
1 
 

GEMEENTEBRIEF april/mei/juni 2016  
 
KERKDIENSTEN 
 
Datum Voorganger    Collecte  
24-04  ds. G. Meijer    Siccamafonds 
01-05  br. H. Meiborg   Gesprekskring 
08-05  zr. J. Molenaar   Hospice 
22-05  zr. B. Groen – Mol  Past. Diac. Fonds 
29-05  ds. M. de Vries    Siccamafonds 
05-06  br. H. Meiborg   Kledingactie 
19-06  ds. J. Kuipers    DG Zending 
 
15 mei begint om 9.30u een gezamenlijke Pinksterdienst 
in Giethoorn met ds. M. de Vries; 
12 juni begint om 9.30u een gezamenlijke dienst in 
Giethoorn met ds. M. de Vries 
 
ORGANISTEN 
Br. A. Oosterhof:  organisten@dgsteenwijk.nl, 
1, 8, 29 mei, 19 juni 
Zr. J. Molenaar:  organisten@dgsteenwijk.nl 
24 april, 22 mei, 5 juni 
 
AGENDA 
12-05  1300-1600u Kerkenraadsvergadering 
16-06  1300-1600u Kerkenraadsvergadering 
 
VAN DE DOMINEE 
Generaties 
Met Pinksteren vieren we de uitstorting van de Heilige 
Geest. Hierdoor konden alle nationaliteiten en volkeren 
verstaan wat de leerlingen van Jezus vertelden over de 
warme wind die zij hadden gevoeld, en die al hun 
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verdriet en onzekerheid over Jezus had weggeblazen. Vol 
vreugde vertelden zij daarover, en in die vreugde waren 
zij voor iedereen verstaanbaar. 
Over die verstaanbaarheid kwam mij een artikel onder 
ogen in de Leeuwarder Courant (11 april). Dit ging over 
een lezing van de cultureel antropoloog André Droogers 
in de Doopsgezinde kerk te Leeuwarden. Hij pleit voor 
een gesprek(-sgroep) tussen de generaties. Ouders, 
kinderen en kleinkinderen spreken vaak niet dezelfde 
taal. Ik merk dat ik al moeite heb om mijn zoon van 
zeven te volgen als hij een spelletje op de Ipad uitlegt. In 
alle boeken en tv-programma’s over opvoeden wordt 
bepleit, dat ouders belangstelling moeten hebben voor het 
(computer)spel van hun kinderen, vooral met het oog op 
wat ze daar “vinden” voor zichzelf. Het gesprek daarover 
gaat soms zomaar verloren, en zo raken de verschillende 
generaties elkaar kwijt. Ruzie door onbegrip is van alle 
tijden. 
Over Pinksteren wil ik iets zeggen aan de hand van het 
volgende gedicht van Hilbrand Rozema in mijn bundel 
“Schriftgedichten”. Het werpt voor mij een verrassend 
licht op de bovengenoemde problematiek. 
 
Sprekend zijn Vader 
Sprekend zijn Vader, Jezus. Zie je de een, zie je de ander. 
en anders niet. Die twee gaan hand in hand. Geen frictie 
of generatieconflict – en toch echt mens. Hij draagt 
zijn Vader in zich mee. Ze werken samen, in één geest. 
 
Dit hoofdstuk wijst de richting in ons labyrint. 
Pas met ogen van vertrouwen en geloof, stap voor stap 
worden als een kind, gaat alles passen in 3D: 
2 worden 1. God en mens. De chaos stopt, 
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de klare lijn begint. Wie dit betwijfelt of bespot, 
zoals zo menig kamerlid of Facebookslaaf op eigen 
spiegelbeeld verzot, als was hij bij zichzelf inwonend 
god, kijkt in 3D maar zonder de verhelderende bril. 
 
Krijg dan je hoofd nog maar eens stil. 
Je zou van minder knallend hoofdpijn krijgen. 
Het beste is hier in verwondering te zwijgen. 
 
Hilbrand Rozema 
 
Voor mij verwoordt dit gedicht de taalverwarring van 
deze tijd als het om geloof gaat. We spreken dezelfde taal 
niet meer, en verstaan die van de ander niet goed. In de 
eerste strofe wil de dichter de twee-eenheid van Jezus en 
God uitleggen. Maar dit is een labyrint, een doolhof. 
Ditzelfde niet-verstaan van geloof en geloofstaal zien we 
terug in de derde strofe, waarin we het gevoel vinden dat 
veel Christenen hebben bij een regering die steeds meer 
christelijke feest- en gedenkdagen, die onbewust, 
jarenlang, nationale feestdagen waren, ter discussie stelt. 
Vrolijk voorjaar in plaats van vrolijk Pasen? Waarom 
vieren we eigenlijk Goede Vrijdag, Hemelvaartsdag, en 
Tweede Pinksterdag? Is een zondag geen dag als alle 
andere dagen? Het is niet dat we tegen de discussie zijn, 
maar de taal strijkt ons soms wat tegen de haren in. 
In lied 601, Licht dat ons aanstoot in de morgen, dichtte 
Huub Oosterhuis: “Taal zal alleen verwoesting zaaien”. 
Dat is in deze tijd, als we niet uitkijken, aan de orde. We 
krijgen er bijkans knallende hoofdpijn van. Dan is het 
misschien beter om, als nieuwe lingua franca van deze 
tijd, als “internationale taal”, in verwondering te zwijgen. 
Maar Huub Oosterhuis heeft een wat vrolijker alternatief: 
“Veelstemmig licht, om aan te horen / zolang ons hart 
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nog slagen geeft”. Muziek (en sport) verbroederen en 
verzusteren ook. 
Ik wens u een vrolijke Pinksteren. 

Matthijs de Vries 
 
VAN DE KERKENRAAD 
 
VRIJWILLIGE BIJDRAGE 
Naar aanleiding van het advies van de fobcie - meer 
inkomsten en minder uitgaven -  wil de kerkenraad u 
graag een richtlijn geven omtrent de hoogte van 
vrijwillige bijdragen, gerelateerd aan het inkomen, zoals 
die in veel gemeentes circuleert. Overduidelijk is voor de 
kerkenraad dat de financiële bijdrage een vrijwillige 
bijdrage is. Het doel van het presenteren van onderstaand 
overzichtje is, dat u nadenkt over de hoogte van uw 
bijdrage. Dit kan dan misschien aanleiding zijn om te 
overwegen  uw vrijwillige bijdrage aan te passen. Door 
uw aller bijdragen kunnen we het werk waar deze 
gemeente voor staat, gestalte blijven geven. Hartelijk 
dank voor al uw bijdragen tot nu toe. 
Overzicht 
belastbaar inkomen  percentage  kerkelijke bijdrage 
€ 10 000      1,0%    ± € 100 
€ 10 000 – 20 000  1,0 - 1,5%  ± € 150 - € 300 
€ 20 000 – 30 000  1,5 – 2,0%  ± € 400 - € 600 
€ 30 000 of meer   2,0 – 3,0%  ± € 800 of meer 

De kerkenraad, 29 maart 2016. 
 
WEL EN WEE IN DE GEMEENTE 
De jarigen 
22 - 04  Br. J. van der Vlag 
23 - 04  Zr. A. Kuiken 
27 - 04  Br. E. Ockels 
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30 - 04  Zr. M. Kros - Stenvert 
14 - 05  Zr. A. Geesink - Kosters 
26 - 05  Zr. E. De Goede - Munnik 
28 - 05  Zr. J. Kuiper - Rienstra 
30 - 05  Br. G. Boogmans 
06 - 06  Zr. M. Wiersma 
10 - 06  Zr. H. Dorman - van Kerkvoorde 
 
IN MEMORIAM 
Het volgende gedicht staat op de rouwbrief waarin het 
overlijden van Br. Dick Houtman bekend wordt gemaakt. 
 
Als ik ergens ben en weet  
dat wij daar samen stonden  
of iets zie en nooit vergeet  
hoe mooi je ’t had gevonden  
waar ik ben, je bent erbij.  
Fien van Maaren 
 
Daarom spoor ik je aan het vuur brandend te houden van 
de gave die God je schonk, toen ik je de handen oplegde. 
Deze woorden van Paulus kreeg Dick Houtman mee toen 
hij samen met zijn vrouw Finy gedoopt werd op eerste 
pinksterdag 1964 door dominee De Wilde een jaar na hun 
komst naar Steenwijk.  
Dick was benoemd tot stationschef van het NS-station 
Steenwijk en zij betrokken de woonruimte boven het 
stationsgebouw. Dick en Finy kregen drie kinderen: 
Margriet, Jeanine en Guus. Toneelspelen, stijldansen, 
drummen behoorden tot de liefhebberijen van Dick. 
Zowel Dick als Finy hebben in de kerkenraad gezeten. 
Hun betrokkenheid bij de gemeente was groot.  
Een zwarte en zware periode in hun gezin begon in 1992 
toen bleek dat hun dochter Jeanine kanker had. Twee jaar 
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later stierf ze. Zij had de creativiteit van haar vader. Als 
goede danseres was ze vaak te zien op tv met het 
Hollands Showballet. Op Fredeshiem werd voor haar een 
herdenkingsdienst gehouden. Dat zoiets je leven tekent, 
mag duidelijk zijn.  
Twaalf jaar geleden werd bij Dick de ziekte van 
Alzheimer geconstateerd. De eerste jaren konden ze daar 
nog mee leven, maar geleidelijk werd het leven zwaarder, 
zo zwaar zelfs dat Dick eerst naar de dagopvang moest 
en later een vaste woonplaats op Zonnekamp kreeg. 
Zoals dat gaat met die ziekte, wordt de wereld steeds 
onherkenbaarder voor de patiënt en zijn naasten, 
waardoor het voor allen steeds zwaarder wordt.  
Afgelopen dinsdag, 22 maart, is Dick overleden. Aan een 
lang en bewogen leven is een einde gekomen. Hij werd 
85 jaar. Dinsdag na Pasen hebben we afscheid genomen 
van Dick in de aula van de Laatste Eer onder begeleiding 
van dominee Matthijs de Vries. 
Wij hebben hem enkele ogenblikken staande herdacht in 
de viering op 27 maart.  
Hetzij wij leven, hetzij wij sterven, wij zijn des Heren. 

Femmie Scholten – Veen 
 

Hierna volgen enkele delen uit ds Matthijs de Vries’ tekst 
in de afscheidsbijeenkomst. 
 
Derk (Dick) Houtman is geboren op 12 januari 1931 in 
Winschoten, als enig kind van Gozen Houtman en Jantje 
Houtman - Veldkamp. Zijn vader was typograaf bij de 
Winschoter Courant. Dick was in zijn jeugd een 
veelzijdige jonge man. Hij was keurturner, speelde in 
toneelstukken, kon goed stijldansen (Dick en Finy zijn 
later samen topklassedansers geweest), en was drummer 
bij de HBS-band. Dick ontmoette Finy van der Schuur op 
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de HBS. Ze zijn getrouwd op 7 mei 1956 in Midwolda, 
de woonplaats van Finy. 
In Steenwijk sloten Dick en Finy zich aan bij de D.G. 
Steenwijk op 17 mei 1964. De dooptekst van Dick was 
uit de 2e brief van Paulus aan Timotheüs, h. 1 vers 6: 
"Wakker de genadegave Gods, welke in u is, aan". In de 
begeleidende brief van ds. De Wilde, gevonden in de 
doopbijbel, wordt een citaat uit Dicks belijdenis 
behandeld: “Dit geloof in Christus kan een mens uit 
zichzelf niet opbrengen”. Ds. De Wilde schrijft naar 
aanleiding hiervan dat het geloof als een teer vlammetje 
is, dat door God is aangestoken, maar dat ook gedoofd 
kan worden door de grote gebeurtenissen in de wereld. 
Het was immers de tijd van ruimtevaart, maanlandingen, 
koude oorlog en wapenwedloop. Hij spoorde Dick dus 
aan om op zijn hoede te blijven, dat het vlammetje niet 
uitdooft. Dit vlammetje is een metafoor die staat voor “de 
genadegave Gods”, datgene wat God ons schenkt. In dit 
geval is dat het geloof, dat ons ten deel valt. Maar het 
gaat ook over al die andere mooie dingen die Dick 
geschonken zijn: zijn lichtvoetige, maar ook 
onzelfzuchtige karakter, waarmee hij danste, maar 
waardoor hij ook goed met mensen kon omgaan op zijn 
werk en daarbuiten; zijn sociale vaardigheden, humor en 
zachtmoedigheid, en een lieve vader kunnen zijn. Al deze 
dingen kun je niet “maken” of met geld kopen. Dat alles 
moet je gegeven zijn. 
In de doopsgezinde gemeente Steenwijk werden deze 
genadegaven al snel gezien bij Finy, maar ook bij Dick. 
Zo heeft hij zijn bijdrage geleverd in de kerkenraad. 
Genadegaven werden aangewakkerd en kwamen tot grote 
bloei. 
Dinsdagmorgen 22 maart, ging het kaarsje, dat 85 jaar 
lang zo helder gebrand heeft, definitief uit. Het is net 
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Pasen geweest. Jezus is opgestaan. Ook gezien het leven 
dat Derk Houtman, Dick, geleefd heeft, kunnen we 
zeggen: de dood hoeft niet het einde te zijn. 
Herinneringen aan deze lieve echtgenoot, vader en 
grootvader, broeder, vriend, collega en naaste, blijven 
altijd voor ons leven en inspireren. 

Matthijs de Vries 
 

DOOP EN BELIJDENIS ZUSTER BEA EN BROEDER 
GER BOOGMANS 
 
Lieve Zusters en Broeders, 
November 2011, hebben wij, Ger en Bea Boogmans, de 
eerste schreden gezet naar de Doopsgezinde Gemeente 
Steenwijk om een kerkdienst bij te wonen. Vanaf dat 
moment voelden wij ons welkom binnen de 
Doopsgezinde Gemeente Steenwijk. Wij werden meteen 
liefdevol ontvangen, en opgenomen binnen in deze 
gemeente. Wij hebben zoveel mogelijk aan alle kerk-
diensten en activiteiten deel genomen binnen de 
Doopsgezinde Gemeente. 26 maart jl. hebben wij onze 
doop en belijdenis gedaan. 
Graag willen wij onze dank uitspreken aan allen die 
aanwezig waren bij onze toetreding tot deze gemeente, 
alsmede onze kinderen welke ook aanwezig waren,  maar 
ook de vele attenties, cadeaus en kaarten, welke wij thuis 
mochten ontvangen. Het was voor ons beiden belangrijk 
dat onze kinderen er getuige van waren, dat hun ouders 
nog de doop en belijdenis ondergingen, dat gaf ons veel 
kracht en moed. Op onze leeftijd komt dit niet zo vaak 
voor. 
Belijdenis doen betekent erg veel voor ons beiden. De 
prachtige teksten welke werden uitgesproken tijdens deze 
bijzondere dienst, waren erg inspirerend. Voorts spreken 
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wij onze dank uit aan de aanwezige genodigden en ook 
de gemeente. Er waren doopsgezinden uit Harlingen en 
Lelystad, die, zo voelt het, onze zusters en broeders zijn. 
Extra willen wij onze dank uitbrengen aan ds. Mathijs de 
Vries voor zijn inzet, geduld en begrip. Soms kon een 
catechisatieafspraak niet doorgaan, maar er werd dan 
altijd naar een oplossing gezocht en die werd gevonden. 
Ook willen wij de kerkenraad bedanken die op de 
achtergrond haar werk heeft gedaan, zo als onder meer de 
kerkzaal inrichten en rekening houden met onze wensen. 
Tot slot willen wij twee personen, zr. Ankie Heinecke, 
die zo haar uiterste best heeft gedaan, onze doopbijbel te 
volmaken, door onze namen en dooptekst erin te 
schrijven, en zeker niet op de laatste plaats br. Harcourt 
Klinefelter, die zijn best heeft gedaan het geheel op film 
op te nemen, dank daarvoor. 

Zr. Bea en br. Ger Boogmans 
 

PAASGROETEN VAN DIET KOSTER, KINDERHUIS 
BETHANIE IN JERUZALEM 

Nu in een groot deel van de wereld deze week Pasen 
wordt gevierd, ontvangt U allen een hartelijke groet en 
een gezegend Paasfeest van  Diet Koster uit Jeruzalem. 
Het Paasfeest  geeft extra drukte in Jeruzalem, maar de 
rondzendbrief van het kindertehuis Bethanie die al in 
februari werd geschreven, verhaalt van vele dingen die de 
afgelopen weken het leven  hebben  beheerst. 
Het geweld in het Midden Oosten, het sterven van jonge 
mensen, het goede nieuws over de drieling die in het 
laatste kwartaal van 2015 werden geboren: twee meisjes 
en een jongen, zij werden kort na elkaar geboren. Zij 
waren zeven weken te vroeg geboren; dankzij de 
couveuses en de goede zorg van ouders, grootouders en 
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velen in de directe omgeving zien zij er nu prachtig uit.   
Diet Koster vertelt ook over de huiselijke zorgen over de 
nodige reparaties in en rond het huis, over het steeds 
weerkerende tekort aan fondsen om alle noden te helpen  
lenigen. 
Zij beëindigt haar schrijven met een prachtige parabel uit 
Taiwan. Duizenden zeesterren waren door de vloed aan 
land gespoeld. Ze zullen allemaal doodgaan voordat het 
water terugkomt.... Een meisje pakt de zeesterren op en 
gooit ze terug in zee. "Waarom doe je dat?" vraagt een 
voorbijkomende man. "Het zijn er zoveel, ze halen het 
allemaal toch niet. Het heeft geen zin om er alleen een 
paar te redden". Het meisje antwoordt, terwijl ze een 
zeester in de hand neemt. "Ja dat klopt, voor de meeste is 
het zinloos, maar voor deze heeft het zin", en ze gooit die 
terug in het water. 
Dank van Diet Koster voor de hulp, zodat men de moed 
niet hoeft op te geven. 

EU 
 
GELOOF EN TRADITIE (23), 
GT 23, Mennonieten in Zwitserland ca. 1800-2000 
 
Voor een overzicht van de geschiedenis der doops-
gezinden keren we terug naar de  regio waar het in de 16e 
eeuw begon, Zwitserland. Vrijwel vanaf het begin 
werden hier de voorlopers van de mennonieten vervolgd. 
De discriminatie van de kant van de kerkelijke  en de 
burgerlijke autoriteiten duurde langer dan in enig ander 
Europees land. Uit vorige Gemeentebrieven herinneren 
we ons de geschiedenis van een groep vluchtelingen uit 
het Zwitserse Gontenschwyl, die in 1714 naar Nederland 
vluchtte. Onder hen waren Samuel Peter Meihuizen en 
zijn echtgenote Barbarij Fry. Met hulp van de doops-
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gezinden in Nederland vestigden zij zich in Kalkwijk 
onder Hoogezand. Uit de familieregisters van hun 
afstammelingen blijkt dat maar liefst vier leden van onze 
kleine gemeente in Steenwijk  van hen afstammen. 
In Zwitserland was er wel verschil per regio. Vanuit het 
kanton Bern trokken mennonieten aanvankelijk naar 
meer westelijke gebieden in de Jura, die viel onder 
bisdom Bazel. Onder Franse invloed werd in 1798 de 
Helvetische grondwet ingevoerd. Deze bepaalde, dat "de 
vrijheid van geweten onbeperkt is", en dat elke vorm van 
godsdienstuitoefening werd toegestaan. De mennonieten 
en de amishen kregen nu in juridische zin dezelfde 
rechten als de andere burgers. De zogenaamde Akte van 
Tolerantie gaf hun federale Zwitserse burgerrechten. In 
het dagelijkse leven veranderde er echter weinig. Ook na 
1815 deed de hervormde kerk in het Kanton Bern zijn 
best om de groei van het aantal mennonieten onder 
controle te houden. Huwelijken tussen mennonieten 
werden niet wettelijk erkend en/of de autoriteiten waren 
zeer traag bij het invoeren van de nieuwe regels. 
Hierdoor  bleven de mennonieten en de amishen voor een 
groot deel hun afgezonderde leven voortzetten. De 
meesten van hen waren boeren. In de 19e eeuw 
emigreerden velen naar Noord Amerika en naar het 
naburige Frankrijk. Als Zwitserse burgers werden ze hier 
vrijgesteld van militaire dienst. 
In de steden werd het sociale klimaat na 1848 wel 
liberaler. Na de invoering van de nieuwe grondwet in 
1874 kwamen de plaatselijke huwelijksregisters onder 
het beheer van de staat in plaats van onder de staatskerk. 
Voor de boeren werden de economische omstandigheden 
in die periode beter en de groeiende werkgelegenheid in 
de klokkenindustrie verschafte velen een alternatieve 
werkgelegenheid. De dienstplicht, lang een reden om te 
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emigreren naar Noord Amerika, werd langzamerhand 
aanvaard door de mennonieten in Zwitserland. 
Bij dit hoofdstuk moest ik terugdenken aan een 
ontmoeting met Zwitserse collega’s in de buitenlandse 
technische hulp. In 1970 was ik met mijn directe baas, 
een Zwitser uit een klein dorp in de regio Zurich, op 
dienstreis in Madagascar. Wij ontmoetten hier een jonge 
Zwitser afkomstig uit de Jura, mennoniet, met de naam 
Werner Gerber. Tijdens de gezamenlijke avondmaaltijd 
bleek  dat mijn beide metgezellen  in militaire dienst 
onder hetzelfde  vaandel hadden gediend. Met groot 
enthousiasme werden ervaringen uitgewisseld over de 
diensttijd. Voor jonge boeren uit afgelegen streken was 
de militaire dienst de gelegenheid om andere streken te 
leren kennen en andere mensen te ontmoeten, boeiend, 
zolang er niet echte oorlog werd gevoerd. 
(Wordt vervolgd) 

Evert Uitentuis 
 
ABONNEES GEMEENTEBRIEF 
Een aantal abonnees, dus mensen die verder geen 
financiële bijdrage leveren, denkt dat wij een rekening 
sturen betreffende het abonnement op de gemeentebrief. 
Dit doen wij niet. We gaan ervan uit dat een abonnee €10 
tot €15 per jaar overmaakt op bankrekening 
NL20ABNA0597816050 van de doopsgezinde gemeente 
Steenwijk. Voor 2015 hebben diverse mensen nog niet 
betaald en wij verwachten dat u de bijdrage voor 2016 
zult overmaken. Bij voorbaat dank,  

DE KERKENRAAD 
 
 

De volgende gemeentebrief komt uit 17 juni, 
kopij inleveren voor 10 juni 


