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GEMEENTEBRIEF april/mei/juni 2018 
 
KERKDIENSTEN 
Datum Voorganger 
22 - 04 br. P. Witteveen 
29 - 04 zr. W. van der Linden 
13 - 05 zr. J. Molenaar 
20 - 05 ds. A. Bakker 
27 - 05 ds. A. Klok 
10 - 06 zr. B. Groen - Mol 
17 - 06 ds. J. Winkler - Prins 
 
In Giethoorn is 6 mei een gezamenlijke dienst met als 
voorganger ds. G. Meijer en 3 juni met ds. L. Karelse. 
 
Organisten 
Br. A. Oosterhof en Zr. J. Molenaar: 
organisten@dgsteenwijk.nl 
 
VOORAANKONDIGING 
 
Op 24 juni zal er GEEN dienst zijn in onze gemeente, 
maar kunnen we gezamenlijk naar Tolbert om een 
(halve) dag mee te maken met de broeders en zusters uit 
Groningen en Drenthe. 
Er zal 's morgens een programma zijn met als afsluiting 
een korte viering en een lunch. De kosten zullen tussen 
de 10 en15 euro zijn. Het officiële programma en 
gegevens over waar u zich kunt opgeven en de exacte 
prijs komen in de loop van april/mei in de kerk te liggen 
en er zal nog een aparte mail over verstuurd worden. 
Ik hoop dat we met een aanzienlijk groepje mensen 
aanwezig kunnen zijn. 

Annelies Klinefelter 
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VAN DE DOMINEE 
 
Op weg naar Pinksteren 2018  
 

Kent u het liedje nog 
uit ja, zuster, nee 
zuster? 
Op een mooie 
pinksterdag, samen in 
de zon, liep ik met 
mijn dochtertje aan 
het handje te kuieren 
in de zon, gingen 
madeliefjes plukken, 
eendjes voeren 

eindeloos..... kijk nou toch je jurk wordt nat, je handjes 
vuil en mama boos... 
Een weemoedig liedje over deze heerlijke tijd van het 
jaar. Alles geurt en bloeit en we genieten van de zon. 
Maar.... weten we nog waarom dit kerkelijke 
hoogtijdagen zijn?  
We mochten met elkaar het feest van Pasen de 
opstanding vieren. Na 40 dagen blijven de leerlingen wat 
verweesd achter na de hemelvaart van Jezus. En 50 
dagen later vieren we Pinksteren: Het is als de kers op de 
taart. 
We lezen over wind, vuur, taal die verbindt. Het feest van 
de Geest met een hoofdletter. Wat is dan die Geest en 
merken we daar nog wel wat van in het dagelijks leven? 
Jean Jacques Suurmond schreef ooit dat God ritselt en 
ruist, nog steeds, bij voortduur in onze samenlevingen. 
Kijk, dan komen we weer wat dichter bij de wind van 
pinkstermorgen. 
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Zelfs wetenschappers anno nu erkennen dat hoe meer ze 
ontdekken, hoe meer ze nog niet begrijpen kunnen en 
iemand als Richard Dawkins, een bioloog en een 
doorgetimmerde atheïst, ontdekt dat het leven 
adembenemend en verbazingwekkend is. We noemen dat 
hier gewoon Gods schepping. Ook mooi! En.... ook de 
oude Bijbelverhalen worden door de seculiere 
toneelgezelschappen weer tot leven gebracht. Als dat niet 
de Geest is die zich roert, dan weet ik het ook niet meer. 
Pinksteren wordt wel gezien als de verjaardag van de 
kerk. Ik weet het niet. Jezus heeft nooit een kerk willen 
stichten, maar een beweging van mensen van de weg. 
Niet alles vastgelegd in dogma’s, maar een beweging 
waar frisse winden mochten blijven waaien. Misschien 
heeft de kerk wel teveel gefocust op haar eigen grenzen 
(je hoort er wel of niet bij) en te weinig op het centrum 
van haar bestaan: God die zijn Geest over de wereld 
blaast. 
Vanaf Pinksteren mogen we onze eigen creativiteit, 
spiritualiteit, veerkracht, verbinden met Gods 
geestkracht. Gods geestkracht: daar horen de volkeren, in 
hun eigen taal, vertellen over de grote daden van God. 
Als een atheïst zich verwondert over de grootsheid van 
de schepping , hoeft de kerk toch alleen maar vrolijk 
Amen te zeggen? 
De geest ritselt en ruist overal, maar helaas is Pinksteren 
een binnenkerkelijk feestje geworden en dat is nu juist zo 
jammer. Het feest van de Geest is onbegrensd. Iedereen 
daar, op die morgen, verstaat ieder ander en dat heeft 
alles met tongen van vuur te maken. Tongen van vuur die 
raken je hart! 
Misschien is het kernwoord van Pinksteren wel 
veerkracht. In het pinksterverhaal is die veerkracht 
samengebald in het woord: plotseling: 
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in vers 1: Plotseling klonk er een geluid als van een 
hevige windvlaag. 
Het pinksterverhaal maakt duidelijk dat onze veerkracht 
iets met God te maken heeft. Het is je Geestkracht!! 
Je wist niet dat je die nog in je had. Het voelt alsof het je 
overkomt. Een kracht oneindig groter dan wij kunnen 
bevatten. Als die geest uit de fles is, krijgt niemand die er 
meer in. Ieder hoort het in een eigen taal, passend bij zijn 
of haar leven. In de synagoge klinkt het zus, in de 
moskee klinkt het zo en weer anders dan in een kerk of 
klooster. De taal van Pinksteren sluit niemand uit. 
Sinds Pinksteren komt God in de buurt van onze 
ademhalingsorganen, onze adem, onze tong, onze 
woorden. Door dit verhaal mogen we elkaar bemoedigen 
en elkaar toewensen ..........: 
 
Dat je niet blijft zwijgen over onrecht, ongeluk. 
Dat je niet ophoudt te zoeken naar bemoediging 
Dat je het zwijgen er niet toe doet 
Dat je blijft zegenen 
Dat je, tegen de harde taal van vandaag, de taal van de 
warmte blijft spreken. 
Dat we zo, in de Geestkracht van Pinksteren , 
in liefde elkaar mogen verstaan!! 
 

 
 

Wilma van der Linden 
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AGENDA 
27-04  11.30u Eetclub 
09-05  13.30u Kerkenraadsvergadering 
25-05  11.30u Eetclub 
13-06  13.30u Kerkenraadsvergadering 
29-06  11.30u Eetclub 
 
VAN DE KERKENRAAD 
 
Ds. W. van der Linden is met haar consulentschap 
begonnen en in het kader van pastoraalwerk gaat zij in 
overleg met de kerkenraad mensen bezoeken. Mocht u, 
om wat voor reden, graag willen dat zij u komt bezoeken 
in de komende tijd, geef dat dan door aan kerkenraad. 
In maart heeft Wilma de zusterkring bezocht, wat positief 
is ontvangen.  Wilma gaat voor in de dienst op 29 april 
en 22 juli 2018 in Steenwijk. 
Vakantie van Wilma van 2 juni tot 24 juni 2018. Hein 
Bergman zal optreden als vervanger. 
 
Enquête 
Er is een enquête gehouden om te inventariseren wat 
mensen willen t.a.v. aantal kerkdienst. Het beleid is 
geworden: 30 betaalde preekbeurten, dienst kost € 200. 
Vijf diensten proberen we zelf te doen. 
 
Uit beroepingscommissie 
De commissieleden hebben samen een advertentie voor 
nieuwe voorganger opgesteld en deze  is geplaatst in 
Doopsgezind.NL 03/04 2018.  
De commissieleden hebben gezamenlijk een plezierig en 
open eerste gesprek gehad. ADS heeft geld beschikbaar 
gesteld voor Proponent, op voorwaarde dat we samen 
met Giethoorn gaan. Voor 31 maart kan men reageren op 
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de advertentie. In april zal er weer een beroepings-
commissiebijeenkomst zijn. 
 
Intrededienst Matthijs 
Helaas was  de bus op 21 januari te laat in Duizel, maar 
er is gewacht. Matthijs zijn intrededienst was met 
gebruikelijke ceremonieën, anders dan voor ons 
gebruikelijk is.  Matthijs leek zich daarbij  heel goed te 
voelen en  de aanwezige kerkenraadsleden hebben het 
gevoel, dat hij daar op zijn plek is. Het was een 
genoeglijke dag om dit samen met Giethoorn te doen. 
 
Terugblik voorjaarsvergadering  
Er waren minder mensen aanwezig i.v.m. de griep die 
momenteel heerst. Er waren 18 personen aanwezig. Al 
zijn we een kleine gemeente, we moeten ervoor zorgen 
dat de gemeente bestuurlijk goed geborgd blijft voor de 
toekomst. Er wordt daarnaast opgemerkt dat er spanning 
zit tussen het zelfstandig gemeente willen blijven en het 
bemensen, om het te organiseren. De notulen van de 
voorjaarsvergadering worden bij de Gemeentebrief van 
mei/juni  gevoegd.  

De kerkenraad 
 

WEL EN WEE IN DE GEMEENTE 
 
De jarigen 
23 - 04 zr. A. Kuiken 
27 - 04 br. E. Ockels 
30 - 04 zr. M. Kros - Stenvert 
28 - 05 zr. J. Kuiper - Rienstra 
30 - 05 br. G. Boogmans 
06 - 06 zr. M. Wiersma 
10 - 06 zr. H. Dorman - van Kerkvoorde 
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Jubileum 
Broeder en zuster Scholten - Veen zijn 21 mei 50 jaar 
geleden in het huwelijk getreden. Van harte gefeliciteerd 
met dit jubileum. 
 
FEEST VAN DE GEEST 2018 
 
Dit jaar vindt weer het Feest van de Geest plaats, een 
combinatie van kerk en kunst. Rond Hemelvaart en 
Pinksteren zullen er kunstwerken geëxposeerd worden in 
verschillende kerken in de Kop van Overijssel en Zuid 
West Drenthe. Het thema dit jaar is: “Levensadem”. 
Als alle hoop vervlogen is, het leven leeg is door gemis, 
waait de adem van Gods Geest door het huis. Het verhaal 
van Pinksteren, over de “Heilige Geest” die waait 
waarheen zij wil, betekent, dat er een tomeloze kracht tot 
ons komt. Net als de wind, verrassend en onverwacht, 
verfrissend en meeslepend in haar vaart. Die geestdrift 
raakt ons aan, wij ademen op en krijgen nieuwe energie. 
Gevoed met “levensadem” worden we enthousiast en 
komen we in beweging.  
De kerken zijn open op 10, 12 en 13 mei en 19-21 mei 
van 13.00-17.00 uur. Vrijwilligers zorgen voor een 
gastvrije ontvangst. Komt u ook kijken? 
 
Namens de voorbereidingscommissie van het Feest van 
de Geest,  
Sietske Koelink, Geo Hultink, Wiert Sarolea, Liselot 
Ribbens en Astrid van Waard  
 
Voor onze kerk zoeken we vrijwilligers die een dagdeel 
aanwezig willen zijn. Als u kunt, zou u dit dan door 
willen geven aan Annelies Klinefelter: 06-21458599? 
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HERDENKING DR. MARTIN LUTHER KING 
 
Na Goede Vrijdag en Pasen keken we dit jaar op de 
avond van de tweede paasdag naar een boeiende 
documentaire over dr. Martin Luther King. We wisten 
dat onze leden, ds. Harcourt Klinefelter en zijn vrouw 
Annelies, recent naar Amerika waren gereisd om terug te 
blikken op de periode toen ds. Klinefelter medewerker 
was van dr. Martin Luther King. Op 4 april, twee dagen 
na Pasen, was het 50 jaar geleden dat dr. King overleed 
na een aanslag op zijn leven in een motel in Memphis in 
de V.S. 
 
Dominee Klinefelter en zijn vrouw reisden naar Amerika 
samen met vier televisiemedewerkers voor het maken 
van de documentaire die op tweede paasdag werd 
uitgezonden. Hierin werd belicht hoe de jonge Harcourt 
Klinefelter in de jaren ’60 van de vorige eeuw dr. King 
bijstond als persmedewerker. Hij registreerde alle 
toespraken van dr. King op zijn bandrecorder en dat was 
geen sinecure als we bedenken dat de hele media-
techniek nog in de kinderschoenen stond vergeleken bij 
die in onze huidige tijd. De draagbare bandrecorder die in 
die periode dienst deed, is nog immer in het bezit van ds. 
Klinefelter. Het was goed om te zien hoe ds. Klinefelter 
oude bekenden uit die tijd mocht ontmoeten. De 
documentaire begon met een ontmoeting met een zoon 
van dr. King, Martin Luther III en daarna ging de trip 
naar verschillende steden waar ds. Klinefelter vroeger 
had gewerkt. Met enige spijt werd geconstateerd dat er 
nog grote armoede en misstanden heersten in veel 
wijken. Hierbij moeten we een kanttekening maken: 
soms lijkt het erop dat er weinig vooruitgang is geboekt.  
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Natuurlijk er is nog heel veel werk te doen, maar er is 
wel ontzettend veel veranderd en de veranderingen zijn 
snel gegaan. Vijftig jaar is een lange periode voor ons als 
mensen van nu, voor de geschiedenis is het een korte 
periode. Wanneer we zien hoeveel mensen er in deze 
periode zijn bijgekomen, welke veranderingen er zijn 
geweest op elk gebied, dan moeten we niet te snel 
pessimistisch zijn.  
 
Op  4 april, twee dagen na de tv-uitzending, werd de 
dood van dr. King in de V.S. op indrukwekkende wijze 
herdacht. Over de hele wereld waren er bijeenkomsten, 
ook in Steenwijk in onze kerk. Onder leiding van ds. 
Klinefelter en zijn echtgenote kwam een groep mensen 
bijeen om samen nog eens enkele stukken van de 
documentaire te zien en om na te praten of om stil te zijn 
in gedachten aan een bijzonder mens, dr. Martin Luther 
King. In vele kranten werd uitgebreid stilgestaan bij deze 
dag, het NRC noemde onder meer dat dr. King in de 
laatste toespraak speculeerde op een vroegtijdig einde: 
”Ik heb het Beloofde Land gezien, ik kom er misschien 
niet met jullie aan, maar u moet weten dat we er als volk 
komen. Ik ben daarom blij, ik maak mij geen zorgen.” 
Een dag later werd dr. King doodgeschoten. 
 

Evert Uitentuis 
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GEDICHT 
Sluit je niet op  
 
Sluit je niet op in eigen klein 
bestaan, 
beschutte plek, ver van de storm 
vandaan, 
waar jij je aan de tuin wijdt, aan je 
ziel, 

met wie je lief zijn leeft in harmonie 
 
Je tuin wordt zoveel mooier als je merkt 
dat anderen genieten van die plek, 
wiedt ook de wereldtuin van giftig kruid, 
van oorlog en gebrek, maak haar tot thuis. 
 
Zoek je je ziel, ga tastend dan de weg 
die je alleen niet goed ten einde brengt, 
ontvankelijk voor nood, gebrek en pijn 
van anderen zal die te vinden zijn. 
 
Zoek je met wie je lief zijn vrede en rust, 
voor kinderen een jeugd vol levenslust, 
ga dan de wereld in, stil het verdriet 
van die verloren zijn in hun verlies. 
 
Sluit je niet op in eigen klein bestaan, 
je vindt ook trouw en warmte buitenshuis 
al sta je naakt in levens razernij, 
dans in de storm en ga het leven aan. 
 
Tekst: Kathy Galloway, Nederlandse tekst Marijke de 
Bruijne 

Ingezonden door Wilma van der Linden 
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DE KLEUREN VAN HET KERKELIJK JAAR 
 
Advent en 40 dagen tijd: paars (kleur van inkeer) 
Kerst- en paastijd:   wit (kleur van reinheid) 
Pinkstertijd:     rood (kleur van vuur) 
Overige tijd: groen (kleur van hoop, groei en 

toekomst) 
 

 
Wilma van der Linden 

 
 
BIJZONDERE GEZAMENLIJKE DIENST TE 
GIETHOORN 
 
Lieve zusters en broeders, 
 
Zondag 25 maart jl. was er een bijzondere gezamenlijke 
dienst met Giethoorn en Steenwijk in het Kraggenhuis te 
Giethoorn. 
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Vanaf het binnenpad in het dorp Giethoorn, werden wij 
met een rondvaartboot  naar het Kraggenhuis midden in 
de Bovenwiede gebracht. Het Kraggenhuis bestond ook 
dit weekend 100 jaar.  In die 100 jaar is het twee keer 
geheel afgebrand. Na de tweede brand heeft men het 
weer geheel opgebouwd, maar dit keer zonder een rieten 
dak. Bij aankomst werden wij verrast door een kopje 
koffie of thee. 
Het Kraggenhuis is ontstaan voor de Gieterse jeugd,  het 
staat op een aangelegd eiland, en is een accommodatie 
voor  56 personen. 
Maar deze morgen was het wel erg vol, er waren 
ongeveer 70 personen inclusief het koor “Vriendenkring” 
en kinderen. Daarnaast was ook onze voormalige 
predikant dominee Mathijs de Vries van de partij. 
De dienst werd geleid door ds. Andries Bakker met 
ondersteuning van het koor ”Vriendenkring”. 
Het was een bijzondere dienst, omdat het op deze dag 
ook Palmpasen was. De kinderen hebben in een aparte 
ruimte prachtige palmpasentakken gemaakt, welke zij 
tijdens de dienst vol trots kwamen tonen. 
Na de dienst was een gezellig samenzijn, waarna er soep 
met verrukkelijke broodjes werd geserveerd. 
Ook het weer was ons goed gezind, het was een prachtige 
dag, zo op en aan het water. 
En  toen was het weer tijd om met de boot terug naar de 
vaste wal in Giethoorn te gaan, waarna een ieder zijn 
eigen weg ging. 

Ger Boogmans 
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4 MEI 
 
Zoals elk jaar is er op 4 mei dodenherdenking. Deze 
herdenking vindt dit jaar plaats bij de muziekkoepel in 
park Rams Woerthe. 
19.00 uur Muziek van Crescendo in de koepel 
19.15 uur Toespraak van de burgemeester 
19.20 uur Voordracht gedichten door Yfke Bethlehem 

en Justin Smit, twee ambassadeurs van de 
vrijheid van de gemeente Steenwijkerland. 
Beiden zijn leerlingen van RSG Tromp 
Meesters; 
aansluitend stille tocht 

19.45 uur Kranslegging bij het gedenkteken Joodse 
Steenwijkers 

19.55 uur Aankomst bij het herdenkingsmonument 
19.58 uur Taptoe-signaal door Crescendo 
20.00 uur 2 minuten stilte; daarna het Wilhelmus 

gespeeld door Crescendo 
20.04 uur Krans- en bloemenlegging bij het monument 
Na afloop koffie in villa Rams Woerthe. 
Bij deze herdenking is iedereen welkom! 

Femmie Scholten 
 
 

HET IS WEER VOORBIJ DIE GESPREKSGROEP 
 
Lieve Zusters en Broeders, 
Maandag 26 maart jl. was het alweer de laatste bijeen-
komst van de gespreksgroep Doopsgezinde Gemeente 
Steenwijk. 
Deze gespreksgroep staat onder de welwillende leiding 
van dominee Hinke Buitenveld. Tijdens deze 
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bijeenkomsten waren telkens ± 10 zusters en broeders 
aanwezig. 
Wij hebben deze bijeenkomsten als een zeer welkome 
ervaring mogen ondervinden. Er werden uit het boek 
“Blinde Vlekken“, een fantastisch boek boordevol 
inspiratie, door dominee Hinke Buitenveld bepaalde 
hoofdstukken voorgelezen, waarna over de inhoud van 
een hoofdstuk werd gediscussieerd. 
Het was niet alleen de discussie die erop volgde die zo 
interessant was, maar ook het luisteren naar en 
openhartig discussiëren over een bepaald punt van een 
deelnemer dat naar voren gebracht werd.  
Op de laatste bijeenkomst heeft zuster Femmie Scholten 
een boterkoek gebakken en werd tijdelijk afscheid 
genomen van dominee Hinke Buitenveld met de 
overhandiging van een prachtige bos bloemen. 
 
Maandag 24 september aanstaande start weer de 
gespreksgroep onder leiding van dominee Hinke 
Buitenveld, wij kijken er nu al naar uit. 

Ger Boogmans 
 
 
UITNODIGING voor het feest van een 101-jarige 
zaterdag, 2 juni 2018  
Oorsprongweg 3, 1871 HA Schoorl 
 
In Dopersduin vieren we met Kees Posthumus het 
ontstaan van de doopsgezinde broederschapshuizen, 
training in geweldloze weerbaarheid, het ontstaan van 
jongerenkampen, liedbundels, retraites, het steeds weer 
ontdekken waar het Levende Woord ons in ons leven toe 
beweegt. In 1917 werd de Elspeetsche Vereeniging 
opgericht waaruit dit allemaal voortkwam. 
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Als u mee wilt vieren en iets wilt proeven van al die 
bewegingen en werkgroepen die eruit voortkwamen. U 
bent van harte uitgenodigd. U kunt zich opgeven bij: 
Secr. GDB: Ineke Reinhold ; Wodanstraat 9; 1076 CC 
Amsterdam 
Telefoon: 0346- 5 64 128 of 020 67 08 312 
gdb@doopsgezind.nl 
www.doopsgezind-bezinning.nl 
 
Programma : 
10.00 uur Binnenkomen koffie thee en wat lekkers 
Keuze uit mogelijke werkplaatsen: (3 t/m 6 bij voorkeur 
bij opgave aangeven i.v.m. voorbereiding van de 
leiding!) 
10.30 uur Welkom en inleiding op het thema door de 
voorzitter: blijft de GDB ook in de toekomst de luis in de 
pels? (omdat er wordt gezongen, graag 
muziekinstrumenten meenemen) 
11.00 uur Kort eerste optreden van Kees Posthumus 
(voordrachtskunstenaar): 
Hoe zouden we de luis in de pels kunnen zijn… 
11.30 uur Werkplaatsen worden gehouden. 
12.45 uur Afsluiting werkplaatsen 
13.00 uur Lunch (graag medisch dieet bij opgave 
opgeven vegetarisch is er zo wie zo) 
14.00 uur Kees Posthumus: Luis in de pels 
14.45 uur Koffie/thee 
15.00 uur Afsluitende viering 
16.00 uur Hapje drankje 
17.00 uur Slot 
De volgende werkplaatsen (workshops) zijn mogelijk: 

1. Pelgrimage-wandeling o.l.v. Anne de Jong (uit 
Schoorl) 
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2. Een slogan leren maken om aan de buitenwereld te 
laten zien dat je een luis in de pels wilt zijn. o.l.v. 
Janneke Leering 
3 Bibliodrama o.l.v. Christien Duhoux 
4. Geweldloze weerbaarheid oefenen met Jakhals en 
Giraffe o.l.v. Marijke Laane 
5. Contextueel Bijbellezen: dicht bij het verhaal, dicht 
bij jezelf o.l.v.Christiane Karrer 
6. Beeldmeditatie o.l.v. Ineke Reinhold 
7. Zang 

Toelichting bij 3 t/m 6 
3 We duiken met elkaar in een Bijbeltekst en kiezen 
daarin een rol om te ontdekken wat het verhaal met 
onszelf te maken heeft. 
4 De beelden van de Jakhals en Giraffe moeten helpen 
om inzicht te krijgen in eigen gedrag en dat van anderen. 
De workshop van een goed uur geeft een klein inzicht in 
de methode. Toepasbaarheid is pas mogelijk na een hele 
cursus en vereist ook een instelling van de wil om te 
veranderen. 
5 We gaan in gesprek: wat houdt ons bezig? Wat speelt 
er in de samenleving? Vervolgens 
leggen we verhalen uit de bijbel naast ons eigen verhaal. 
Dan gebeuren er verrassende 
dingen! Veel mensen zeggen: zo heb ik de tekst nog 
nooit gelezen. 
6. We ontspannen en worden stil, horen in die stilte een 
verhaal, beelden komen in ons op, we volgen die beelden 
- weer stilte - we horen het verhaal nog eens - veranderen 
de beelden? Zijn het dezelfde die weer in ons opkomen? - 
stilte -. Daarna komen we in beweging. Met zacht krijt en 
over papier wrijvend proberen we iets van die in ons 
opgekomen beelden oppapier te uiten. (geen 
tekenvaardigheid vereist!) 



17 
 

7. We oefenen in het zingen en zingen samen. 
Femmie Scholten 

 
 
 

GELOOF EN TRADITIE 
 
Mennonieten in Rusland (6) De Russische Revolutie 
 
De Bolsjewieken onder Lenin slaagden erin om op 11 
november 1917 de macht in handen te krijgen in 
St.Petersburg, hierna verkregen ze ook de macht in 
Moskou. 1917 is het jaartal dat bekend is als het jaar van 
de Russische Revolutie, maar wanneer je erover leest, 
dan blijkt dat de samenleving niet van de ene dag op de 
ander plotseling geheel veranderde. Het was een proces 
van vele tientallen jaren.  
 
De 19e eeuw was een periode van grote technische 
ontwikkelingen. Slechts een klein deel van de groeiende 
bevolking profiteerde hiervan, de meeste mensen hadden 
het arm. In een aantal landen kwamen er langzaamaan 
wel veranderingen, bijvoorbeeld in het bestuur; er was 
een begin van democratie met verkiezingen. Rusland 
bleef hierin achter bij andere landen in Europa en Noord-
Amerika. Rusland is een groot land met enorme 
afstanden. De bestuursvorm onder een Tsaar paste meer 
bij de middeleeuwen. Het land raakte wel betrokken bij 
de Eerste Wereldoorlog. Van winnen of verliezen kan 
men hier niet spreken, elk land leed ontzettend grote 
verliezen. De geallieerden “wonnen” uiteindelijk op het 
slagveld en zij maakten de dienst uit bij de Vrede van 
Versailles in 1919. Hier werden grenzen opnieuw 
vastgelegd. Echter tussen Rusland en Ukraine bleef het 
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onduidelijk, Ukraine kreeg geen grenzen. De landbouw 
en de mijnbouw waren hier beter ontwikkeld en de 
immigranten uit andere Europese landen, waaronder 
mennonieten, hadden hieraan bijgedragen. Ongeveer 
100.000 jonge soldaten uit de Ukraine, die aan Russische 
zijde hadden gediend, keerden niet terug uit de oorlog. 
De jongens die wel terugkeerden, vonden een land in 
verwarring, een land zonder duidelijke leiding.  
 
De leiders van een revolutie zijn maar zelden ook goede 
bestuurders. De organisatie van het bestuur, van de 
handel en het geldverkeer moest opnieuw vorm krijgen. 
De infrastructuur had erg onder de oorlog geleden. Tot 
overmaat van ramp kwamen er rond 1920 ook nog enkele 
jaren van grote droogte en hongersnood. Rusland steunde 
vanouds op de Ukraine voor de productie van suiker, 
graan en steenkool. Nu bleek er zelfs niet voldoende 
graan te zijn voor de eigen bevolking. De regeringen 
onder Lenin en daarna onder Stalin eisten, dat er graan 
moest komen voor de Russische steden in het noorden. 
Er werden inspecteurs langs de boeren gestuurd om alle 
graan die er nog was, in beslag te nemen. Het gevolg was 
dat mensen stierven van de honger en door ernstige 
ziekten zoals tyfus. Onder de bevolkingsgroepen in Zuid 
Rusland en de Ukraine ontstond ook onderlinge strijd, 
burgeroorlog.  In de beschrijvingen hierover worden twee 
groepen genoemd die extra te lijden hadden, de joden en 
de mennonieten. In de 19e eeuw en ook eerder hadden bij 
moeilijke omstandigheden de Joden te lijden gehad onder 
vervolging, onder pogroms. Dit gebeurde nu opnieuw. 
De mennonieten in Zuid Ukraine kregen behalve van de 
Russische inspecteurs die hun graan opeisten, aanvallen 
te verduren van de kleine boeren, ‘kulakken’. De 
mennonieten hadden over het algemeen goede 
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landbouwbedrijven en de lokale bevolking keerde zich nu 
tegen hen. 
 
De mennonieten zagen nu meer en meer de noodzaak om 
te emigreren. De tweede emigratie kwam op gang vanaf 
1923. Op 17 juli 1923 kwam de eerste stoomboot, de 
“Empress of France” van de Canadian Pacific Railway, 
aan in Quebec met 800 vluchtelingen aan boord.  Tot 
1928 zouden ongeveer 20.000 mensen emigreren. Toen 
maakte de Sovjetregering er een einde aan. 

Evert Uitentuis 
 

 
 

Mensen om niet te vergeten 
 
“Gelukkig zijn er de eenvoudige mensen, die gewoon 
doen wat  gedaan moet worden:  
Zij zijn de heilige ruimte waarin God woont. 
 
Gelukkig zijn er mannen en vrouwen die hun tranen laten 
vloeien  en hun verdriet niet verbergen:   
Zij zijn in hun kwetsbaarheid een bron van troost voor 
anderen.  
 
Gelukkig zijn er mensen met een hart voor een ander, die 
moedig doen wat gedaan moet worden.  Zij zijn de 
rijkdom van deze aarde. 
 
Gelukkig zijn er mensen die zich inzetten  voor 
gerechtigheid.  
Zij zijn de wegwijzers voor onderweg.  
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Gelukkig zijn er barmhartige mannen en vrouwen die 
opkomen voor vluchtelingen en vreemdelingen.  
Zij zijn de hoop van deze wereld.  
 
Gelukkig zijn er mensen die in hun handelen luisteren 
naar de stem van hun hart.  
Zij zijn de spiegel naar Gods aanwezigheid.  
 
Gelukkig zijn er mensen die standvastig getuigen tegen 
de logica van het geweld.   
Zij zijn de kinderen van de vrede.  
 
Gelukkig zijn er moedige mannen en vrouwen die zich 
niet neerleggen bij onrecht.  
Zij zijn Gods droom voor de mensheid.“ 
 

 
Bewerking van de Bergrede door Roos Maes, 

Else Koster heeft dit gedicht gestuurd. 
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