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Menniste zusjes! 

Afgelopen week werden deze bloemen (saxifraga umbrosa) geplant in de 

kerktuin aan de Onnastraat in Steenwijk. In deze streken worden ze ook wel 

schildersverdriet genoemd vanwege de fijne tekening van de bloempjes. Ze 

staan eveneens bekend als menniste zusjes en als ze eenmaal op de goede 

plaats staan dan zijn het blijvertjes! Aan zo’n bijnaam zitten natuurlijk verhalen 

vast. Ik had zelf ineens een jeugdherinnering aan een katoenen blouse van mijn 

moeder met zo’n eenvoudig kleine bloemetjespatroon dat zou passen bij een 

bescheiden wijze van leven. Niks uitbundigs met grote bloemen, maar vooral 

getuigend van sober en onbesproken levensgedrag. Natuurlijk was er ook 

ergernis over deze menniste vrijsters die echt niet allemaal zo verlegen en 

serieus waren als ze er uit zagen. Wie weet was en is het ook lastig leven met 

één been in de wereld van het geloof en met het andere been in de wereld? Er 

was ook zoiets als stille pronk met die weelde van fijn bewerkte bloempjes en 

in elkaar overlopende randjes en verborgen sieraden. Tegelijk constateert Joost 



Hiddes Halbertsma in De Doopsgezinden en hun herkomst (1832)  dat los van 

klederdracht en andere uiterlijkheden er ook echt zoiets bestaat als 

waarachtige matigheid en ingetogenheid. Wie weet is dat iets om te blijven 

koesteren en helpt het om even langs de kerktuin te lopen. Daar staan ze rustig 

en voorbeeldig te wachten op betere tijden. 

 

Woord voor de dag Bijbellezing uit Johannes 10,1-10. Op deze zondag lezen we 

het verhaal van de Goede Herder. Voor velen nog bekend van de zondagschool 

en was het iets moois om voor je leven om mee te krijgen dat er een Herder is, 

een kudde en dat jij een schaap mag zijn. Er valt in dit leven ook echt wat te 

mekkeren, maar het geheim van de schaapskooi is dat je er als schaap in gaat 

en aan de andere kant als herder uit kunt komen. D.w.z. dat je zelf als mens 

leert om behoedend en behoedzaam te leven als een herder en dienstbaar te 

zijn aan de gemeenschap. Daar kun je de goede herders aan herkennen, de 

slechte trouwens ook.  

 

Moment van stilte Op deze zondag voor onze bestuurders. De mensen die 

onder druk van de samenleving beleid uit moeten zetten en beslissingen 

nemen met de kennis van nu, terwijl ze snakken naar de kennis van morgen. 

Om nuchterheid en wijsheid om te kunnen doen wat nodig is, dat zij staande 

blijven en het verschil mogen gaan maken ten dienste van mensen. 

 

Lied De vrede van de aarde (trad. Iona)  
 

 
 

Internetviering zondag a.s. vanuit de pastorietuin: www.dggiethoorn.nl 

ADS vieringen zijn op ieder moment te bekijken op : www.doopsgezind.nl  

 

Even contact: Gerke.vanhiele@outlook.com; tel 0521 344044; of op Facebook. 

 

P.S. Om te voorkomen  dat de Zondagsbrief in je spambox terecht komt, kun je 

dggiethoorn@doopsgezind.nl toevoegen aan je contactpersonen. 
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