaar staan er twee activiteiten gepland, nl een lezing op 17 januari 
door Annelies Klinefelter over haar werk met vluchtelingen op Lesbos en de 
culturele avond op 14 maart. Het programma voor deze avond is nog in de maak. 
De officiële uitnodiging met het programma kunt u in februari verwachten. 
 
We hopen natuurlijk op een grote opkomst voor beide avonden. 
Gerda, Gerrit en Ineke. 
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JUDAS 
 
Vrijdag 16 november zijn Sietske, Gerrit,  Albertje en ik naar Giethoorn getogen 
naar de musical JUDAS. Deze werd opgevoerd in de Doopsgezinde kerk, een 
mooie en sfeervolle locatie. 
De gemeente Giethoorn brengt één keer in de 2 jaar een musical ten tonele. 
Hoewel we best op tijd waren, was het al bijna helemaal vol. 
 
Eerst even heel kort het verhaal: Jezus gaat met zijn discipelen naar Jeruzalem, 
een stad, die hem niet erg goed gezind is. Hij heeft er vijanden. Dat zorgt voor 
onrust, verwarring en angst niet alleen bij de discipelen, maar ook bij Jezus.  
Uiteindelijk zal Petrus hem, voordat de haan  kraait, 3 keer verloochenen en 
JUDAS zal Jezus aanwijzen aan de magistraten, wat tot zijn dood zal leiden. 
 
Het is voor mij altijd heel belangrijk, dat bijbelverhalen naar onze tijd worden 
gehaald. Wil je de inhoud echt begrijpen, dan moet je beseffen, dat de verhalen 
in een bepaalde tijd zijn geschreven. Daar hoort een cultuur bij met zijn tradities, 
gewoonten en denkbeelden. Daarom is het voor mij van belang, dat er een flinke 
vertaalslag wordt geleverd naar het nu. Ik denk, dat dat ook de bedoeling is van 
de Bijbel. En het hangt vaak van de dominee af, welke vertaalslag dat wordt en of 
die je ligt. 
 
Wat dat betreft, kwam ik ruimschoots aan mijn trekken. 
Van Judas ( de discipel, die Jezus aanwees aan de Romeinen en zo uiteindelijk zijn 
doodvonnis bewerkstelligde)) werd een man gemaakt, die het als kind al vaak 
moeilijk had met het gezin, waar hij uit voortkwam, zijn omgeving, maar ook met 
zichzelf. In deze tijd, zou je bij hem misschien kunnen denken aan autisme, wat 
ook echt werd benoemd in het stuk. In die oude tijd, kende men dat nog niet. 
Zijn problemen werden voor ons invoelbaar neergezet op het podium. Dat hij 
misleid werd door de hogepriesters, werd zo heel erg begrijpelijk. Ik had het zelf 
kunnen zijn. 
Ook de ” verloochening “ door Petrus werd heel begripvol benaderd. We moeten 
niet vergeten, dat hij door de stad dwaalde, omringd door vijanden, op zoek naar 
Jezus. Hoe kijk je dan tegen de “verloochening” aan, als het alternatief de dood 
is!? Hoe goed is goed en hoe slecht is slecht?! Wederom, ik had het zelf kunnen 
zijn. 
Zo als inmiddels wel duidelijk is, was de musical voor mij een belevenis. 
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Ook in  muzikaal opzicht kwam ik ruimschoots aan mijn trekken: er werd prachtig 
gezongen.  
De decors waren efficiënt, doeltreffend en mooi. Er was veel aandacht aan de 
kleding besteed.” Alles liep gesmeerd, dus was er ook een goede regie. En ja, de 
teksten en vooral de “vertaalslag” spraken me erg aan. 
 
Ik zou iedereen aanraden om over 2 jaar met mij me te gaan, naar Giethoorn. Ik 
ben benieuwd, welk bijbelverhaal ze dán gaan “vertalen”. 
JUDAS, de musical van het mededogen, door de gemeente Giethoorn. 
 
Henny Stienstra 
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VANUIT DE RING ZWOLLE 
 
…. Over jou, mij, ons en zij … 
Voor de World Fellowshipsday verplaatsen we ons zondag 27 januari 2019 naar 
Buitengoed Fredeshiem te Steenwijk.  We gaan kijken en luisteren naar de 
interactieve theatervoorstelling‘ONDER ANDEREN ‘ . Hoe gaan we met elkaar 
om, wat weten we van elkaar, zijn we bang voor wat we niet kennen? Zo maar 
een paar vragen die de revue zullen passeren.  
Het zal zeker de moeite waard worden.  Ieder is hierbij uitgenodigd. 
Inloop vanaf 09.30 uur. Aanvang; 10.00 uur 
Adres:  Eiderberg 2, 8346 KJ  Steenwijk (De Bult) 

Meer informatie? Tineke de Vries, 06.25363195 of tdevriesdrent@gmail.com  
 
 
Partytenten gevraagd ! 
Samen met de Friezen ( Friese Doopsgezinde Sociëteit  = FDS) en de Groningers 
(Groningse Doopsgezinde Sociëteit  = GDS) organiseert de Ring Zwolle zondag 23 
juni 2019 een BUITENDAG voor Noord Nederland. Het programma begint 
langzamerhand vorm te krijgen en zal zeker de moeite waard zijn om bij te 
wonen. We zijn in onderhandeling over een prachtige locatie. Mocht het slecht 
weer zijn en we een dak boven ons hoofd nodig hebben, zijn we op zoek naar 
een aantal Partytenten.  Mocht u er een beschikbaar willen stellen, laat het  
weten.  Opgave bij  Tineke de Vries, tel: 06.25363195 of 
tdevriesdrent@gmail.com . 
De volgende editie zeker meer hierover. Kortom, het is de moeite waard deze 
datum vast te reserveren ! 
 
VANUIT DE BROEDERSCHAPSVERGADERING 
 
Meestal zijn Broederschapsvergaderingen geen spannende gebeurtenissen, maar 
deze van 17 november  was dat wel. Net zoals wij in onze gemeente ons bezig 
houden met de toekomst van de gemeente nu wij krimpen, houdt ook de ADS 
zich bezig met de vraag hoe wij als Doopsgezinden nu in de toekomst verder 
moeten gaan. Br. Henk Stenvers, directeur van de ADS,  heeft in september 2016 
een visiestuk Lopen op het water geschreven, waarin een visie wordt gegeven op 
de toekomst van de doopsgezinde geloofsgemeenschap in Nederland. Als vervolg 
op dit visiestuk heeft een projectgroep nagedacht hierover. Onder de titel Over 

mailto:tdevriesdrent@gmail.com
mailto:tdevriesdrent@gmail.com
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de toekomst van de Nederlandse Doopsgezinden, wat beweegt ons en waar 
willen we naar toe? is er een interessant inhoudelijk stuk  verschenen. Hierin ligt 
de nadruk op de inhoud van het geloven en het geloofsleven, datgene wat de 
identiteit bepaalt van de doopsgezinden in Nederland.  Er werd aan de 
afgevaardigden gevraagd om hierop reacties te geven. Deze reacties worden in 
de volgende BV-vergadering besproken. In het algemeen werd deze notitie goed 
ontvangen. 
Naast dit inhoudelijke stuk werd er ook een voorstel voor een nieuw 
organisatiemodel  van de ADS besproken. Dit viel niet zo in goede aarde. De 
grootste verandering is dat er twee gremia worden gecreëerd: een 
gemeentevergadering die over ontmoeting en geloofsinhoudelijke vraagstukken 
debatteert en het bestuur adviseert en een ledenraad die de ontwikkeling en de 
vaststelling van het meerjarenplan en het jaarplan bespreekt. De ledenraad is het 
orgaan dat het bestuur benoemt.  Om deze ledenraad daadkrachtig te maken  is 
het voorstel dat de ledenraad uit maximaal 15 leden bestaat.  Hierin zit de crux: 
kleine gemeenten hebben geen autonome , individuele stem meer. Dit stuitte op 
veel weerstand. Er is afgesproken dat in de volgende BV-vergadering van mei 
2019 het voorgestelde  organisatiemodel zal aangepast worden. Dit betekent dat 
de kerkenraad en de Ring Zwolle hierover met elkaar in bespreking moeten 
blijven en een standpunt moeten innemen.  
Op de ledenvergadering in april kan ik u het een en ander hierover vertellen. 
 
Karen Hoogendoorn 
BV-afgevaardigde DG NOP 
 
Welk model kiezen we?  
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VANUIT DE RAAD VAN KERKEN 
 

 
 
In 2019 is het vijftig jaar geleden dat de Raad van 
Kerken Emmeloord werd opgericht. Toch wel even 
iets om bij stil te staan. Terugblikken, vooruit kijken 

en het nu vieren. 
Voor het terugblikken vragen we u allen om eens te kijken of u nog iets heeft 
over de Raad. Denk aan bv. foto’s, archiefmaterialen, krantenknipsels. 
Het archief waaruit wij kunnen putten, beslaat maar een klein deel van wat wij 
denken dat er zou moeten zijn; van de begin jaren is er zo goed als niets. Daarom 
deze oproep. Met name van degenen die met de Raad verbonden waren hopen 
we op een reactie. 
U kunt mailen (raadvankerkenemmeloord@gmail.com) of contact opnemen met 
mevrouw Barbera Yntema, tel 0527 699270. 
 
PROGRAMMA LEZING SAMEN  OP VERKENNING VAN  DE PROTESTANTSE 
GEMEENTE EMMELOORD 
 
De Commissie Lerende Gemeente verzorgt ook dit seizoen weer een aantal 

lezingen onder het motto ”Samen op Verkenning”. Voor deze avonden hoeft u 

zich niet aan te melden en ook leden van de Doopsgezinde Gemeente zijn 

uiteraard weer van harte welkom. Alle lezingen worden gehouden op een 

maandag om 20 uur in de Nieuw Jeruzalemkerk. Het programma is als volgt: 

1. Middengeneratie: waar kies je voor? (Thea de Ruijter) 21 januari 2019 

2. Heeft de kerk nog een boodschap aan de mens in de toekomst? (Marianne 

Gaastra) 18 februari  

3. De spiritualiteit van het Paasmysterie (Esther Pierik) 18 maart  
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KERSTLICHT 
 
Vergeet het licht niet. 
Woorden van een lief mens. 
Een vrouw met een open hart. 
Vergeet het licht niet. 
 
Het licht lijkt ons soms te vergeten, 
alles aardedonker en grauw, 
geen licht op de ogen, 
geen licht in de ogen. 
      
Overal zoeken naar licht, 
wanhopen aan het licht, 
nergens licht te ontdekken, 
het duister niet licht genoeg. 
 
Iemand ziet het donker. 
De stem klinkt van verre, 
licht hoorbaar, 
haast overstemd. 
 
Zoveel kunstlicht in deze dagen, 
Zoveel schijn die bedriegt. 
Onverwacht toch echt licht. 
Licht sinds mensenheugenis. 
 
Lichtend Kind, licht vergeten, 
telkens weer doorverteld, 
door lieve goede stemmen, 
verder gedragen door lichtdragers. 
 
Vergeet het licht niet. 
Het daagt telkens weer op, 
in mensen, in woorden, 
die ’t duister verdrijven. 
 
Uit ’n Plukje Poëzie DG NOP 1999 (anoniem) 
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