Symboliek
Mijn vrouw is een roos schreef ds. Nico ter Linden ooit. Symboliek natuurlijk. Het is niet waar, maar
ook wèl waar, want iedereen die dit leest begrijpt, dat hij een lieve, zachte vrouw heeft.
Daaraan moest ik denken toen ik een artikel las van ds. Christine Schlette. Zij schreef in de bundel
'Onderweg', samengesteld door vijf doopsgezinde predikanten, over symboliek.
Er zijn mensen, die geen onderscheid maken tussen de symbolische werkelijkheid en de
zintuigelijke werkelijkheid. Bij religie krijg je dan problemen en soms verhitte discussies.
Heeft Jezus nu wel of niet over water gelopen en wat te denken van de maagdelijkheid van Maria?
Je kunt ook alles wat in de bijbel staat rationeel benaderen, maar dan geloof je niet veel meer.
In die visie wordt het verhaal van de maagdelijke geboorte gezien als iets dat niet meer ter zake
doet, zo schrijft Christine: 'een verhaal dat je wel kunt weglaten.'
Interessant is de symbolische werkelijkheid, dus de werkelijkheid van de roos van ds. ter Linden.
Het verhaal over de maagdelijke geboorte, schrijft Christine Schlette: 'kan dan een onverwachte
diepgang krijgen, een symbool voor de ervaring dat jou dingen zijn overkomen, die buiten je macht
of kracht om gingen.'
In gedichten kom je de symbolische werkelijkheid vaak tegen. Welk gevoel, welke emotie dan
komt bovendrijven, kan voor ieder anders zijn. Hierbij een gedicht van Ida Gerhardt, vol symboliek.
Alleen al de titel: 'Het andere land' en steeds de laatste regel van ieder couplet: 'ginds aan de
overzijde' zit vol symboliek.

Het andere land
Zacht is de waterkant
zacht is de groene weide;
maar zachter kleurt het land
ginds aan de overzijde.
Het riet, de oeverrand
fluist'ren te allen tijde
beloften in het land
ginds aan de overzijde.
En staande hand in hand
wij zwijgend turen beiden
naar 't licht bewaasde land
ginds aan de overzijde.
Zo na ons hart verwant
zo ver van ons gescheiden;
het onbereikbaar land
ginds aan de overzijde.
Bijna alle elementen die bij de traditionele kerst horen hebben ook een symbolische betekenis.
Een voorbeeld is de kerstkrans.
De kerstkrans heeft geen begin en geen einde en wordt als het symbool van de eeuwigdurende
liefde gezien. Een mooi beeld. In de traditionele midwinterfeesten werd een brandend wiel of rad
gebruikt dat weer naar de zon verwees. In Scandinavische landen wordt op 13 december nog altijd
het Luciafeest gevierd. Tijdens dit lichtfeest is het met name in Zweden traditie dat meisjes in witte
kleding met een rode sjerp om en kaarsjes op het hoofd de mensen wekken en eten brengen.

Ik wens u, namens de redactie, liefdevolle kerstdagen.
NIEUWS UIT DE GEMEENTEN
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Bart Smits

Noordoost Nederland
Broederschapdag in coronastijl
Omdat we dit jaar niet met alle gemeentes op één plek Broederschap dag konden vieren, waren er
op verschillende plekken activiteiten. Hieronder een kort verslag van Anco de Vries uit het Haren.
De tekst is overgenomen uit het gemeenteblad van Groningen en Haren.
Voor de World Fellowshipday op 24 januari denken we aan eenzelfde opzet. U krijgt daar tegen
die tijd nog meer informatie over. (Yvette Krol)
De broederschap dag was deze keer anders dan anders. Er waren meerdere activiteiten waar men
zich voor op moest geven. Binnen en buiten activiteiten.
Wij kozen voor de activiteit in Roden in het Mensingebos.
Daar kon je kiezen voor een Emmaüs wandeling, zingen in het bos of kliederkerk.

Verzamel
en op een SBB-parkeerterrein en vandaar naar het ven voor de start. Jantiena en ik waren eerst
op het verkeerde parkeerterrein, maar wij waren niet de enigen. Een informatie bord bracht
uitkomst. Toen ik wer op weg was naar de auto, werd ik aangesproken door een mevrouw die
blijkbaar ook op zoek was, met de volgende woorden: bent u doopsgezind? Die waren ook op de
verkeerde P plek. Op de volgende P plaats was het een drukte van belang.
Allemaal bekende gezichten!
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Wij hadden het verzamelpunt gevonden. Met elkaar naar het ven gewandeld. Daar werd onze
bijeenkomst geopend door Yvette en met een lied. Verdelen van de deelnemers over de
verschillende groepen en wat mijzelf betrof was dat wandelen. Samen met broeder Schilthuis een
uur gewandeld en gezellig gepraat. Om half twaalf weer terug bij het ven alwaar we koffie en thee
kregen. De zanggroep van Klaas nog een optreden verzorgde. Nadat wij de kunstwerken van de
kliederkerk hadden bewonderd werd er afgesloten met een lied. Het grootste gedeelte van de
morgen was het droog, een zeer geslaagde bijeenkomst.
Anco de Vries

Op een mooie zomerdag september
Wij, Riek, Gerard en ik, en ook hondje Rosa, zijn de laatsten die de kerk verlaten. We groeten
elkaar, willen instappen en wegrijden.
- Oh nee, roept Riek, nee!!
We lopen naar de auto van Riek. Ze wijst op de achterbank.
- Moet je kijken, hoe moet dat nu?
Wat bedoelt ze? Dan zien we haar autosleutel, op de achterbank in de auto, portier in het slot
gevallen.
- Hoe kom ik nu in huis??
- Heb je een reservesleutel?
- Jawel …. Maar die ligt thuis. Huis is op slot.
Wat nu?!
Goede raad is duur. Gerard loopt naar de dichtstbijzijnde benzinepomp. Maar zij zeggen
zondagsdienst te hebben, een speciaal programma, zij kunnen ons niet helpen. Ja, dat is ook zo,
het is zondag. Ooit, aan het begin van deze dag, was het voor ons ook zondag. Ook wij hadden
een speciaal programma. In de kerk. Wij waren in Hiddema’s kerkje, heel vertrouwd. Nu voelen we
ons als motten die tegen een verlicht raam vliegen.
Wat moeten we doen?
Allerlei scenario’s
passeren de revue, het
ene realistischer dan de
andere. Zoals de ANWB
bellen, of de politie, een
patatje of broodje kroket
halen, de brandweer
bellen (die halen
tenslotte ook bange
poezen uit een hoge
appelboom).
Onverwacht komt er
hulp van de buren: ons
verhaal gehoord hebbende verzorgen zij ons spontaan met heerlijke broodjes, pannenkoekjes en
drinken. Wat een liefdevolle Naoberschaop!
De ANWB blijft evenwel haar uiterste best doen ons op een digitaal pad te sturen – terwijl wij ons
nou juist die morgen hadden verdiept in de wegen van de Eeuwige ….
Na alle automatische antwoordapparaten snakken we naar een echt contact, naar een heuse stem
aan de telefoon die antwoord geeft op vragen die wij stellen, die troost biedt en geruststelling en
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die gewoon zegt dat hij of zij komt om het autoportier te openen. In plaats van ongevraagd een
tekst af te draaien. Maar ja, in de preek ging het ook al over spreken in tongen.
Uiteindelijk, na een uur stug volhouden, komt er echt contact met een echt mens. Die begrijpt. En
die ook werkelijk, en in levenden lijve in een gele ANWB auto komt voorrijden bij het
Doopsgezinde Kerkje in Stadskaal, die het raam opent zodat Riek haar sleutel kan pakken en haar
auto legaal kan openen en starten…. Oef!
Hondje Rosa heeft zich niet druk gemaakt, zij heeft steeds heerlijk in het door de zon verwarmde
gras gelegen. Ze vertrouwde zich toe aan onze zorg. Want als ex zwerfhond weet zij: ieder echt
contact zegent je, en maakt
je open voor de toekomst.
Zoals wij iedere viering
beginnen met te zeggen dat
we samen zijn in de Naam
van Hem aan wie wij ons
leven, onze oorsprong,
danken.
Dank jullie wel allemaal voor
onze bijzondere ontmoeting:
waar twee of drie in Mijn
Naam bijeen zijn ….
We beleefden een verassend mooie, een bijzondere zondagmorgen.
Gasselte, 26 september 2020, Gerard Iwema

Aaltje Stobbelaar Riek Veenstra
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oor de steeds wisselende adviezen met betrekking tot de
oronamaatregelen, hebben wij besloten in dit jaar niet meer bij
aar te komen. Wij hopen in 2021 een start te maken met het
arthema “Thuis op aarde”
hoop het daartoe te gebruiken materiaal nog voor die tijd bij de
lnemers/deelneemsters te bezorgen.
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9.nadere informatie bij: Gerard Iwema, Telefoon 0598-392192 of 06-

Koffiemorgen
Samen met anderen onder het genot van een kop koffie zoeken naar
hoe je je leven als (gelovig) mens vorm wil geven. Dat doen we op de
koffiemorgen. Hoewel we meestal wel een onderwerp voorbereiden, is
er alle ruimte ook andere dingen met elkaar te delen. Zo gaan we bijna
altijd wel weer naar huis met de titel van een boek dat we willen lezen,
een tekst die we nog eens willen nalezen of een idee waar we verder
over kunnen nadenken. Nieuwsgiering geworden?
De bijeenkomsten zijn steeds op de eerste donderdag van de maand en beginnen om 10.00 uur.
Je bent dus van harte welkom op 3 december,
7 januari en/of
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4 februari 2021

Yvette

Kerstavond
Hoewel het allemaal wat anders dan
anders zal gaan, hebben we besloten
de viering van kerstavond toch door te
laten gaan. Op basis van de ervaring
met de in memoriam viering, schatten
wij in dat we met ongeveer 20 mensen
in de kerkzaal op voldoende afstand
van elkaar kunnen zitten. Hoewel we
de afgelopen jaren op kerstavond iets
meer bezoekers hadden, verwachten
wij eigenlijk dat dit aantal plaatsen in de
huidige situatie zal voldoen. Om echter
het zekere voor het onzekere te
nemen, vragen we je deze keer van
tevoren te laten weten of je van plan
bent te komen. Wil je last minute aansluiten, neem dan ook even contact op met de kerkenraad. Zij
kunnen je dan precies vertellen hoeveel plek er nog is.
Drikus van der Veen, drikus.van.der.veen@hotmail.com, 0598-620660 of 06-31699306
Jaap Hemrica, jaaphemrica@netvisit.nl, 0598- 618578 of 06-43699767

Omgekeerde adventskalender
Niet alleen jezelf, maar ook een ander een leuke kerst
bezorgen? Doe dan mee met de omgekeerde
adventskalender. In plaats van iedere dag een vakje
open te maken, doe je iedere dag iets in een mand of
doos. Begin er nu al mee!
In de week voor kerst komen wij dit kerstpakket bij je
ophalen en zorgen dat het bij de voedselbank komt.
Ken je zelf iemand die wel een kerstpakket kan
gebruiken, laat het ons dan ook weten.
Meedoen is simpel.
Stuur een mailtje naar Geert Brüsewitz
(gjbrusewitz@gmail.com) of Yvette Krol
(yvettekrol@hotmail.com).
Deze oproep geldt uiteraard ook voor de Gemeente
Sappemeer-Noordbroek!

NIEUWS UIT DE GEMEENTE
Sappemeer-Noordbroek
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In memoriam Heike van Dam (1928 – 2020)
Na een periode van
ziekte en afnemende
gezondheid is Heike
van Dam op 19
september naar zijn
laatste rustplaats,
begraafplaats
Sappemeer-Oost,
gebracht.
Voorafgaand was er in
de doopsgezinde kerk
in Sappemeer een
afscheidsdienst.
De mooie overdenking
werd verzorgd door
Gerard Iwema.
De liederen waren
bekend: 'De Heer is
mijn herder' 'Ik voel de
winden Gods vandaag'
en ‘U zij de Glorie'.
Liederen met de troostende zinnen, als:
'Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?
In zijn goddelijk wezen is mijn glorie groot;
niets heb ik te vrezen in leven of dood.'
Op de rouwkaart stond een foto van Heike, voor het huis aan het Achterdiep, waar hij zijn hele
leven heeft gewoond. Er was even een rimpeling, of er nog een verhuizing zat aan te komen. Bij
het ouder worden lag het huis wat ver van de bewoonde wereld en zodoende werd er aan een
appartement in Hoogezand gedacht. De onderhandelingen waren al in een vergevorderd stadium,
maar Heike zag het uiteindelijk toch niet zitten. Hij bleef zijn huis trouw. Dorien had er geen
problemen mee. Ze begreep haar man. Uiteindelijk moest hij door zijn afnemende gezondheid toch
het huis verlaten.
Heike was een vriendelijke, rustige man, waar je onmogelijk ruzie mee kon krijgen. Dat wil niet
zeggen, dat hij een eenmaal ingenomen standpunt zo maar weer liet varen voor de lieve vrede.
Integendeel. Ook niet, als dat soms tot problemen leidde. Zo wilde de gemeente een stuk grond
van Heike kopen voor de uitbreiding van het tuinbouw arsenaal. Heike hield voet bij stuk en de
verkoop ging niet door.
Opvallend was dat Dorien en Heike hun eigen geloofsgemeenschap trouw bleven. Meestal gaat bij
een huwelijk voor het gemak de vrouw met de man mee of omgekeerd. Heike bleef echter de
doopsgezinde kerk trouw en Dorien de hervormde.
Een mooie nalatenschap
Na zijn werkzame leven op de boerderij stortte Heike zich op de historie. De historie van zijn
geliefde Achterdiep in het algemeen en met name de geschiedenis van de boerderijen in het
bijzonder. Bijna wekelijks was Heike jarenlang te vinden in de Groninger archieven. Dit resulteerde
in een boek met de titel ‘Boerderijenboek, ruim 300 jaar activiteit van ontvening tot ruilverkaveling’.
De plaatselijke pers besteedde veel aandacht aan het boek, dat verscheen toen Heike 90 jaar
was. Het is een prachtig boek geworden, verluchtigd met veel fraaie foto's, die onder meer op
internet zijn te bewonderen. Een heel mooi levenswerk, om trots op te zijn.
Onderstaande tekst, uitgezocht door Dorien, wil ik u niet onthouden. Dit stond op de bedankkaart.
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Bloem
wat vraagt een bloem,
wanneer haar bladeren welken,
of honing wordt gedronken
uit haar kelken,
ze heeft gebloeid,
dat is haar roem!
Een prachtige symboliek.

Bart Smits

Van de voorzitter
Zoals u allen ervaren heeft, heeft het gemeenteleven (kerkdiensten) even stilgelegen de GDS
stuurde de zondagdiensten digitaal naar de gemeenten in het GDS gebied.
De contacten van de onze leden onderling verliep via de mail, whatsapp of persoonlijke contacten.
De digitale viering is een andere beleving dan vieren, bidden en zingen met elkaar maar het is ook
mooi om een viering uit Schoorl of Drachten te beluisteren en je er over te verwonderen, hoe de
viering op andere plekken wordt ingevuld.
De kracht en de creativiteit van de gemeenten zijn bijzonder om te ervaren. Ik heb zelf ook
ervaren; wat voor een uitdaging het voor was om via Zoom te vergaderen, de ene keer heb je
geen beeld maar wel geluid en een ander moment kun je de ander zien en zij heeft geen beeld
van jou.
Maar gelukkig is er een klein beetje licht aan de horizon, we mogen sinds donderdag weer met 30
personen samen komen.
Voorzichtig pakken we als gemeente de draad weer op en ontmoeten we elkaar op de zondagen
met vieringen in de kerkzaal. Het is even wennen op anderhalve meter van elkaar te zitten in de
banken maar we doen het voor elkaar en onze eigen gezondheid. We kunnen inmiddels genieten
van de prachtig gerestaureerde kerkzaal en de okergele zuilen bewonderen.
We hebben
inmiddels Ook
hebben we met
elkaar op het
podium gezeten
tijdens een viering.
Dat was ook weer
een bijzondere
ervaring.
Samen komen en
luisteren naar de
pianomuziek van
Henk Hekman, het
zijn momenten die we koesteren en waar we samen van genieten.
Op 6 december houden we onze jaarlijkse herdenkingsdienst waar we stilstaan bij onze overleden
leden. De dienst wordt in kleine kring gevierd.
En op 24 december durven we de kerstavond door te laten gaan met 30 personen. Ds. Tjalling
Kindt gaat dan voor in de dienst en Koos Soesbeek speelt op het gerestaureerde orgel.

Update restauratie
De orgelmakers zijn bijna klaar met de restauratie van het orgel.
Binnenkort legt de firma Jopie Jong de vloerbedekking in de hal, trap en bovenzaal.
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Vervolgens wordt de oude keuken vervangen en kunnen we binnenkort zelfs maaltijden bereiden
voor elkaar. Onder de kerkvloer wordt deze week het isolatiemateriaal aangelegd door het bedrijf
van Jac. van Weperen.
En we zijn nog bezig met geluid en licht in de kerk, waarbij het bedrijf Smid ons adviseert.
We hopen u binnenkort te ontmoeten en te inspireren in onze kleine levendige doopsgezinde
gemeente waar we samen kracht en hoop uitputten.
Atsje van der Meer-Kooiker
Mobiel 06-43152956, Email a.vandermeer@experientia-sb.nl, Internet www.experientia-sb.nl

Herdenkingdienst
Zoals elk jaar is er een herdenkingsdienst in de Doopsgezinde Kerk in Sappemeer voor
nabestaanden van ons overleden gemeenteleden. Deze speciale dienst vindt plaats op
zondag 6 december en begint om 10.00 uur.
Voorganger is ds. S. van Hoorn-Dantuma.
Verder werken aan deze dienst mee; Bart Smits en Maria Postma. Uiteraard bent u van harte
welkom. Mocht u een speciale wens hebben betreffende een lied, dan kunt u dat
kenba
ar maken aan, Atsje van der Meer, Tel: 0598-452690; email: zie colofon. De
dien
st vindt plaats in de kerkzaal.
In verband met het corona virus houden we ons aan de richtlijnen, zoals die
do
or de overheid zijn vastgesteld.
Tevens verzoeken we u met maximaal 4 personen van elke familie, de dienst te gaan bezoeken.
Er is koffie en thee na afloop van de dienst.

UIT DE REGIO
Onderstaande brief werd aan alle Doopsgezinde Gemeenten in het GDS-gebied gestuurd.
Groningen, 21 september 2020
Beste broeders en zusters,
De afgelopen periode zijn wij als predikanten twee keer bij elkaar geweest om na te denken over
hoe we op de lange termijn het doopsgezind gedachtengoed hier in de regio overeind te houden.
We hebben dat op een zoekende manier gedaan en zijn begonnen met een geloofsgesprek.
Wat maakte dat we ons ooit hebben laten dopen, welke rol speelt het geloof in ons leven en welke
roeping ervaren we. Dat was een waardevol gesprek en een belangrijk uitgangspunt.
Daarna zijn we zoekend in gesprek gegaan. Ook nu hebben we nog niet alle antwoorden. Een
paar gedachtes en opmerkingen willen we echter alvast graag met jullie delen.
Voor ons allemaal geldt dat geloven wezenlijk onderdeel is van ons bestaan en dat we ons thuis
voelen bij de doopsgezinde traditie. Wij hopen dat deze in enige vorm zal voortbestaan, maar we
hebben daar ook grote zorgen over. De oplossing hebben wij ook niet, maar wij denken dat het
goed is om met elkaar als collega’s, als gemeentes en als geloofsgenoten in deze zoektocht
samen op te trekken.
Wij hebben daarbij ook gekeken naar wat onze rol daarin zou kunnen zijn.
Een beeld dat bij ons opkwam was dat van een lagere school, waarbij iedere leerkracht zijn eigen
klas heeft, maar het team met elkaar verantwoordelijk is voor het geheel. Het betekent voor ons
dat je je niet alleen verantwoordelijk voelt voor wat zich in jouw eigen klas afspeelt, maar dat je
met elkaar de school draagt. Dat betekent dat je samen nadenkt over de identiteit van de school,
over de leerlijnen en over de methodes die je gebruikt. Het betekent ook dat je bij elkaar terecht
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kan voor raad en daad, dat je samen nadenkt over de methodes die je gebruikt en dat je in een
andere klas kan inspringen als daar even wat extra’s nodig is. Het betekent misschien ook dat één
van de collega’s de gymnastieklessen en een ander de verkeerslessen voor alle klassen op zich
neemt. Door meer samen te werken hopen wij de regio met elkaar te kunnen dragen en beter
‘onderwijs’ te kunnen geven.
Hiernaast merken wij op dat een school meer is dan een verzameling van klassen. Je zit niet
alleen in klas 5 bij meester Jansen, maar je zit ook met elkaar op de Menno Simonsschool. Wij
denken dat dit besef voor het voortbestaan van onze geloofsgemeenschap van wezenlijk belang
is. Wij willen daarom met elkaar en met de gemeentes werken aan meer verbondenheid in de
regio. Dat betekent niet de lokale gemeentes opheffen, maar juist door slim samen te werken die
lokale kernen proberen langer overeind te houden.
Naast het ondersteunen van de bestaande gemeentes vinden wij het met het oog op de toekomst
ook van wezenlijk belang om te zoeken naar nieuwe manieren vormen van geloven om mee naar
buiten te treden en daar ruimte voor te krijgen. Omdat middelen en menskracht beperkt zijn, lijkt
het ons goed daar ook afspraken over te maken.
Een hartelijke groet,
Geert Brüsewitz, Saapke van der Meer, Klaas van der Werf en Yvette Krol

Speciaal voor UNICEF schrijft
dichteres Yanaika Zomer elke week
een gedicht over de vreemde tijd
waarin we nu zijn beland. Kinderen
gaan niet naar school, ouders
werken thuis, straten zijn leeg,
ziekenhuizen vol. Het dagelijkse
leven staat volledig in het teken van
het coronavirus. Yanaika biedt een
lichte, soms serieuze maar ook
relativerende blik op de huidige
situatie.
(Marianne Doze)

Houd afstand
Anderhalve meter,
dat is beter,
wordt gezegd.
Het jeugdjournaal had uitgelegd
waarvoor.
Het voetbal gaat niet door
en je feestje wordt verplaatst.
Je kunt wel op de grote schommel,
maar niemand mag er naast.
Want anderhalve meter,
dat is beter
wordt gezegd.
Je snapt wel dat het nodig is,
maar eigenlijk niet echt.
Yanaika Zome
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EN DAN NOG DIT . . .
DE BIJBEL VAN MIJN MOEDER
Het was bij ons thuis gebruikelijk dat er na de maaltijd een stukje uit de Bijbel werd gelezen. Dat
was in mijn vroege jeugd uit de Staten Vertaling (SV). Toen ik een jaar of 16 was werd deze
vertaling vervangen door, wat toen heette, de Nieuwe Vertaling. Nu noemen we dat de NBGvertaling 1951 (NBG51). Zoals u
ongetwijfeld weet gebruiken wij
inmiddels de Nieuwe Bijbel Vertaling
(NBV) die stamt uit 2004.
Nadat mijn vader was overleden, de
kinderen waren al lang de deur uit,
greep mijn moeder terug op de haar zo
vertrouwde Statenbijbel. Dit was haar
‘trouwbijbel’. Haar vader had er nog een
goede wens van 3 ½ kantje in
geschreven en later had ze er zelf ook
enige aantekeningen in gemaakt. Ook
legde zij enige knipsels bij bepaalde
pagina’s. Nog 17 jaar heeft zij in deze
Bijbel mogen lezen. Nu, bijna 17 jaar
nadat ook zij gestorven is, wil ik
proberen een paar maal een stukje te schrijven naar aanleiding van het gebruik van mijn moeder
van deze Bijbel.
In dit blad dus de eerste aflevering die gaat over de verschillende vertalingen.
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Figuur 1 De bijbel van mijn moeder

VOOR DE REFORMATIE
(Komt van het Latijnse woord reformatio = verbetering)

De Doopsgezinden gebruikten
niet de Statenbijbel, maar de
Delftse bijbel. Het NBG geeft op
internet deze uitleg over deze
bijbel: De Delftse bijbel is het
eerste gedrukte
Nederlandstalige boek. Het
werd in 1477 te Delft
uitgegeven bij Jacob
Jacobszoon van der Meer en
Mauricius Yemantszoon van
Middelborch. Het
eerstgedrukte
Nederlandstalige boek was
dus een bijbel. De Delftse
bijbel bevat niet de
complete Bijbel maar alleen
het Oude Testament,
overigens zonder de
Psalmen.

In het algemeen gaan wij ervan uit dat de kerkhervorming
of reformatie begint met de 99 stellingen die Maarten
Luther bevestigde aan de deur van de slotkapel te
Wittenburg. Maar dat gebeuren kwam niet ‘uit de lucht
vallen’. Al in de 14e eeuw toen de ziekte ‘de Pest’ Europa
teisterde ontstond er onvrede over het optreden van de
geestelijken die wegvluchtten in plaats van de mensen
bijstonden en probeerden te helpen.
Het verval van de RK-clerus ging echter gestaag door. Ik
hoef u maar te herinneren aan de 80-jarige oorlog waar
dat allemaal toe leidde. Er ontstond steeds meer onvrede
over het doen en laten van de priesters terwijl ook de
kritiek op de leer van de kerk steeds sterker werd, mede
omdat door de uitvinding van de boekdrukkunst er ook
Nederlandse vertalingen verschenen. Vóór die tijd waren
er alleen Latijnse vertalingen die de priesters wel konden
lezen, maar verder bijna niemand. Mede onder invloed
De bibliotheek van het
van het humanisme (o.m. Deciderius Erasmus) kwam
Nederlands
men erachter dat en aantal geloofszaken, (zoals de
Bijbelgenootschap bezit drie
handel in aflaten, de biecht, het celibaat en het vagevuur)
exemplaren. Eén exemplaar
is uitgeleend aan het Bijbels
helemaal niet in de Bijbel voorkomen. Het woord
Museum te Amsterdam en
‘reformatie’ (= verbetering) wijst er al op dat het niet de
wordt daar geëxposeerd in
bedoeling van de hervormers was om een nieuw
de permanente
kerkgenootschap op te richten. Men wilde de negatieve
excessen aan de kaak stellen. Dat dit ook weer uitingen
van radicalisme veroorzaakte behoeft geen betoog. Denk maar
aan de beeldenstorm en het optreden van de Wederdopers in
Münster o.l.v. Jan van Leijden. Inmiddels wierpen verschillende
drukkers zich op het maken en verspreiden van Nederlandse
vertalingen. zoals de Delftse Bijbel (1477), Liesveldtbijbel (1526),
in die tijd vooral door de Doopsgezinden gebruikte,
Biestkensbijbel (1560) en de Deux-aesbijbel (1562). Maar dat
waren vertalingen ván vertalingen, vaak vanuit het Duits
(Lutherbijbel).
Al op één van de eerste zittingen van de Synode van Dordrecht
(1618-1619) oordeelde men dat het goed zou zijn als er een
Nederlandse vertaling zou komen vanuit de oorspronkelijke talen
(Hebreeuws, Aramees en Grieks).
Uiteraard kost dat geld en daarom werd er een beroep gedaan op
de Staten-Generaal der Verenigden Nederlanden. (Dit naar
Engels voorbeeld, waar koning Jacobus I opdracht had gegeven
Figuur 2 Deel uit de Delftse bijbel)
voor een Engelse vertaling.)
Men streefde naar een zo letterlijk mogelijke vertaling. Door oorlogsomstandigheden kon het werk
pas in 1626 van start gaan en in 1637 verscheen bij de drukker Pauwel Aertsz Van Ravenstyn te
Leiden de eerste druk van de Statenbijbel.)1
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Deze bijbel was bij veel christenen tot de jaren 50 van de vorige eeuw standaard en is dat bij
enkele groeperingen nog, zij het dat het taalgebruik meerdere malen is aangepast aan de
spellingsregels van de Nederlandse taal.
(De druk van de Bijbel van mijn moeder was van 1921 en die van Francien en mij uit 1981. Ook in
1977 was er al een aanpassing geweest.)
G.I.

1.
) Bijdrage van Prof. Dr. Auke Jelsma (Kampen) aan “Handboek van de geschiedenis van het Christendom” pag.

270.

Uitg, J.N. Voorhoeve, Den Haag.

VOGELS, VISSEN
Zet de radio uit. Je hoort niets nieuws. De stilte wacht geduldig af.
Vouw de krant dicht. Hij was oud voordat hij werd gedrukt.
Zoek niet, deel niet, duim niet tot je vierkant ziet.
Zet eindelijk het scherm op zwart.
Ik ben net zo bang als jij, net zo bezorgd voor iedereen
die ik niet missen kan.
Ik had ook gespaard voor andere dingen:
verre reizen, eerste hulp bij een gebroken hart,
een auto die wat vaker start.
Maar: in Wuhan hoor je vogels zingen.
Boven-China was de lucht nog nooit zo blauw.
In Venetië zien ze vissen in het helderste water sinds tijden.
De kunst van leven was altijd dezelfde: ongevraagd komen,
ongewild gaan, intussen doen wat je het liefste doet,
vrede sluiten met je lot.
Sluit de voordeur.
Zet de tuindeur open, voel de zon op je gezicht.
Denk voor je uit wat niemand hardop durft te zeggen:
wij zijn een virus dat een virus heeft gekregen. Ingmar Heytze (1970)
Te beluisteren via: https://eenvandaag.avrotros.nl/item/gedicht-ingmar-heytze- pdLpkI

Het onderstaande artikel, van de hand van Yvette Krol, staat ook in “doopsgezind nl’ van
oktober/november. Omdat wij ook een aantal lezers hebben die dat blad niet ontvangen nemen we het
artikel ook op in de ‘Vier Eenheid’. (Redactie)

Ouder, wijzer?
Als kind droomde ik van een Pippi Langkous leven. Een groot huis om in rond te rennen, dieren op
de veranda en iedere dag een nieuw avontuur. Ik stelde mij het volwassen leven voor als een
verlengde van de kindertijd, maar dan met alle vrijheid. Het huis is er gekomen, de dieren ook,
maar ik mis het avontuur en vraag mij soms af waar ik eigenlijk terecht gekomen ben en of ik nog
wel echt leef.
De dagen lijken op elkaar. Ze vullen zich met werk, met zorgen voor het huis en mijn gezin en met
sociale verplichtingen in de weekenden. Soms verlang ik terug naar mijn kindertijd. Erop uit, de
velden in, slootjespringen, hutten bouwen. Altijd buiten, in weer en wind. En zelden wist ik `s
ochtends al wat ik `s middags zou gaan doen.
In deze coronatijd, waarin het leven even leek stil te vallen, voelde ik ineens weer iets van die
openheid. De dagen waren niet meer te plannen. Het werk ging niet langer door zoals daarvoor en
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ineens waren we met het hele gezin thuis. En niemand die wist hoe erg het nog zou worden en
hoelang dit nog zou duren. In die tijd voelde ik gek genoeg ineens weer die sprank vanuit mijn
kindertijd. Ik was niet meer bezig met wat er morgen allemaal nog moest, ik was in het moment. En
ik zag dingen die er al die tijd geweest moesten zijn, maar die mij nooit eerder waren opgevallen.
Zoals de kleine gele bloemetjes, tussen de tegels in de straat.
Misschien dat dat dan onthaasten is. Stilstaan, je bewust worden van de wereld om je heen. En
dan van daaruit handelen. Ineens was er weer avontuur. Als ik mijn werk niet meer kan doen,
zoals ik het altijd deed, hoe ga ik dat dan nu doen? Waar zit de essentie in? En hoe geef ik daar
nu vorm aan? Als ik mijn studerende kind nu niet thuis kan ontvangen, hoe houden we dan toch
contact? En als vergaderingen, sport en verjaardagen wegvallen, hoe vul ik mijn avonden dan in?
Wat vind ik eigenlijk leuk?
Het kind in mij maakte een sprongetje. Met alles wat er niet meer kon, voelde het zich bevrijdt en
maakte het nieuwe plannen. App-en met mijn gespreksgroep, wandelen met mijn oudste in het
park, Palmpasen doe-het-zelf pakketten rondbrengen, zoomen met mijn gemeente op zondag, een
quiz met de familie online en videobellen met mijn ouders. Iedere week was er wel iets nieuws te
beleven. En nu het leven, ondanks alle beperkingen, toch steeds weer wat normaler wordt, ben ik
soms bang dat avontuurlijke gevoel weer kwijt te raken.
Misschien heeft het ook met de levensfase te maken waar ik in zit. De jongste gaat deze week de
deur uit en zelf ben ik al een aardig eindje onderweg richting de vijftig. Dat betekent dat er al een
flink deel van mijn leven achter mij ligt, maar ook dat ik, met een beetje geluk, nog een stuk te
gaan heb. Hoe wil ik die tijd dan invullen? Wat vind ik belangrijk? Waar beleef ik plezier aan? En
wat ervaar ik als zinvol?
Ik moest denken aan hoe ik op de grens van volwassenheid ooit op een avond in de doopsgezinde
kerk in Groningen terecht kwam. Na afloop van een lezing Egyptologie, die een paar deuren
verderop gegeven werd. Samen met mijn vriendin en studiegenootje Wieteke. Gewoon eens ons
gezicht laten zien, uit nieuwsgierigheid en ook toen al vanuit een verlangen naar zingeving. Het
bleek belijdeniscatechisatie te zijn en het voelde voor mij als thuiskomen.
Die doopsgezinde manier van geloven, van samen, zoekend onderweg zijn, past bij mij. Ik vond
dat daar bij die groep jonge mensen en ik vind dat ook in de gemeente waar ik sta. Naast mijn
werk, is die gemeente voor mij ook een plek waar ik mijn zorgen kan delen. Waar ik terecht kan
met vragen waar ik ook niet een-twee-drie een antwoord op heb. Vragen die soms maar door mijn
hoofd blijven spoken. Over een aarde die opwarmt, over mensen in de verdrukking, over een
groeiend extreem rechts.
Afgelopen zondag vierden we met elkaar bijvoorbeeld rondom het nieuwe jaarthema ‘thuis op
aarde’. We keken en luisterden onder andere naar de speech die de toen twaalfjarige Severn
Suzuki in 1992 voor de Verenigde Naties hield. Samen met twee leeftijdsgenoten was ze naar de
conferentie afgereisd. Het geld voor de reis hadden ze zelf bij elkaar gespaard met als doel het de
volwassenen nog een keer goed uit te leggen.
In haar toespraak zegt ze (in vertaling): ‘Ik ben maar een kind en ik heb niet alle oplossingen, maar ik
wil dat jullie je realiseren, dat jullie de oplossingen ook niet hebben. Jullie weten niet hoe je de
gaten in de ozonlaag moet dichten, jullie weten niet hoe je de zalm terug moet brengen in dode
beek, jullie weten hoe je een dier weer terug kan brengen dat uitgestorven is en jullie weten niet
hoe je het bos dat verdwenen is terug kan brengen op de plek waar nu een woestijn is. Als jullie
niet weten, hoe jullie het moeten repareren, stop dan alsjeblieft met het kapot maken.’
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Hoewel de opname bijna dertig jaar oud is, heeft deze aan actualiteit nog niets ingeboet.
Integendeel. En hoewel ik de speech al vaker gezien had, greep hij mij opnieuw aan.
Het zou niet zo moeten zijn, dat kinderen volwassenen op hun verantwoordelijkheid moeten
wijzen. En toch is het zo. En we mogen dankbaar zijn dat ze het doen. We zouden ze wat mij
betreft ook vaker gericht om advies mogen vragen. En dat meen ik serieus. We hebben veel van
ze te leren. Bijvoorbeeld dat niet alles in het leven te plannen valt, dat je soms gewoon maar met
vertrouwen en met goede moed de dag tegemoet moet gaan en dat er dan soms bijzondere
dingen gebeuren. Dat er veel moois is, om ons heen, als je je ogen opent om het zien. En dat we
de dingen niet ingewikkelder moeten maken dan ze zijn. Gewoon niet kapot maken, wat je niet kan
repareren. Zuinig zijn op de planeet waarop we leven, aardig zijn voor onze medemens, ook als
die anders is dan wij en met elkaar opkomen voor die plekken waar mens en dier in de verdrukking
komen.
En laten we daarnaast ook aandacht houden voor het kind in onszelf, dat ons helpt de wereld met
een open en onbevangen blik tegemoet te gaan. Dat creatief en avontuurlijk is, leergierig. Dat
plezier heeft in de dingen die het doet. Laten we lief zijn voor dat kind en het koesteren, opdat we
op een dag oude wijze mensen mogen zijn.
Yvette Krol

WEBINAR
In de vorige krant schreef ik over het internationale project, het President’s appeal, van de
Soroptimisten. Als vervolg daarop was er op 15 oktober weer een webinar over de voortgang van
“Road to equality”. Het werd georganiseerd door onze internationale presidente Sharon Fisher en
ik mocht weer deelnemen. Dit keer was het onderwerp FGM (Female Genitale Malformation,
m.a.w. genitale verminking). Een naar onderwerp en toch werd ik blij van wat er verteld werd.
Maggie O’Kane, een journaliste, vertelde over de organisatie die ze heeft opgericht: Global Media
Campaigns, afgekort GMC, die probeert FGM de wereld uit te helpen. Een hele klus als je bedenkt
dat elke 6 minuten een meisje of vrouw besneden wordt. Maggie is een hands-on vrouw, die niet
geïnteresseerd is in rapporten over hoe en waar FGM plaats vindt. Vanuit haar vak is ze er van
overtuigd dat media-aandacht en informatie via die media erg belangrijk is. Daarom schoolt ze via
haar organisatie meisjes en vrouwen om activiste te worden en leert ze hun hoe ze met media om
moeten gaan. Deze vrouwen gaan dan aan de gang in hun eigen omgeving en proberen zo veel
mogelijk mensen te informeren.
Ze brengt steeds groepen van ca. 30 mensen samen, bestaande uit 10 activistes die getraind zijn,
10 journalisten met vooraanstaande posities in de maatschappij van een land en 10 mensen vanuit
religieuze en politiek hoek.
Die laat ze samen praten om ze zover te krijgen dat ze zich uitspreken tegen FGM.
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En dat lukt!
In allerlei landen zijn nu activistes actief, maar spreken ook religieuze leiders (vanuit christendom
en Islam, maar ook andere religies) zich uit en melden via de media en in hun gebedshuizen, dat
hun religie FGM afwijst. Hetzelfde gebeurt door andere, vaak. Belangrijke, mannen en vrouwen in
de gemeenschap.
Soroptimist international ondersteunt de activistes financieel (o.a. de Soroptimist Six, een groep
van activistes, maar ook Maggie’s organisatie wordt ondersteund).
Twee van deze vrouwen kwamen aan het woord en vertelden hoe belangrijk de financiële
ondersteuning voor hen is, maar ook hoe zij in Kenia en Somalië hun werk doen.
Het zijn dappere vrouwen, die zich soms met gevaar voor eigen leven uitspreken. Dat wordt niet
altijd door iedereen gewaardeerd, maar ze vinden het belangrijk om zich te laten horen.
Kijk voor informatie maar eens via de volgende link naar films over dit werk:
Https://globalmediacampaign.org/video/
Vooral “Meet the campaigners gathering expertise on how to use the media to end FGM” is een
interessante video
Het doel van Maggie en haar activistes is om FGM voor 2030 uit de wereld te helpen.
Hopelijk lukt dat.
In ieder geval is het een belangrijk project dat gesponsord wordt door het president’s appeal.
Marianne

INLIA
Terugkeer in tijden van corona: leven in pauze-stand
Werken op een Nederlandse boerderij: dat was de droom. Maar hij kreeg geen asiel, dus moet
Mamadou terug naar Senegal. Dat probeert hij nu al sinds maart. Maar ja: corona. Hij zit al een
half jaar ‘in de wacht’. Ook asielzoekers die terug willen keren, ondervinden hinder van de
coronamaatregelen.
Mamadou arriveert in september 2019 in Nederland. Het is een warme nazomer, daardoor is de
overgang vanuit Senegal minder groot. Qua weer dan, niet qua omgeving. Delfzijl is toch echt wel
wat anders dan de miljoenenstad waar Mamadou vandaan komt: Dakar, de hoofdstad van
Senegal. Ze liggen allebei aan zee, maar daar houdt de gelijkenis wel op.
In Dakar was hij taxichauffeur, daarvóór werkte hij - buiten Dakar - op een boerderij. Dat had hij
graag in Nederland gedaan. Waarom hier? In Nederland kun je jezelf zijn. Mamadou behoort tot
een in Senegal gediscrimineerde minderheid. Toch wordt zijn asielverzoek afgewezen. Hij legt zich
erbij neer; dan maar terug naar Senegal.
Daar heeft hij wel hulp bij nodig; om terug te kunnen reizen moet zijn identiteit opnieuw vastgesteld
worden. Senegal heeft hier geen ambassade, de dichtstbijzijnde staat in Parijs. INLIA helpt
Mamadou daarheen te reizen. Het is begin maart. De reis zal twee dagen duren, is de bedoeling.
In Parijs kan Mamadou zijn zus bezoeken; die woont daar. Ze is getrouwd met een Fransman, ze
hebben twee jonge kinderen. Een meisje van twee jaar en één van zes maanden. Mamadou
verheugt zich: hij heeft zijn nichtjes nog nooit in levenden lijve gezien. Hij arriveert 16 maart. Het
wordt een mooie dag: hij krijgt zonder problemen zijn identiteitskaart en sluit voor het eerst zijn
nichtjes in de armen. Wat een feest.
Dan breekt 17 maart aan en sluit Franrijk de grenzen: corona. Twee dagen worden twee maanden;
zolang zit Mamadou vast in Parijs. Zijn zus en haar man zijn erg klein behuisd, Mamadou slaapt
VIER EENHEIDnovember 2020 17e jaargang, nummer 4

Pagina 15

noodgedwongen in de huiskamer.
Zo heb je als zus je broer jaren niet gezien en als nichtjes je oom nog nooit gezien, zo heb je hem
twee maanden lang op de bank. Best veel ineens. En Mamadou moet vanwege de lockdown
binnenblijven. Wat doe je dan de hele dag? Eten, slapen, roken. Het is alsof iemand de pauzeknop heeft ingedrukt. Je leven staat stil.
Na twee maanden mag Mamadou weer reizen. Hij komt terug naar Groningen om zijn vertrek naar
Senegal verder te regelen. Vier maanden later zit hij hier echter nog: alle instanties die
ondersteunen bij terugkeer hebben last van de coronaperikelen, alles is vertraagd. En hij wil zo
graag door met z’n leven.
Hij móét terug, hij wíl terug. Kan iemand die pauzeknop uitzetten?

Kerkdiensten van de Doopsgezinde gemeente
Sappemeer – Noordbroek
Zondag

6-12-2020

10.00 uur

Herdenkingsdienst ds. Saakjen van Hoorn

Donderdag 24-12-2020

19.00 uur

Kerstavond

ds. Fokke Fennema

INLEVEREN VAN KOPIJ TOT UITERLIJK 5 januari 2021
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