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GEMEENTEBRIEF juni/juli/augustus 2016 
 
 
KERKDIENSTEN 
 
Datum Voorganger    Collecte  
19-06  ds. J. Kuipers    DG zending 
26-06  ds. M. de Vries   Siccamafonds 
03-07  Liturgiecommissie  Adoptiekinderen 
10-07  ds. M. de Vries    
24-07  br. E. Ockels     Siccamafonds 
31-07  ds. H. Bergman    
07-08  zr. H. Bruin    Diet Koster 
14-08  br. P. Witteveen   DG Wereldwerk 
 
17 juli is er om 9.30u een gezamenlijke dienst in 
Giethoorn met ds. M. de Vries 
 
 
ORGANISTEN 
Br. A. Oosterhof:  organisten@dgsteenwijk.nl, 
19 en 26 juni, 3 en  24 juli, 7 en 14 augustus 
Zr. J. Molenaar:  organisten@dgsteenwijk.nl, 
10 en 31 juli 
 
 
AGENDA 
30-06  1300-1600u Kerkenraadsvergadering 
12-07  2000u Opening tentoonstelling 
13-07  1100-1600 Tentoonstelling en Mennocafé 
16-07  1100-1600 Tentoonstelling 
20-07  1100-1600 Tentoonstelling en Mennocafé 
21-07  1300-1600u Kerkenraadsvergadering 
23-07  1100-1600 Tentoonstelling 
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27-07  Tentoonstelling en Mennocafé 
30-07  1100-1600 Tentoonstelling 
03-08  1100-1600 Tentoonstelling en Mennocafé 
06-08  1100-1600 Tentoonstelling 
10-08  1100-1600 Tentoonstelling en Mennocafé 
13-08  1100-1600 Tentoonstelling 
17-08  1100-1600 Tentoonstelling en Mennocafé 
20-08  1100-1600 Tentoonstelling 
 
 
VAN DE DOMINEE 
 
Dienst aan het volk 
	  
De oorspronkelijke betekenis van het woord “liturgie” is 
“dienst aan het volk”. In de tijd van de Romeinen werden 
daar onder andere de door de keizer georganiseerde en 
betaalde spelen in het amfitheater mee bedoeld. ‘Brood 
en spelen’, een volle maag en een uitlaatklep, dat is alles 
wat het volk nodig heeft. Door deze liturgie blijft het in 
de samenleving rustiger. Dat is tegenwoordig eigenlijk 
nog steeds zo. Alleen hebben nu voetbal - en andere 
sportwedstrijden in stadions, de rol van het amfitheater 
overgenomen. Helaas geen EK-voetbal voor Nederland, 
maar de Olympische Spelen en de Tour de France zullen 
ook dit jaar weer voor genoeg spektakel zorgen. Nog 
steeds beleven veel mensen hierbij hevige emoties die de 
kleine, dagelijkse zorgen even tussen haakjes zetten.  
In de kerk betekent het woord liturgie de dienst – niet van 
de keizer – maar van God aan de mensen. God heeft ons 
de liturgie gegeven als brood voor onze geest, en als 
uitlaatklep voor onze zorgen. Wij, de mensen, staan 
hierin centraal. Samen beleven we wat er gezegd wordt, 
en door samen te zingen voelen we verbondenheid met 



3 
 

elkaar. Ook hier worden onze dagelijkse beslommeringen 
even in een groter verband geplaatst, en mag er even een 
ander perspectief gelden, dat van Gods Koninkrijk. 
Daarna mogen we weer wat rustiger en met wat meer 
vertrouwen terugkeren in ons eigen leven. 
Ook buiten de kerkmuren wordt nog weleens aan liturgie 
gedaan in deze zin. Denk bijvoorbeeld aan de 
Steenwijker avondvierdaagse, die begin juni plaatsvond. 
(Jammer genoeg viel dit gelijk met het begin van de 
Ramadan, waardoor veel Islamitische wandelaars niet 
mee konden doen.) Ook tijdens dit evenement wordt 
buitenkerkelijke liturgie beleefd: samen lopen achter de 
vlag van je school, buurtvereniging of andere instelling, 
samen zingen en samen genieten van de wandeling. En 
dat terwijl er publiek langs de hele route zit, dat er op zijn 
manier ook veel plezier van heeft. Even moet het 
normale verkeer plaatsmaken voor colonnes wandelaars, 
waaronder vooral veel kinderen. Veel mensen nemen er 
vrij voor van andere verplichtingen. Dit jaar deden er in 
Steenwijk bijna zesduizend ingeschreven grote en kleine 
wandelaars mee. Daarbij werden de begeleidende ouders 
nog niet eens meegeteld. De avondvierdaagse is vooral 
zo belangrijk vanwege de laagdrempeligheid. Iedereen 
kan meedoen, iedereen kan er op zijn manier van 
genieten. Wandelen is geen dure sport. Er zijn 
verschillende afstanden, en ook op de langere afstanden 
“dragen” mensen elkaar in gezamenlijkheid door de 
moeilijke momenten heen. Toeschouwers zitten op de 
pleinen of in hun voortuinen en groeten hun kennissen. 
Dit jaar was ook het weer natuurlijk fantastisch. Het was 
mooi om hier deel van uit te mogen maken. 
Liturgie, binnen en buiten de kerk, ze voorziet nog steeds 
in een behoefte. Gezamenlijke en laagdrempelige 
evenementen zijn een samenbindende en stabiliserende 
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factor in onze samenleving. Of het nu de keizer is of God 
die zijn dienst doet aan ons, we moeten er samen aan 
werken om deze liturgie tot een succes te maken. 
Behalve een dienst aan de mensen is ze uiteindelijk ook 
een dienst van mensen aan God, en vooral een dienst aan 
elkaar, omdat zo de vrede om ons heen mag groeien. 

Matthijs de Vries 
 
 
 
VAN DE KERKENRAAD 
 
Verslag van de kerkenraad 
De kerkenraad komt ook in de zomermaanden bijeen en 
als u iets onder de aandacht van de kerkenraad wilt 
brengen, kunt u ons een berichtje sturen. 
 
 
De afgelopen tijd hebben we aandacht besteed aan de 
volgende zaken: 
- Stilte voor de dienst: we zullen als kerkenraad proberen 
de laatste minuten voor 10.00 uur stil te zijn. Als we 
binnenkomen met de predikant van dienst, is er even een 
rustmoment om iedereen de gelegenheid te geven stil te 
worden, de organist de gelegenheid te geven het stuk uit 
te spelen en pas dan zullen de mededelingen gedaan 
worden. 
- De reglementscommissie is bijeen geweest en komt 
later deze zomer weer bij elkaar. We denken in de 
najaarsvergadering met voorstellen te komen. 
- Indienen declaratie. Er is nu een declaratieformulier 
ontwikkeld en we zouden graag zien dat een ieder die een 
declaratie wil indienen, dit formulier daarvoor gebruikt. 
Het ligt in de kerk. 
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- Eint is namens ons naar de Broederschapsvergadering 
geweest en kwam terug met enthousiaste verhalen over 
gemeentes en hun vernieuwende initiatieven. We hopen 
hier later in het jaar op terug te komen. 
- De zomeractiviteiten komen in een apart artikel aan 
bod. 
- De activiteiten rond de Vredesweek: er zullen weer 
activiteiten voor de basisscholen zijn, er zal een 
openingsviering zijn in de katholieke kerk op zondag-
avond 18 september onder auspiciën van de Raad van 
Kerken. Tevens zal op woensdagavond, in het kader de 
Vermaning Actief, Maarten van der Werf met ons 
werken aan geweldloze/verbindende communicatie. 
- Het duurt nog even, maar toch: Kerst voor Allen. We 
hebben besloten deze middagbijeenkomst te laten 
doorgaan en een kleine commissie zal zich hierover 
buigen. Wie mee wil denken, graag contact opnemen met 
Alie Smid. 
- Er is behoefte aan kosters. Wil jij dit ook wel eens 
doen, neem even contact op met Jolanda Molenaar. Zij 
kan je inplannen. 
 
Het lijkt alsof er niet veel besproken is, maar wees 
gerust: veel zaken moeten nog nader doorgesproken 
worden eer we ze in de openbaarheid brengen en jullie 
adviezen vragen.  
 
Tot zover het bericht uit de kerkenraad, 

vrede, Annelies Klinefelter, voorzitter 
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ZOMERACTIVITEITEN 2016 
 
De zomermaanden komen eraan en gelukkig lijkt het 
mooi weer te worden. Bij mooi weer komen de 
activiteiten altijd beter tot zijn recht. Niet alleen mooi 
weer is belangrijk, ook de vele handen en voeten zijn van 
belang. Gelukkig zijn er ook dit jaar weer vele handen en 
voeten bereid iets te doen. 
Voor de ruim 20ste keer zal er een tentoonstelling zijn 
met op de woensdagen het Menno Café o.l.v. de 
zusterkring met de kniepertjesbakkerij en de 
houtwerkzaamheden op het plein. 
De tentoonstelling is dit jaar in het kader van: "toon ons 
iets wat belangrijk voor je is, waar je inspiratie uit put, 
wat iets met je doet". Veertien kunstbeoefenaars hebben 
zich aangemeld met heel verschillende werktechnieken. 
Het lijkt erop dat het een boeiende tentoonstelling wordt 
met een grote verscheidenheid aan producten. Op 8 juli 
bouwen we de tentoonstelling op en op 12 juli is de 
opening om 20.00 uur. De onvolprezen zusterkring 
verzorgt de catering. Alvast bedankt. 
DATA: op de volgende woensdagen is de kerk open: 13, 
20, 27 juli en 3, 10, 17 augustus.  
Ook kunt u terecht op zaterdag: 16, 23, 30 juli en 6, 13 
augustus. 
Elke woensdag zal er tevens een verloting zijn t.b.v. het 
onderhoudsfonds van de kerk. 
Als er nog mensen met kunstwerken zijn die verloot 
mogen worden, neem dan even contact op met Klaas 
Prins. 
 
We hopen natuurlijk op veel bezoekers en veel helpende 
handen en voeten. Een ieder die al meedoet: bedankt. 

Annelies Klinefelter, voorzitter 
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WEL EN WEE IN DE GEMEENTE 
 
De jarigen 
16 - 07  Zr. W. Uitentuis - Werkhoven 
17 - 07  Zr. N. Bosma - Jassies 
19 - 07  Zr. C. Westbroek 
25 - 07  Zr. I. Tip - Wardenier 
09 - 08  Br. A. Lergner 
10 - 08  Br. K. Prins 
 
 
Huwelijksjubileum 
Broeder en zuster Husslage – Van het Kaar zijn 15 juli 50 
jaar geleden in het huwelijk getreden. Van harte 
gefeliciteerd met dit jubileum. 
 
 
 
IN MEMORIAM 
 
Dit gedicht sluit aan bij hoe wij Gerrit Jan Bos hebben 
gekend. Het is van Juan Ramon Jiminez, Nobelprijs 1956 
(1881-1958) 
 
 
De definitieve reis  
 
… En ik zal gaan  
en de vogels zullen blijven zingen  
en mijn moestuin zal blijven  
met zijn groene boom  
en zijn witte waterput.  
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Alle namiddagen 
zal de hemel blauw zijn en vredig 
en zullen de klokken van de klokkentoren luiden 
zoals ze vanmiddag luiden. 
 
Ze zullen sterven, zij die me lief hadden 
en elk jaar weer zal het dorp veranderen 
en in die hoek van mijn bloeiende moestuin met zijn 
witgekalkte muren  
zal mijn ziel rondzwerven, nostalgisch. 
 
En ik zal gaan  
en ik zal alleen zijn  
ontheemd, zonder groene boom  
zonder witte waterput  
zonder blauwe en vredige hemel …  
En de vogels zullen blijven zingen. 
 
Gerrit Jan Bos, 81 jaar, is op 22 april ten gevolge van een 
hersenbloeding overleden.  
Wij hebben hem “georven” van de Vereniging van 
Vrijzinnig Hervormden waar wij een samenwerkings-
verband mee hadden. 
 
Door de jaren heen, sinds eind jaren 80, hebben we een 
hechte band met elkaar opgebouwd. Zo zelfs, dat hij met 
liefde de moeite nam om vanuit Laag Soeren enige keren 
per jaar te komen preken en ongeveer acht keer per jaar 
op maandagmiddag met een groep van onze gemeente 
kwam praten over allerlei dingen die belangrijk zijn in 
het leven. Altijd was er een verhaal! Verleden jaar 
januari kwam daar plotseling een einde aan. 
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Als hij op zondag kwam preken, nam hij meestal zijn 
schildersezeltje mee waar een eigengemaakt kunstwerkje 
op kwam te staan passend bij het thema van die dag. 
Eens nam hij een eigengemaakt beeldje mee van 
Christoffel met een Kind, misschien Jezus? op zijn 
schouder. Dat mochten we houden. 
 
Donderdag waren we met een aantal gemeenteleden in de 
volle Petruskerk in Spankeren, waar hij lid was, 
aanwezig bij zijn afscheid. Op het kerkhof naast de kerk 
ligt hij begraven. Het was een afscheid vol verhalen en 
gedichten, mooie woorden en liederen. Zijn vriendin 
Jannie zei dat ze geprobeerd hadden de dienst samen te 
stellen in de geest van Gerrit Jan. Dat is volgens ons 
prima gelukt. 
 
We zullen de verhalenverteller erg missen en hij zal nog 
vaak ter sprake komen bij velen van ons!  

Henk en Femmy Scholten 
 
 
Broeder Jaap van der Vlag overleden 
 
Hij was van de generatie van mijn vader en mijn 
schoonvader, van de mannen, en hun vrouwen die de 
oorlog meegemaakt hebben. De generatie die op jeugdige 
leeftijd al moesten kiezen voor goed of fout. In hun ogen 
was er destijds geen keuze voor een beetje fout of een 
beetje goed en dat hebben ze naderhand vaak 
uitgedragen. (Ruim een halve eeuw later zijn we daar na 
allerlei onderzoek iets minder zeker over geworden.) 
 
Broeder Van der Vlag was in 1939 vanuit Heerenveen in 
Steenwijk komen werken bij de Sociale Dienst, of zoals 
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mijn vader zei “de distributiedienst”. Direct na de oorlog 
was er een vrouw in zijn leven gekomen die bij de 
bevalling van hun levenloos kind het leven liet. Hij heeft 
toen een depressieve periode doorgemaakt. Naar eigen 
zeggen heeft hij toen steun ondervonden van de 
doopsgezinde gemeente. In 1950 trouwde hij met Free 
Rijpkema. Ze kregen twee kinderen, vier kleinkinderen 
en twee achterkleinkinderen. 
 
Hij deed mee bij de West-Hill-zondagsschool en is zo’n 
tien jaar lang boekhouder geweest van onze gemeente. 
In een verhaal dat ik over hem gehoord heb, heeft hij met 
ds. De Wilde ervoor gezorgd dat zwerver / kunstschilder 
Scheps een ordentelijke begrafenis heeft gekregen. In die 
tijd is hij wat meer aan de zijlijn van onze gemeente 
komen / gaan staan. Een warme belangstelling voor het 
reilen en zeilen van de gemeente heeft hij altijd gehad, 
want vaak vroeg hij iets over wat hij in de gemeentebrief 
had gelezen. 
 
Bij de afscheidsbijeenkomst bleek zijn aandacht voor 
onze gemeente, de Odd Fellows Anker Loge (waar hij 
zestig jaar lid was) en de politiek zowel groot als klein en 
het uiten van zijn mening daarover. Zoals dat gaat, 
wanneer je zo oud wordt, de kring om je heen dunt uit, er 
komen steeds meer lichamelijke beperkingen, maar ook 
nog geen afscheid willen nemen. 25 mei 2016, 96 jaar 
oud, is hij overleden: een aardige man die wist wat hij 
wilde, niet alleen voor zichzelf. 

Henk Scholten 
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WELVAART 
 
De Welvaart heeft ons goed gedaan, 
maar nu zien we crisis en recessie in de kranten staan. 
De welvaart heeft ons veel gegeven, 
maar nu zullen we soberder moeten gaan leven  
We horen al de zucht. 
Er komen donkere wolken aan de lucht. 
Wij zijn allemaal verwend, 
echte armoede hebben we niet meer gekend.  
We kunnen immers van alles kopen 
en is er een auto, je hoeft geen stap meer te lopen. 
Je draait een knop om en de was wordt gedaan, 
we kunnen ook vaak op vakantie gaan.  
Alles gaat elektronisch, dat vinden we fijn, 
wat moeten mensen toch gelukkig zijn. 
En toch hoor je steeds meer mensen klagen 
en wordt er gestolen in grote bedragen. 
Moord en doodslag steeds maar weer, 
fraude gepleegd door een grote meneer. 
De welvaart heeft ons ook hebzucht gegeven 
en is dat nu het doel van een mensenleven?  
Al kunnen we straks niet zoveel meer kopen, 
laten we dan aan onze medemens denken 
en die een klein beetje meer liefde schenken. 
Als iedere mens iets aan zijn naaste geeft,  
hebben we niet voor niets geleefd??? 
  
Dit is een gedicht van de 89-jarige Mevrouw Palsma, dat 
Marten van Buren heeft horen voordragen tijdens een 
regionale Zonnebloemreis. 
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VREDE DICHTBIJ EN VERAF 
 
*Eind maart, begin april zijn Harky en ik naar Genève 
geweest voor het bijwonen van een Europese Vredes-
bijeenkomst, georganiseerd door Europese groepen 
betrokken bij de Internationale Verzoeningsbond. Deze 
Verzoeningsbond is ongeveer 100 jaar geleden opgericht 
op initiatief van een Duitser en een Engelsman die elkaar 
troffen in Keulen op het treinstation (1916) en afspraken 
dat ze na de Eerste Wereldoorlog elkaar weer zouden 
treffen en samen iets aan een vreedzame wereldorde 
zouden doen. 
In 1919 is ten huize van Kees Boeke in Bilthoven deze 
Internationale verzoeningsbond opgericht. Deze 
organisatie heeft nu afdelingen in 65 landen, verspreid 
over de hele wereld. Het hoofdkantoor is momenteel in 
Utrecht, ten kantore van Kerk en Vrede. Doopsgezind 
Wereldwerk is één van de twee Nederlandse afdelingen, 
samen met Kerk en Vrede. 
 
* Momenteel wordt in Nederland gewerkt met een 
project "Show your struggle". Het programma bestaat uit 
vier gastlessen op mbo-, hbo-scholen rond de thema's: 
identiteit, levenshouding, spiritualiteit en discriminatie, 
dit alles in het licht van geweldloos handelen. Het 
programma is ontwikkeld als reactie op de vraag: “Wat 
moeten we met die buitenlanders die proberen onze 
cultuur om zeep te helpen?" De reacties van de studenten 
zijn zeer positief - ze mogen eindelijk iets zeggen over 
wat hen beroert, bezighoudt en pijn doet. Het is 
interessant dat vele jongeren die de lessen hebben 
meegemaakt, meer willen weten over geweldloosheid en 
de mogelijke toepassingen. Zo zie je maar: geweldloos 
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handelen blijft ook voor jongeren van diverse pluimages 
interessant. 
Als iemand dit leest en denkt: het is wel iets voor mijn 
school, neem maar contact met mij op, dan help ik je 
verder. 
 
* Een centraal thema voor vele groepen is ontwapening 
en geweldloos verzet tegen structuren van onderdrukking 
en bijvoorbeeld het handelen in wapens. In juni gaan 
Harky en ik drie dagen demonstreren in Parijs bij de 
grootste Europese wapenbeurs.  
 
* Educatie is een ander centraal thema en daarom is er 
ook in de komende vredesweek in Steenwijkerland een 
lessenproject van de World Peace Flame voor de 
basisscholen.  
 
* Onderdrukking op velerlei gebied wordt door vele 
groepen over de wereld als thema voor werk gehanteerd. 
Dan denk ik aan: de rol en mogelijkheden voor vrouwen, 
verkrachtingen, kindermisbruik en kindsoldaten, ... 
 
Deze thema's worden door de Europese groepen concreet 
gemaakt. Zo hebben de Duitse doopsgezinden een 
Moslimgroep uit Liberia die geweldloos strijdt tegen 
Boko Haram en nu toch meisjes vrij krijgt, gehonoreerd 
met een vredesprijs. 
In Zwitserland is er een verbond van allochtone groepen 
die wandaden als discriminatie op de arbeidsmarkt en de 
gezondheidszorg  aan de kaak stellen  
De Duitsers doen veel werk op het gebied van uitzenden 
van vredesmensen op missies zonder wapens, maar wel 
goed getraind. 
 



14 
 

Al met al was het een inspirerende bijeenkomst. Veel om 
over na te denken en mee naar huis te nemen. Wat doen 
we hier, waar liggen onze prioriteiten? Het is boeiend om 
dit soort zaken te vertalen naar werkzaamheden in 
Steenwijk en omgeving. 
Je doet wat je kunt om de wereld, dichtbij en veraf, meer 
vreedzaam, tolerant en duurzaam te maken. Ik denk maar 
zo: alle beetjes helpen, kleine druppels maakt uiteindelijk 
wel een grote zee.  
 
Zomaar een reflectie, het blijft zoeken naar zinvol bezig 
zijn. 
 

Vrede, Annelies Klinefelter 
 

 
 
 

WANNEER JE EEN MENS GEWOON VINDT,  
DAN HEB JE NIET GOED GENOEG GEKEKEN 
 
Onlangs vierde de 
Mensenbieb haar tienjarig 
jubileum. De Mensenbieb? 
Zult u vragen. Wat is dat? 
Ik leg het uit. De 
Mensenbieb is een 
bibliotheek van mensen. Bij 
de Mensenbieb ‘leen’ je 
‘levende boeken’. De 
boeken zijn mensen die je 
normaal niet zo snel zou 
spreken. Denk aan mensen 
die wij de ‘titel’ meegeven 
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van transgender, veganist, imam, kloosterling, ADHD’er, 
alcoholist, vluchteling. U kunt zelf het rijtje aanvullen. 
Het zijn mensen die velen vinden afwijken van de 
‘norm’, en daardoor de kans lopen anders benaderd, 
buitengesloten of gediscrimineerd te worden. Deze 
mensen kun je dus ‘lenen’ voor een gesprek van een 
klein halfuur om de verhalen erachter te leren kennen. 
Voor meer informatie zie www.mensenbieb.nl.  
Ik ben vorig jaar ‘toevallig’ als levend boek bij de 
Mensenbieb verzeild geraakt, door aanbeveling van een 
vriendin. Er was een klik. Niet alleen de gesprekken met 
de mensen die ons lenen zijn inspirerend, maar ook de 
ontmoeting met de andere ‘boeken’ is heel bijzonder. 
Hoe is het voor mij om als ‘boek’ met de ‘titel’ 
‘transgender’ gelezen te worden? Ik vond de eerste keer 
best wel spannend, want welke vragen zouden me gesteld 
worden? Ik zou toch niet mezelf te hoeven gaan 
verdedigen? Dat bleek alles mee te vallen. 
 
Het jubileum van de Mensenbieb werd gevierd in de 
openbare bibliotheek van Amsterdam. Om twee uur ’s 
middags ging de bibliotheek open. Tot 1830u waren we 
te leen. 
Twee gesprekken waren wel heel bijzonder: 
Een meisje van zeven bezocht met haar vader de 
bibliotheek. De vader had haar dochtertje gevraagd welk 
boek ze wilde lenen en koos voor een transgender. En zo 
gebeurde. Ietwat ontdaan stelde ik me voor. We zochten 
een stil plekje op en raakten in gesprek. Hoe het voelde 
om transgender te zijn? vroeg ze, of je dan nog blij kon 
zijn, en wat je dan voelt, en of het mogelijk was dat zij 
ooit er achter zou komen transgender te zijn. Haar vader 
nam de vragen over. Toen hij haar aan het eind van het 
gesprek vroeg of zij nog vragen had, antwoordde ze 



16 
 

verontwaardigd: je hebt alles gevraagd wat IK wilde 
vragen ... Ontroerd nam ik afscheid van hen beiden.  
Een moeder vertelde mij dat ze op weg naar de papieren 
boeken langs de Mensenbieb kwam. ‘Een cadeautje’, zo 
verzekerde ze mij. In het gesprek legde ze uit dat ze een 
zoon van 17 had die op weg was haar dochter te worden. 
Hij was met onmin uit huis gegaan, en de moeder zat vol 
verdriet en zorgen. Ik heb lang naar haar geluisterd, haar 
tranen gedroogd en haar, getroost en bemoedigd, mogen 
laten gaan. 
 
Waarom vertel ik u deze verhalen? Onlangs vierden we 
Pinksteren, feest van de Geest. Mensen waren verbijsterd 
en geheel van hun stuk, zo lezen we in Handelingen 2 
vers 12, want alle barrières om elkaar te kunnen verstaan 
vielen weg: “Hoe kan het dat wij hen allemaal in onze 
eigen moedertaal horen?” Daar waar de ogen van mensen 
open gaan voor wat de ander te vertellen heeft, 
verdwijnen barrières, zoals ook gebeurde in de eerste 
christengemeente. De Mensenbieb maakt één ding heel 
duidelijk: na de ontmoeting blijken ‘gewone’ mensen die 
ons hebben ‘geleend’, net zo bijzonder te zijn als wij, die 
ons als ‘ongewoon’ afficheren.  
Pinksteren breekt door wanneer gewone mensen 
bijzonder worden. Kijkt u wel goed genoeg naar uw 
medemens?  

Jolanda Molenaar 
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EEN NIEUW LIED 
Het mooiste moment van de dag is de vroege ochtend 
wanneer je de vogels hoort zingen. Het donker van de 
nacht maakt plaats voor het ochtendgloren. Met 
koninklijke pracht breekt zij aan, de gouden armen in de 
lucht wijd open, om de aarde badend in vreugde en hoop. 
 
De zangtijd van de vogels herinnert ons aan de nieuwe 
kans die wij hebben gekregen. Zij herinnert ons aan de 
nieuwe mogelijkheden die zich bij elke nieuwe 
zonsopgang weer aandienen. 
 
Het is een kans om opnieuw te beginnen, nieuwe dromen 
te dromen, nieuwe doelen te stellen. 
Men krijgt opeens een briljante ingeving, terwijl de 
vogels opnieuw beginnen te zingen en de wereld in gang 
zetten door hun melodieuze zang, vol hoop en vreugde. 
Luister … hoort u de vogels zingen? 

Ger Boogmans 
 
 
 
GELOOF EN TRADITIE (24) 
 
 
Mennonieten in Zwitserland (2) 
 
Zwitserland telt op dit moment ongeveer 2300 
mennonieten, verdeeld over veertien gemeenten. Meer 
dan de helft van hen is lid van een der vier grootste 
gemeenten. Dit is niet een indrukwekkend aantal. Toch is 
het belangrijk dat er een hoofdstuk over de Mennonieten 
in Zwitserland in het geschiedenisboek over Dopers 
Europa (1800-2000) is opgenomen. Hier lag immers de 
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oorsprong in de eerste helft van de 16e eeuw. De 
discriminatie en de vervolgingen waren in Zwitserland 
langduriger dan in enig ander land. Dit had tot gevolg dat 
er grote groepen vertrokken naar andere landen in Europa 
en verder naar landen in Amerika. 
 
De dopersen die in Zwitserland achterbleven, woonden in 
de 19e eeuw vaak samen in kleine groepen in afgelegen 
gebieden in een bergachtig land. Binnen deze groepen 
was men onvoldoende toegerust om de verantwoordelijk-
heden van de leiding op zich te nemen. Men handhaafde 
de vanouds bestaande vormen, zoals de doop op 
belijdenis, verwerping van geweld en de weigering om 
een eed af te leggen. Maar dit degenereerde tot louter 
tradities die rigoureus werden gehandhaafd, de 
oorspronkelijke theologische en geestelijke betekenis 
ervan werden niet met overtuiging onderricht. De Zuid-
Duitse mennonietenprediker Christian Schmutz, die 
gegrepen was door de geest van vernieuwing, schreef na 
een bezoek aan mennonieten in Zwitserland rond 1840: 
“Tijdens ons bezoek waren we niet in staat om werkelijk 
geestelijk leven te ontdekken”. Men was meer bezorgd 
over formaliteiten en regels dan over de geest en de 
kracht van het christendom. 
 
Deze constatering mag niet worden gegeneraliseerd, 
maar ook andere bronnen bevestigen een zekere 
geestelijke dorheid. Indien er een revivalbeweging op 
gang kwam die volgelingen aantrok, ontstonden er 
dikwijls moeilijke en pijnlijke disputen. Toch 
ontwikkelden zich hier en daar nieuwe initiatieven. 
  
In Emmental nabij Bern kwam het onder de mennonieten 
na 1830 tot een splitsing. Onder leiding van Samuel 
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Frohlich vormde een groep actieve dopers een beweging 
van ”Neutaufer” (‘nieuwdopers’). Hier zijn de huidige 
Evangelische Taufer-Gemeinde uit voort gekomen. In 
Noord Amerika is deze groep bekend onder de naam 
Apostolic Christian Church (Nazarene). Er kwamen meer 
revivalbewegingen in de 19e en vroege 20ste eeuw en 
mede hierdoor kwamen er veranderingen in sommige 
groepen in het denken over traditionele doperse 
uitgangspunten, zoals geweldloosheid en de houding ten 
opzichte van de staat. 
 
De verwantschap die werd gevoeld met mennonieten in 
Frankrijk en Zuid Duitsland en andere landen leidde 
ertoe dat in 1925 het eerste Doopsgezinde Wereldcongres 
in Zwitserland plaatsvond en nogmaals een keer in 1952. 
 
In de tweede helft van de 20 eeuw veranderde er veel in 
de gehele samenleving. De typische boeren- 
gemeenschappen kwamen uit hun isolement, mensen 
kregen andere beroepen, een deel ging in steden wonen, 
het algemeen onderwijsniveau verbeterde sterk. In de 
huidige tijd staat de relatieve kleine groep mennonieten 
van Zwitserland in goed contact met hun geloofsgenoten 
in andere landen en bestaan er relaties met groepen van 
andere kerken en seculiere instellingen.  

Evert Uitentuis 
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Geschenk 
 
Er zit een vogel op mijn hand 
van bloed en zon en blauwe veren. 
Hij zingt en dwingt mij in te keren, 
hij doet mij denken aan het strand, 
 
een wezen uit een ander land 
afkomstig en uit hoger sferen. 
Ik moet hem dieper kennen leren, 
zijn stem is aan de zee verwant. 
 
Zacht trillen in mij mee de snaren 
en ruisend komt opnieuw tot leven 
het doodgewaande instrument. 
 
Verdreven zijn verspilde jaren, 
het duister afgewend. Gebleven 
de zon, de wind, het firmament.  
 
 
Christian de Valk 
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