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Vanuit de Meijerij 
 
‘Hoeveel last heb je van al die Nederlanders die denken dat jullie allemaal 
verantwoordelijk voor en in staat zijn tot aanslagen als in Parijs?’, vroeg ik 
donderdag na de aanslagen in Parijs aan onze Marokkaanse hulp met 
hoofddoek? ‘O”, zei ze, ‘het is vreselijk.’ 
Alsof het al niet erg genoeg is, dat er terroristen bestaan, die zich Moslim noemen 
en daarmee de Islam in een totaal verkeerd daglicht zetten, zijn veel van onze 
autochtone landgenoten niet in staat verschil te maken tussen hen die hun 
terroristische daden verklaren vanuit de Islam en de Koran en hen die werkelijk 
belijdend Moslim zijn en in de Koran lezen dat het om vrede gaat. Misschien 
maak ik me daarover nog wel meer zorgen dan over het terrorisme op zich. Als 
we iets niet moeten laten gebeuren is het ons tegen elkaar laten opzetten, ons 
laten verscheuren, ons laten aanpraten dat alle Moslims hetzelfde zijn. 
Wij zijn toch ook niet allemaal hetzelfde? Wat is er in de loop van de geschiedenis 
wel niet allemaal met de Bijbel in de hand en met een beroep op God gedaan? 
Daarmee zijn toch niet alle christenen opeens verdacht geworden? Ik wil 
tenminste de Kruistochten niet in de schoenen geschoven krijgen. Het is natuurlijk 
wel zo, dat men ook toen al wist over vredesteksten in de Bijbel, niet het gewone 
volk, maar wel het geletterde deel ervan. Zij immers konden zelf de Bijbelteksten 
lezen? Bovendien staan er vele geweldsteksten in de Bijbel, die je gemakkelijk uit 
hun verband kunt rukken en/of waar je gewoon geen raad mee weet. En dat komt 
me bekend voor. 
Teksten uit hun verband rukken, geen raad weten met bepaalde teksten en het 
gewone volk maar voorhouden dat bepaalde dingen in de Koran staan. er is niets 
nieuw onder de zon. 
In de Koran staan ook hele andere dingen. Kijk maar: 
 
Koran 16:90 ... en Hij verbiedt wat gruwelijk, verwerpelijk en gewelddadig is…  
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Koran 6:151 ...dat jullie geen gruwelijkheden mogen benaderen, noch uiterlijk, 
noch innerlijk, en dat jullie niemand mogen doden – wat God verboden heeft–, 
behalve volgens het recht. 
Koran 5:32 Derhalve hebben Wij aan de Israëlieten voorgeschreven dat wie 
iemand doodt, anders dan voor doodslag of wegens verderf zaaien op de aarde, 
is alsof hij de mensen gezamenlijk heeft gedood en dat wie iemand laat leven is 
alsof hij de mensen gezamenlijk heeft laten leven.  
Koran 4:29 Jullie die geloven! ...doodt elkaar niet. God is voor jullie barmhartig 
 
Zo kunnen we nog wel even 
doorgaan.  
Karen Armstrong zegt in een 
interview dat Jezus, Mohammed en 
Paulus totaal verbouwereerd 
zouden zijn als ze nu op aarde 
zouden zijn. In hetzelfde interview 
zegt ze dat de ‘chronische’ 
ongelijkheid tussen mensen, 
eigenbelang en het gebrek aan 
liefde voor de buur de bronnen van 
het kwaad zijn. 
 
Straks is het Kerst en hebben we het over vrede op aarde. Ook onder mensen, 
die zeggen christenen te zijn, ook onder doopsgezinden, hoor ik dat het aan de 
Islam ligt i.p.v. aan de terroristen en dat alle moslims hetzelfde zijn. Hoe vieren zij 
Kerst, het feest van het kind van licht, hoop en vrede? 
Voor mij persoonlijk zal Kerst dit jaar vooral een periode van gebed voor de 
wereld zijn. Bv. met een gebed als dit: 
 
Kind van het licht, breek door het duister, 
kind van de hoop, wees ons nabij. 
Kind van de vrede, woord voor de toekomst; 
kind van de strijd met zachte hand.(lied 687 van Chris Fictoor in Zangen van 
zoeken en zien) 
 
Ook de tekst van dit lied uit dezelfde bundel van Marijke de Bruijne, maar dan 
onder nrs. 692a en b, spreekt mij bijzonder aan: 
 
In de harten van de mensen 
leeft een eeuwenoud gerucht 
van een wereld die volmaakt was, 
waarvan God zag dat zij goed was, 
lichtend beeld dat van ons vlucht. 
 
Echo die in ons blijft klinken, 
vonk van God, geef ons de durf 
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‘t met dit sprankje hoop te wagen 
tot het groeiend wordt voldragen, 
ons van binnenuit vervult. 
 
Als een kind zo klein en kwetsbaar, 
teer maar toch vol zachte kracht 
wordt dan Christus steeds herboren, 
wat in ’t donker leek verloren, 
wordt weer aan het licht gebracht. 
 
Dunne draad van licht en leven, 
Geest van God die ons geleidt, 
voer door eeuwen en door dagen 
ons naar heelheid die de aarde 
van gebrokenheid bevrijdt. 
 
Het laatste couplet is, wat mij betreft, een goed gebed voor deze tijd en heeft alles 
te maken met de bronnen van het kwaad, waar Karen Armstrong het over heeft. 
Misschien is de werkelijke reden van het terugkijken op de geboorte van Jezus 
wel dat we ons dat realiseren, iedere keer weer, en dat we daaraan blijven 
werken! 
 
Ik wens u mooie gebeden en Gods zegen toe! 
 
met zusterlijke groet, 
 
Graddie Meijer 
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VAN DE KERKENRAAD 
 
Het afgelopen kwartaal zijn we met elkaar toekomstgericht bezig geweest. Bij de 
Algemene Doopsgezinde Sociëteit noemen ze het van Observatie naar Beweging 
en wij hebben ons proces Waarderend Onderweg genoemd. 
We hebben geïnventariseerd wat onze sterke en zwakke punten zijn en waar we 
van dromen. Daarbij moeten keuzes worden gemaakt, sommige oude, 
vastgeroeste zaken moeten over boord en we moeten niet bang zijn om nieuwe 
dingen te proberen. Het eenrichtingsverkeer, zoals we dat vaak kennen in onze 
zondagse dienst, willen we met ingang van het nieuwe jaar doorbreken door de 
voorgangers uit te nodigen ruimte aan inbreng van de kerkgangers te bieden. Dat 
kan zowel aan het begin van de dienst in de vorm van een gedicht, muziek of een 
bijzondere gebeurtenis als in de Open Ruimte na de overdenking. 
De ledenvertoeving van 12 november is een goede bijeenkomst geweest waar 
ook over dit onderwerp is gesproken. We zijn ook benieuwd hoe onze 
gastpredikanten hierop zullen inspelen. We denken ook na over nieuwe 
activiteiten en als jullie deze Beiaard lezen hebben we de eerste al gehad, een 
warme maaltijd als onderdeel van onze Adventsviering. Hopelijk is het in de 
smaak gevallen. De volgende nieuwe activiteit is een culturele avond op 4 
februari 2016 waarop we de talenten die er in ons midden zijn ruim baan willen 
geven. Muziek, zang, schilderen, declamatie, verhaal, het wordt een boeiende 
avond. Ook de VVH Noordoostpolder/Kampen werkt aan deze avond mee. 
Reserveer deze avond en nodig vooral gasten uit. 
Ook de boekbespreking gaat in 2016 weer door, de data zijn 17 maart en 21 april. 
Hierover kunt u verderop in de Beiaard meer informatie vinden. 
Vlak daarvoor, op 10 maart 2016, is de voorjaars ledenvergadering. Het is de 
bedoeling dat dan een nieuw kerkenraadslid wordt gekozen. Barbera, Jan en 
Rens zijn niet aftredend, maar voor Willem zit het er dan op een aan mijn termijn 
als interim komt dan ook een einde. Wat zou het fijn zijn als er een zuster of 
broeder opstaat en zegt: dit is wat voor mij! 
De kerkenraad is graag bereid de nodige informatie te verstrekken. 
 
Hele Prettige kerstdagen toegewenst en al vast de beste wensen voor 2016. 
 
Met broederlijke groet, 
 
Popko de Jonge, 
interim-voorzitter 
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GEMEENTEACTIVITEITEN 
 
zondag 3 januari 10.00 da. C. Aalbersberg 

zondag 17 januari 10.00 zr. J. Huisman  met life muziek! 

zondag 31 januari 10.15 drs. A.T. van der Velde en da. G. Meijer 
gezamenlijke dienst met de VVH Kampen/NOP 

donderdag 6 februari 20.00 Culturele Avond  Ontmoeting 

zondag 14 februari 10.00 da. G. Meijer  met extra collecte 

zondag 28 februari 10.00 da. J.A. Winkler Prins 

donderdag 10 maart 20.00 Ledenvergadering 

zondag 13 maart 10.00 ds. M.G. de Vries 

donderdag 17 maart 20.00 Boekbespreking met Fik Meijer 

zondag 24 maart 20.00 da. G. Meijer  Avondmaal 

zondag 27 maart 09.00 paasontbijt 
zondag 27 maart 10.00 ds. R.P. Yetsenga Paasdienst 
 
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 
 
 
 
 
 
 
WEL EN WEE 
 
De kinderen van Zuster en Broeder Wester hebben een mooi feest gegeven ter 
ere van hun  
65 jarig huwelijk! In de orangerie van de Smedenpoort waren veel oude vrienden 
gekomen om het bruidspaar te feliciteren onder het genot van koffie en taart en 
nog veel meer lekkere hapjes. 
Het was aandoenlijk om te luisteren naar de voordracht van drie leeftijdsgenoten 
die van elkaars gezelschap genieten en ook in de Hof van Smeden wonen. 
Broeder Wester vertelde over de oorsprong van het lied van Greetje uit de Polder. 
Zij is de eerst geborenen de NOP. Verder hebben we onder leiding van Henny 
nog oude bekende liedjes gezongen. 
Het gouden bruidspaar zat er stralend bij! 
 
Bob van Berkum herstelt goed van zijn knie operatie en is gestart met zijn 
werkzaam heden bij het pastoraal team, hartelijk welkom! 
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Verjaardagen: 
 
Januari 
7/1:Br H.Bergman 
25/1:Br J Yntema 
27/1: Zr B Yntema 
 
Februari 
7/2:Zr A Flohil 
13/2:Zr K Hoogendoorn 
28/2:Zr A Eijkelenboom 
 

Maart 
4/3:Zr A de Jonge Twerda 
5/3:Zr R Balt 
6/3:Zr W van Hiele 
11/3:Zr M Vermeulen 
15/3:Br  B de Jonge 
18/3:Zr P Talsma 
21/3:Zr M Dirkmaat 
27/3 :Br A Dirkmaat.

Allen heel hartelijk gefeliciteerd en een creatief najaar toe gewenst, 
Namens het pastoraal team. 
 
Barbera Yntema 
 
 
Van de penningmeester 
 
In voorbereiding op de extra ledenvertoeving die in november is gehouden, heb ik 
even gekeken naar hoe we er financieel bij staan, zo aan het einde van het jaar. 
Het wordt best spannend, zoals ook in die vergadering gemeld. De inkomsten 
zullen de uitgaven waarschijnlijk niet helemaal dekken. 
We hebben gekeken naar de bijdragen van de leden en vrienden en daar zijn we 
eigenlijk best tevreden over. We zijn blij dat velen van u regelmatige 
(maandelijkse) overboekingen doen. Op deze manier kunnen lopende kosten 
betaald worden en hoeven er minder overboekingen van spaar- naar lopende 
rekeningen plaats te vinden. Mocht u dit jaar nog niets hebben betaald, verzoeken 
we u dit voor het einde van het jaar alsnog te doen. 
 
Soms krijgen we de vraag hoe het zit met de hoogte van de vrijwillige, kerkelijke 
bijdrage. Enkele jaren geleden is er een overzicht gemaakt waarop u zich zou 
kunnen baseren. Hieronder drukken we die nog een keer af: 
 

Belastbaar inkomen percentage kerkelijke bijdrage 

tot € 10.000 1,0% ± € 100 bij een inkomen van € 10.000 

van € 10.000 tot € 
20.000 1,0 – 1,5 % ± € 150 bij een inkomen van € 15.000 

± € 300 bij een inkomen van € 20.000 

van € 20.000 tot € 
30.000 1,5 – 2,0 % ± € 400 bij een inkomen van € 25.000 

± € 600 bij een inkomen van € 30.000 

boven de € 30.000 2,0 – 3,0 % ± € 800 (mag ook hoger) 
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De kerkendraad hecht er aan bij deze richtlijn te vermelden dat het principe van 
een vrijwillige bijdrage gehandhaafd blijft. Wij moeten echter ook beseffen dat we 
als leden en vrienden in financieel opzicht onze verantwoordelijkheid voor onze 
gemeente willen nemen. 
Bovenstaande bedragen gaan uit van een (echt)paar waarvan beide partners lid 
dan wel vriend zijn van onze gemeente. Indien één van de partners geen lid is bij 
onze gemeente maar lid is van een andere kerkelijke gemeente, dan wordt het 
bedrag gehalveerd. Indien één van de partners bij ons lid is en de ander geen lid 
is van een kerkelijke gemeente, wordt er gerekend met driekwart van het bedrag. 
Bij een gezin met kinderen kan er gebruik worden gemaakt van aftrek; hanteer 
dan voor elk kind beneden de 16 jaar een aftrek van 6% en voor elk kind tussen 
de 16 en 24 jaar, 12%. 
Het kan fiscaal aantrekkelijk zijn de vrijwillige bijdrage van twee of meer jaren in 
één keer te voldoen. Vermeld elk geval de kerkelijke bijdrage op uw 
belastingaangifte. 
Mocht u vragen hebben over de bijdrageregeling, neem even contact met de 
boekhouder op. 
 
Dan ten slotte nog een overzicht van de opbrengsten van de collectes, de 
koffiebijdrage en het ziekenpotje van de laatste tijd. U zult het met ons eens zijn 
dat de collecte en de koffie prima cijfers laten zien maar dat het ziekenpotje wel 
een beetje extra aandacht verdient. Laten we hier allemaal even aan denken. 
 

Datum  collecte koffie ziekenpotje 

4-10 met de VVH 65.- 50,- -- 

25-10 Friese dienst 67,- -- -- 

1-11  60,- 15,- 5,05 

15-11  40,30 20,- 2,- 

29-11  56,50 15,- 3,50 

13-12  56,50 19,61 1,- 

 
Met broederlijke groet, 
 
Rens Waiboer 
 
 
CULTURELE AVOND ONTMOETING 4 februari 2016 
 
Zoals in de vorige Beiaard al is aangekondigd, organiseert onze gemeente op 
donderdag 4 februari een culturele avond rondom het thema ONTMOETING. Het 
belooft een gevarieerde en vooral plezierige avond te worden. Veel van onze 
gemeenteleden doen mee en de VVH Kampen-NOP is ook van de partij. 
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Het thema kan heel breed opgevat worden. Door bij voorbeeld de schilderkunst 
van Akke, Barbera en Paulien en de fotografische kunst van Cor. Ineke 
Slingerland kookt en bakt graag en het eten daarna is vervolgens een moment 
van ontmoeting. En dan de muziek: Barbera, Gerda, Suzan, Willem, Paulien, 
Cees en Henny, wat hebben we een talenten. Graddie en Jan Kuipers verzorgen 
het geestelijke aspect van “ontmoeting”. 
Jannes Bosker van de VVH zal de avond openen door iets te vertellen wat hij 
vindt wat je onder “ont-moeten” zou kunnen verstaan nl. het niet meer moeten.  
 
Het is de bedoeling dat het vooral een gezellige, ontspannen avond wordt, die 
ons allemaal verrijkt. Iedereen is van harte welkom en we hopen op een 
enthousiaste opkomst. 
 
Datum: donderdag 4 februari 2016 
 
Tijd: 20.00 uur 
 
Plaats: Doopsgezinde gemeente Noordoostpolder 
 
 

 
 
 
 
BOEKBESPREKING: Jezus & de vijfde Evangelist 17 maart 2016 

 
Het jaar 30, ongeveer. Jezus van Nazaret zwerft door Galilea. Hij predikt zijn 
boodschap van het naderend koninkrijk van God. In een verdeelde samenleving, 
verscheurd door conflicten tussen Joden en Romeinen en tussen Joden 
onderling, spreekt dat veel mensen aan – maar velen ook niet. Wie was hij? 
In de evangeliën lezen we het een en ander over zijn optreden, maar weinig over 
de wereld waarin hij leefde. Wie daar wel over schreef was Flavius Josephus, een 
Joodse geschiedschrijver die enkele jaren na de kruisdood van Jezus in 
Jeruzalem werd geboren en uiteindelijk in Rome terechtkwam. Hij wordt wel de 
vijfde evangelist genoemd. Josephus maakt het mogelijk Jezus te vergelijken met 
andere profeten, messiassen, zelfverklaarde koningen en wonderdoeners. Want 
Jezus was niet de enige. 
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In zijn boek Jezus & de vijde Evangelist vertelt Fik Meijer over het 
waarheidsgehalte van de geboorteverhalen van Jezus, de rol van Maria van 
Magdala, de betekenis van exorcisme, het geweld in Getsemane, de kruisdood 
als ultieme straf en Jezus’ opstanding uit de dood. Bijbelse personen uit Jezus’ 
omgeving krijgen in dit boek een nieuw gezicht: Johannes de Doper, Pontius 
Pilatus, Barabbas, Judas Iskariot en Jezus’ broer Jakobus. Zo komt de historische 
Jezus tot leven. 
 
Voor de tweede keer organiseren we in het 
voorjaar een boekbespreking. Dit jaar is de 
keuze gevallen over het populaire boek Jezus 
en de vijde Evangelist van emeritus 
hoogleraar oude geschiedenis en bestseller-
auteur Fik Meijer. 
We zijn verheugd te kunnen aankondigen dat 
de schrijver zelf de eerste avond zal leiden. 
Wat de invulling van de tweede avond zal 
worden blijft nog even een verassing. Maar 
zet de data alvast in uw agenda! 
 
Op de avonden is iedereen die belangstelling 
heeft van harte welkom en er zijn geen kosten 
aan verbonden. 
 
Data: donderdag 17 maart 2016, geleid door Fik Meijer 
 donderdag 21 april 2016 
 
Tijd: 20.00 uur 
 
Plaats: Doopsgezinde gemeente Noordoostpolder 
 Smeden 2b, 8301 XH te Emmeloord 
 
Het boek Jezus & de vijfde Evangelist is te koop bij de lokale boekhandel en kost 
€ 19,99. Het ISBN nummer is: 978 90 25 300 371. 
 
Graag tot 17 maart! 
 
TOP 2000 - JEUGDKERSTNACHTDIENST 
 
De Top2000 en Kerst: wat hebben die met elkaar te maken? Dat ga je dit jaar 
ontdekken tijdens de Jeugdkerstnachtdienst! Op donderdag 24 december begint 
om 22:00u een dienst waarin kerstliedjes én liedjes uit de populaire hitlijst een 
plekje krijgen. Welke liedjes precies? Dat bepaal jij! Tot 1 december kun je laten 
weten wat volgens jou gezongen moet worden en waarom. Stemmen kan via 
www.raadvankerkenemmeloord.nl. Jong of oud: iedereen is welkom om zijn/haar 
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stem te laten horen (en om te komen luisteren). Want wie weet wordt jouw 
favoriete lied gespeeld!  
De dienst wordt georganiseerd door het JeK en de Raad van Kerken Emmeloord. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WEEK VAN GEBED 2016 HET WOORD IS AAN JOU 
 
Dat is dit jaar het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van 
christenen. Deze gebedsweek wordt in 2016 van 17 tot en met 24 januari over de 
hele wereld gehouden. Kerken en groepen van christenen kunnen plaatselijk 
meedoen met het initiatief. De kerken in Letland hebben teksten gemaakt die 
vertaald en bewerkt zijn voor de Nederlandse situatie. 
 
In Emmeloord wordt de week van gebed georganiseerd door de Raad van Kerken 
Emmeloord en verschillende andere kerken. Elke avond wordt een bijeenkomst 
gehouden in een ander kerkgebouw én bijna elke avond zullen twee 
kerken/gemeenten de avond verzorgen. Ook op die manier willen we onze 
verbondenheid versterken. De samenkomsten beginnen telkens om 19.00 uur en 
duren een half uur tot drie kwartier. 
 

ma. 18 jan.‘16 PKN de Erven/West in de Ontmoeting, Europalaan                               

di. 19 jan.‘16 De Unie Baptisten en de Vrije Baptisten in de Regenboog, 
Nagelerstraat 

wo. 20 jan.‘16 Rooms-Katholieke parochie, in de Dagkapel , past. 
Koopmanplein 

do. 21 jan.‘16 Doopsgezinde Gemeente en PKN de Brug, in de DG kerk 

vr. 22 jan.‘16 CGK en NGK in de Hoeksteen, Nagelerstraat 

za. 23 jan.‘16 Leger des Heils en Nieuw Apostolische kerk in gebouw LdH aan 
de Noordzijde. 

 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Conny Aalbersberg, Raad van 
Kerken Emmeloord (615201) en G. van den Top,  (0527-610965) 
Uitgebreide informatie is te vinden: www.raadvankerkenemmeloord.nl,  
www.raadvankerken.nl, www.weekvangebed.nl 
 
U bent van harte welkom, 
Raad van Kerken Emmeloord en Regiogebed Emmeloord 
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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 
 
Interim-voorzitter: Br. P. de Jonge, Statenhof 42, 8302 CX Emmeloord. 
Telefoon: 0527-617855 
E-mail: jonge1938@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. Willem van der Meulen tel. 0527-611264 e-mail adres: 
willemvandermeulen@doopsgezind.nl 
Kopij inleveren: derde week maart/mei/augustus/november 
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In de stilte kan ik horen, 
wat jouw stem te zeggen heeft. 
Die mij luidkeels achtervolgde  
in gesprek en overleg 
in het razen en het haasten  
en ik, ik zweeg. 
 
In de stilte kan ik horen, 
wat jouw stem te zeggen heeft. 
Die het straatlawaai ontvluchtte, 
in de steden, op het land, 
van verkeer langs autobanen - 
en ik, ik zweeg. 
 
In de stilte kan ik horen, 
wat jouw stem te zeggen heeft. 
Die ten einde raad om hulp riep, 
boven water, boven land, 
naar de werkers, naar de doven –  
en ik, ik zweeg 
In de stilte kan ik horen, 
wat jouw stem te zeggen heeft. 
Die ik, eindelijk stil geworden, 
op de valreep heb ontmoet, 
in het zwijgen, in het luist’ren – 
en ik, ik leef. 

 


