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Snertzondag 

Ik kwam de Snertzondag vorig jaar tegen in het Openluchtmuseum in Nij Beets, een 
dorpje waar ooit ook veel Gietersen heen trokken vanwege de vervening. Leuk 
voorjaarsuitje. De predikant, Guillaume van der Brugghen (1848-1928) had zich net 
als Domela Nieuwenhuis ten doel gesteld de arbeiders uit hun ellende te verheffen 
en te strijden voor een menswaardig bestaan. Zij deden dit echter uit een 
verschillend oogpunt. De meeste arbeiders die het geloof in de kerk verloren 
hadden, stonden erg argwanend tegenover hem. Maar op den duur won hij toch het 
vertrouwen van het grootste deel van de bevolking. Hij kwam iedere dag in de 
polder, hielp waar hij kon zonder onderscheid, in natura of met geld, vaak uit eigen 
zak. Vooral in de herfst en winter was erop veel avonden in het kerkje iets te doen, 
tot lering en vermaak, maar ds. van der Bruggen hield vanzelfsprekend ook 
kerkdiensten waar hij soms ook iets bijzonders van maakte. Na de dienst werd dan 
snert uitgedeeld die in de kerk werd gekookt. De kerk zat dan propvol kerkgangers, 
waarvan de meesten anders nooit kwamen, maar voor een bord snert deed je wat.  
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Ik vond dat een leuk idee, even wat anders dan een startzondag en iedereen weer 
welkom straks, dat spreekt. Her en der wordt zo’n snertzondag gehouden, van 
Bussum tot Onstwedde. Mooie positieve associatie met de samenkomst van de 
gemeente natuurlijk: warm, voedzaam, smakelijk en gezellig. Een idee voor als dit 

weer kan!? Of toch maar liever met een keuzemenu?  
 
Lezing van de Zondag. Evangelie volgens Johannes 6: 1-15 over de spijziging van de 
vijfduizend. Het brood gaat rond en er is voldoende voor iedereen. Het is precies als 
met het manna ooit in de woestijn. Ook dat moet gedeeld worden en dan blijkt er 
meer dan genoeg te zijn. Een verhaal als geheugensteuntje en teken. Let op, hier 
gaat het steeds weer over. Over geven, delen en vertrouwen. Zo’n verhaal roept ook 
de vraag op: Wat voedt jou? Waar kikker jij van op? Wat doet jou goed en wat doe je 
daar zelf aan? Hoe beleef je het om iets te delen? Dat kan inderdaad met brood en 
soep, maar ook met woorden en daden.  
 
 Zeven was voldoende, vijf en twee, 

zeven was voldoende voor vijfduizend 
op de heuvels langs de zee. (Lied 383 

 
 
Kikkersprong?  
Met een knipoog. Veel mensen maken wandelingen deze periode. Zo blijven we in 
beweging en slaan we ons door deze Coronatijd. Je kan je ook anders bewegen. De 
fysiotherapeute Anita Holson-Windmolders stelde ooit een boek samen Van apedraf 
tot kikkersprong met bewegingsoefeningen voor kinderen en volwassenen. Ze 
baseerde deze op dierenbewegingen. Ze zijn allemaal op gericht om kracht en 
lenigheid op te bouwen en coördinatie en evenwicht te verbeteren. Kun je op één 
been staan zoals een flamingo? Kun je op handen en voeten lopen zoals een aap? 
Misschien kun je waggelen zoals een eend of springen zoals een kikker? Je hoofd 
boven water houden, vergt doorgaans ook enige oefening. Ook een spirituele weg 
naar nieuwe mogelijkheden begint vaak met een sprong. Dat moet je durven, daar is 

moed voor nodig. Thuis even oefenen of zomaar onderweg kan vast geen kwaad     . 
 
Goede moed en hartelijke groet. 
 
Internetviering ADS. Nieuwe dienst telkens te bekijken vanaf 10.00 uur via: 
www.doopsgezind.nl 
 
Even contact: Gerke.vanhiele@outlook.com; tel 0521 344044 
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