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Vermaning te Schagen      

Cornelis Bokstraat 1    

1741 GT Schagen 

 

 

 

 

 

 

    

   

     Vermaning te Medemblik      

     Tuinstraat 7    

     1671 AH Medemblik 

 
 

Internet: http://www.dgschageneo.doopsgezind.nl 
Email:    info@dgschageneo.doopsgezind.nl 
 

Inleveren kopij: 

De kopij voor het  aug/sept  nummer van Contact inleveren 

vóór 15 juli 2022. 

          Indien mogelijk digitaal per email naar    

          kaan.ontwerp 12move.nl 

      Als dit bij U niet tot de mogelijkheden behoort graag             

          duidelijk geschreven, sturen naar: 

                  br.  K.J. Kaan 

                  Witte Paal 74 

                  1742 NV Schagen 

                  0224-218 244 

 

  

http://www.dgschageneo.doopsgezind.nl/
mailto:info@dgschageneo.doopsgezind.nl
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Van uw voorzitter, 

 

Wat wil ik met u delen in dit Contact. Het is een hectische, 

verwarrende tijd.  

Er komt ontzettend veel informatie op ons af over eindeloos 

veel onderwerpen. Het ene nog heftiger dan het andere. De 

oorlog in Oekraïne en de toeslagenaffaire om maar een paar 

voorbeelden te noemen.  

Het is allemaal informatie waarop we onze ideeën en meningen 

kunnen vormen. Maar wat kunnen we nog geloven van de 

berichten die op ons afkomen. Makkelijke vraag, maar geen 

eenvoudig antwoord. Ik betrap me er tegenwoordig op dat als 

ik een bericht lees, dat ik me afvraag wat er nou waar van is. 

Waarom kom ik op dit onderwerp lezen? We zijn met de 

Bijbelkring het boek “Niet in Godsnaam” van Jonathan Sachs 

aan het lezen en dan kom je tot de ontdekking dat het 

moeilijk is alle tekst goed te snappen en te interpreteren. 

Ik vind het een moeilijk boek. Gelukkig leest Els het me voor. 

Dan zit ik regelmatig te zoeken naar de betekenis van de 

moeilijke woorden. We proberen het dan eens te worden over 

de betekenis van deze verhalen. Diverse Bijbelse 

onderwerpen worden door hem uitgelegd en neemt hij mee de 

diepte in.  

Al met al een intensieve en best moeilijk manier om met 

teksten bezig te zijn. Ik moet nog wel eens terugdenken aan 

Fons Jansen met de gevleugelde uitspaak: ik zou het evangelie 

nog wel begrijpen als met maar niet ieder keer uitgelegd 

werd! Daaraan moest ik ook denken toen ik op 29 april de 

column van Bert Keizer in Trouw las. Hij schreef een stukje 

over Wittgenstein. Dat was een Oostenrijkse filosoof en 

altijd bezig met taal en wereld. 



Contact                                                                  Juni 2022         

   

6    

Van hem de uitdrukking: 'Waarvan men niet spreken kan, 

daarover moet men zwijgen.' 

Aan deze bedrieglijk eenvoudige mededeling gaat een 

indrukwekkende hoeveelheid geestelijke arbeid vooraf. Hij 

bedoelde niet alleen te zeggen dat we vaak maar wat zitten te 

kletsen over onderwerpen die we niet echt beheersen. Het 

gaat hem om een diepere onmogelijkheid om tot 

steekhoudende beweringen te komen. En hij verkent die 

onmogelijkheid door zijn aandacht te richten op het 

gereedschap waarmee wij denken: de taal. Hij was virtuoos 

met taal en heeft hiermee geprobeerd diepzinnige zaken te 

verwoorden.  

Wittgenstein was gelovig en in dat kader wilde hij wel iets 

meer over de wereld zeggen. Hij wilde iets over God zeggen, 

en daar stuitte hij op een probleem, omdat het rond God 

onmogelijk is een mededeling te doen in de trant van: 'God 

zorgt voor ons'. Dat is zo onmogelijk omdat je in zo'n 

mededeling een feitelijke toestand beschrijft. En elke 

feitelijke toestand kan ook anders uitpakken. Daarom kunnen 

we God niet onder de feiten rangschikken, want daar zou hij 

een vorm van omstotelijkheid over zich afroepen die juist niet 

bij hem hoort. 

In Wittgensteins woorden: 'Hoe de wereld is, is voor het 

hogere volkomen onverschillig. God openbaart zich niet in de 

wereld. De feiten behoren allemaal slechts tot de opgave, niet 

tot de oplossing. Het gevoel van de wereld als begrensd 

geheel is het mystieke.' 

Dat wil zeggen: als je alle feiten kent, dan ben je nog steeds 

niets wijzer, tenzij je daarbij ook tot het besef komt dat er 

naast alle feiten nog iets anders is dat je echter niet in 

woorden kunt vatten.  
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Want, zegt Wittgenstein: 'De grenzen van mijn taal 

betekenen de grenzen van mijn wereld.' 

Waarmee we terugkomen op zijn slotzin: 'Waarvan men niet 

spreken kan, daarover moet men zwijgen.' Deze veelzeggende 

sprakeloosheid beschreef hij als 'de belangrijkste helft van 

mijn boek'. De geschreven helft moest hiernaast verbleken. 

Al met al weer moeilijke zinnen en woorden die je meerdere 

keren moet lezen om het beter te begrijpen. Dus eigenlijk 

meer van hetzelfde als bij Jonathan Sachs. Maar let op nu 

volgt de zinsnede waarom ik dit met u wil delen. Het stukje 

dat bij mij een glimlach oproept. Het volgende zegt 

Wittgenstein over zichzelf: 

Dit ingenieuze jongleren met begrippen rond God, taal en 

wereld was alleen maar doenlijk in de setting van een 

filosofische verhandeling. Jaren later neemt hij in zijn 

dagboeken op innemende wijze afstand van deze theologische 

acrobatiek als hij zichzelf vermaant: ' 

Glaube du es schadet nicht.' 'Geloof nou maar, het kan 

geen kwaad. 

Deze eenvoudige taal begrijp ik meteen en kan me hier prima 

in vinden. Want in het verlengde van deze uitdrukking sluit 

een volgende uitdrukking prima bij aan: 

Gelovige mensen zijn geen betere mensen, maar ze zijn wel 

beter af! 

 

Alle goeds en tot ziens in de gemeente!  
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 Niet verloren door angst 

….en toen werden we wakker en was er oorlog. Behoorlijk 

dichtbij. Dat maakt een verschil.  

Raketten, granaten, pantservoertuigen, branden, huilende 

mensen, bebloede gezichten, kapotgeschoten straten: 

onbeschrijflijk leed. Ik zie mensen die eensgezind 

molotovcocktails maken en ik hoor strijdbare retoriek: wij 

zijn niet bang en laten ons er niet onder krijgen. Dat klinkt 

stoer en krachtig. Alsof je verloren bent zodra je angst wel 

toe zou laten. Theoloog Erik Borgman zei vorige week in 

Trouw: “Het geloof laat mij zien: we zijn niet verloren als we 

bang zijn. Er is iets of iemand anders die ons door de nood 

heen draagt. Het geloof neemt de angst niet weg, maar geeft 

een nieuw perspectief: ik hoef niet bang te zijn voor mijn 

eigen angst.” 

Ik ben zo nu en dan best bang. Het is oude angst – ik herken 

het. Angst van mijzelf als tienjarig jongetje dat mee 

demonstreert in Amsterdam tegen kernwapens. Tegen 

vernietiging. Tegen waanzin.  

Ik was bang voor allesvernietigende bommen.  

Bang voor een onbekend kwaad.  

Bang om dood te gaan voordat ik op de middelbare school zat.  

Ik dacht dat die angst al een jaar of 40 opgeborgen was, 

maar het blijkt ergens in mij nog te sluimeren.  

Maar het is niet alleen meer doodsangst. Het is ook vermengt 

met verdriet. Waarom doen mensen dit? Waarom is de wereld 

zo? Wanneer wordt het visioen van een wereld in vrede en 

rechtvaardigheid realiteit? Hou nou eens op.  
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En ja, ook ik realiseer me dat gebombardeerde ziekenhuizen 

en vluchtende mensen niets nieuws zijn. En ja, ik besef ook 

dat nu het ons persoonlijk treft ik er opeens heel erg mee 

bezig ben. En ik zie ook wel in dat dat wat opportunistisch is – 

waar was mijn angst bij alle geweld in Zuid-Soedan of 

Myanmar? Maar ja, ik ben ook maar een  mens. Het komt 

gewoon zo verrekte dichtbij.  

Vermaningen zijn vaak al honderden jaren een veilige haven 

voor opgejaagde mensen. In vroeger tijden opgejaagd 

vanwege hun doopsgezind zijn, later een schuilplek voor hen 

die in een weerbarstige wereld stil willen staan bij de 

kwetsbaarheid van het leven. Een refugio voor het leven met 

knellende agenda’s, harde deadlines, scherpe eisen en hoge 

doelen. De kerk was en is een plek waar de grote monden en 

stoere spieren niet het hoogste woord hebben. Daar kun je 

even stilstaan bij het leven, bij de wereld en bij dat wat ons 

overstijgt.  

“Als we bang durven zijn, als we geloven dat wij onze 

kwetsbaarheid niet hoeven te ontkennen, ontstaat ruimte om 

aan de mogelijkheid van vrede te denken”, zegt Erik Borgman 

ook nog in de krant.  

Daar wil ik, soms tegen de klippen op, in blijven geloven. Dat 

ze zachte krachten toch echt het laatste woord hebben. 

Soms vind ik dat naïef van mijzelf, kijkend naar de ‘echte’ 

wereld die in schril contrast staat met mijn gedroomde 

wereldbeeld. Maar dan realiseer ik me weer: er is maar één 

wereld. En ik wil ervoor kiezen om vanuit mijn gedroomde 

zachtheid te leven.  
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Ik deel hier de eerste paar regels van het gedicht “de zachte 

krachten” van Henriette Roland Holst:  

De zachte krachten zullen zeker winnen 

in ’t eind -- dit hoor ik als een innig fluistren 

in mij: zoo ’t zweeg zou alle licht verduistren 

alle warmte zou verstarren van binnen. 

De machten die de liefde nog omkluistren 

zal zij, allengs voortschrijdend, overwinnen, 

dan kan de groote zaligheid beginnen 

die w’als onze harten aandachtig luistren 

in alle teederheden ruischen hooren 

                                                              ds. Jelle Waringa 
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IN MEMORIAM:  Robert van Zijtveld 4 september 

1935  -  10 februari 2022 
 

Op donderdag 10 februari overleed onze broeder Rob van 

Zijtveld.  

Hij had er geen zin meer in, al een tijdje niet meer. Het is 

goed voor hem dat hij niet meer verder hoeft, maar 

buitengewoon jammer voor de achterblijvers dat deze leuke 

man vetrokken is.  

In de tijd dat ik hem heb leren kennen, nu zo’n anderhalf jaar, 

zag ik hem achteruit gaan. Kanker. Parkinson. Dan weer zijn 

nieren, dan weer zijn oren, dan weer zijn ogen. Steeds meer 

zorg.  

Rob ervoer in onze doopsgezinde gemeente een gevoel van 

gemeenschap. Dat is niet altijd zo geweest – ik denk dat hij in 

vroeger jaren misschien ook wel wat lichtgeraakter was en 

misschien wel eens boos werd – maar de laatste jaren vond hij 

het fijn om naar de kerk te komen. Over geloof hadden Rob en 

ik het eigenlijk niet zo veel.  

Hij vertelde vooral. Over zijn jaren op zee. Over zijn latere 

jaren als CV en sprinklermonteur. Over zijn jeugd in Haarlem. 

Over de tweede doopsgezinde school. Over zijn eerste baantje 

als nagelpieper. Over zijn vrouw, Tiny. En ook over zijn 

kinderen. Over de sfeer die er heerste. Over zijn verdriet. 

Over zijn vriendin Elmira die verhuisde. Over zijn 

stamboomonderzoek. In de dankdienst voor zijn leven lazen we 

uit   Genesis 3.  
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Oude verhalen, die we niet moeten verwarren met een 

natuurkundeles over het ontstaan van de dingen. Het zijn 

levensverhalen, mythen, teksten met diepe waarheden over wat 

het is om mens te zijn.  
 

“Adam, waar ben je?” – is geen vraag naar de vindplaats van een 

specifieke man. Het antwoord is niet: “achter de derde berk 

links”.  

Nee, de vraag is eigenlijk: Mens, waar ben je in je leven? Wat 

doe je? Wat houdt jou bezig?  

De stem die die vraag stelt wordt voorgesteld als God. Maar 

wat of wie dat is, daar kunnen wij alleen naar raden. Ik denk 

dat het de stem van de moraal is: de stem die meestal 

verborgen is achter ego’s, eigenbelang, drukke agenda’s en 

materieel gewin. Die stem hoor je pas, als je naakt durft te 

zijn.  

En ook hier geloof ik niet dat het gaat om het niet hebben van 

kleren, maar om naakt te durven zijn in je kwetsbaarheid: om 

werkelijk te kunnen zijn wie je bent en je niet te hoeven 

verbergen achter grote woorden, belangrijke standpunten of 

gewonnen meningsverschillen.  

Ik heb Rob niet zo heel lang gekend. Maar ik denk dat ik hem 

wel gezien heb, het laatste jaar. Is het zo dat je milder wordt 

naarmate je leeftijd stijgt? Dat je niet zoveel meer te winnen 

hoeft?  

Rob was broos, kwetsbaar en moe. Naakt, in zekere zin. Weinig 

meer te verbergen. Weinig meer te willen winnen of bereiken. 
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De laatste tijd was hij bezig met het afwikkelen van losse 

eindjes. Armbandjes voor de kleinkinderen. Het uitzoeken van 

familierelaties en stamboom. Bijna alles was gelukt, behalve 

dat laatste waar hij zo naar verlangde: rust in de toko thuis. 

Dat we niet uit elkaars genade vallen.  

Ik stel me voor dat dat ook Rob zijn wens was:  

dat zijn familie niet uit elkaars genade zou vallen, doelloos en 

onvindbaar. Maar dat het licht iedereen mag blijven aanvuren 

met warmte, liefde en lichtheid.  

Ondanks alle boosheid, alle verdriet en het vreselijke gemis is 

er ook iets goeds: Rob zijn nalatenschap. Dan heb ik het niet 

over de spullen die verdeeld moeten worden, maar vooral over 

zijn geestelijke erfenis: 

Zijn liefde voor zijn kinderen 

Zijn dankbaarheid voor Carliene haar zorg.  

Zijn vriendschap met Elmira, die een blijvende indruk heeft 

gemaakt.  

Zijn aanwezigheid in de doopsgezinde gemeenschap en 

gesprekken bij de broederkring.  

De kleine opmerkingen die mensen goed gedaan hebben.  

Zijn bijdrage aan de activiteiten bij de dagopvang, waar hij een 

paar weken geleden nog over zei dat hij zijn roeping misgelopen 

was. “Ik had in de zorg moeten gaan werken” – waren zijn eigen 

woorden.  

Wij hebben hem uit handen gegeven in het vertrouwen dat het 

God met hem was, is en zijn zal.  

                                                             Jelle Waringa 
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Puzzelen maar,  
 

We gaan verder met de puzzel want hij is nog niet klaar, 

heeft u nog nagedacht welk woord er in de puzzel gelegd kan 

worden? Ik hoop zo dat ik nog een woord van u krijg 

aangereikt. Want samen vormen wij de gemeente, samen 

buigen wij ons over teksten uit de bijbel, samen lezen we de 

woorden die ons houvast geven in ons leven! 

Vandaag de woorden zingen, lied en tijd. 

Er stond een aardig stukje in vorig Contact over tijd, een tijd 

voor alles wat er is onder de hemel. Er is een tijd van komen 

en van gaan. Alles heeft zijn tijd ; Prediker 3 vers 1 en 

verder. Zoekt u het maar eens op. Woorden om over na te 

denken, te delen met elkaar, tijd te maken voor elkaar.  

Op dit moment zijn wij een weekje in Bergen/Schoorl met 

vrienden, we maken een weekje tijd voor elkaar en genieten 

van elkaar, de natuur, het mooie weer. Mooie gesprekken 

komen op gang over tijd. Vrijdag gekomen en vrijdag weer 

gaan; er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan! 

Zingen, gelukkig we mogen weer zingen in de kerk. Zingen is 

belangrijk, het doet iets met onze emoties, roept 

herinneringen op. Het liefst uit volle borst, “Ik voel de winden 

Gods vandaag” of “ Wat de toekomst brengen moge”, waarom 

betekenen deze liederen zoveel voor ons, vertel er over , deel 

het met de gemeente. Ik weet dat er een leuk gesprek op 

gang komt. Wat ingetogen zingen we “ Licht dat ons aanstoot 

in de morgen” , kippenvel! Zingen verbindt! Daar hebben we 

het liedboek bij nodig, boordevol liederen, ben je niet zo 123, 

doorheen. Mooie uitdaging, ha ook gewoon eens een nieuw lied 

in studeren, ook dat geeft verbinding.  
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Regel voor regel naar het einde en dan in 1 keer! Zolang er 

mensen zijn op aarde is er gezongen, wat een feest! Eigenlijk 

kunnen we de bijbel wel gaan zingen, zingen doet zoveel meer! 

Dat stemt mij dankbaar. 

 

Zolang er mensen zijn op aarde, 

Zolang de aarde vruchten geeft 

Zolang zijt Gij ons aller Vader, 

Wij danken U voor al wat leeft. 

 

 
 

Tenslotte, denkt u na over een puzzelstukje, want vele 

stukjes maken de puzzel compleet. 

Els Hofman-Baardse 
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Leentjebuur 

Tekst: Jelle Waringa 

Bijbellezen is leuk, maar kan ook spannend zijn. Hoe kun je die 

geleende teksten zo lezen, dat ze jouzelf raken of iets tegen 

je zeggen? Laat de angst om er te vrij mee om te gaan los, 

zegt Jelle Waringa. Je mag zelf betekenis geven.  

“En, gemeente, dan kom ik nu tot de explicatie”  

De explicatie. Niet een, of mijn, maar de. Het interpreteren 

van Bijbelteksten leek in vroeger dagen -en in sommige 

denominaties- het exclusieve terrein van geleerde dominees, 

die de in de tekst opgeslagen waarheid konden extraheren en 

die als een onfeilbare conclusie de gemeente in konden 

slingeren. Nou ja, misschien niet altijd en ook niet overal, 

maar toch: het idee dat er een vaststaande waarde en 

waarheid verborgen lag in de eeuwenoude teksten van de 

Bijbel is toch lange tijd gemeengoed geweest.  

Afgelopen week hoorde ik iemand zeggen, dat hij eigenlijk 

nooit in de Bijbel leest, “want die teksten zijn voor mij niet te 

begrijpen en ik weet nooit wat nou eigenlijk de boodschap is”. 

En ik vroeg me af of je überhaupt kunt spreken van de 

boodschap. Hoe spannend is het om een tekst te lezen en er 

jouw eigen boodschap uit te halen? Durf je dat? Of loop je 

dan te kans je schuldig te maken aan hogere inlegkunde? Dat 

wat er staat, kun je niet veranderen. Dag mag je ook niet. 

Wat er voor jóu staat, de manier waarop je de tekst 

interpreteert, dat is altijd afhankelijk van wie jij bent, waar 

je woont, hoe je je voelt en wat je hebt meegemaakt in je 

leven. En dat mag wel.  

Het is altijd een dunne lijn tussen vrije interpretatie aan de 

ene kant, en het zoeken naar de bedoeling van de auteur aan 

de andere kant. Dat is al zo bij moderne literatuur.  
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Ik hoorde eens van een dominee die een passend gedicht van 

Rutger Kopland in zijn preek had verwerkt en de dichter daar 

met een kaartje voor had bedankt. Rudi van den Hoofdakker 

liet zijn pseudoniem even los en reageerde onaangenaam 

verrast. Hij had geen goed woord over voor deze 

verkwanseling van zijn poëzie, die volgens hem absoluut geen 

religieuze lading had.  

Dus ga er maar aanstaan bij oude teksten die niet eens voor 

ons bedoeld zijn. Niet alleen stammen de Bijbelteksten uit 

een volstrekt andere cultuur met een inmiddels overleden taal 

en zijn ze geschreven vanuit een wereldbeeld waar wij ons 

nauwelijks iets bij voor kunnen stellen, ze ontstonden ook nog 

eens voor een ander publiek dan dat wij zijn. Er bestonden 

nog geen boeken, er was geen echt lezerspubliek, maar 

geschreven teksten waren het resultaat van en bedoeld voor 

een professioneel schrijverscollectief van vaklieden en 

beambten. Het zijn niet onze woorden. Wij lenen ze.  

Hoe ga je om met iets wat je leent? Als ik een kookboek van 

mijn buurman leen om zijn onovertroffen coq au vin ook eens 

te maken, is het de bedoeling dat ik dat boek intact laat. Ik 

mag de recepten wel op mijn eigen manier gebruiken, daar 

heeft de buurman niets over te zeggen. Op het moment dat 

hij mij het boek overhandigde, gaf hij de regie over de 

bereiding van de kip uit handen. Omdat ik in mijn eigen keuken 

het recept volg, kan de buurman mij geen instructies meer 

geven. Ik moet me er maar mee redden. En of de buurman het 

nu leuk vindt of niet – ik kook toch echt op mijn eigen manier.  

Zo is het ook (een beetje) bij teksten uit de Bijbel. Stel dat 

je in gesprek zou kunnen gaan met Johannes en hij zou je 

wenkbrauwen zien fronsen bij het verhaal waarin water in 

wijn veranderde op een bruiloft, dan zou hij je kunnen 
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uitleggen wat hij daarmee bedoelde en met welk idee dat zou 

opgeschreven was. De toonhoogte, intonatie en gebaren van 

Johannes zouden veel duidelijk kunnen maken. “Oh! Bedoelde 

je het zó!” – zou je kunnen zeggen terwijl je voor jullie beiden 

nog een kopje thee inschenkt. Heerlijk lijkt me dat, zo’n 

directe uitleg van de auteur zelf.  
 

Maar helaas is het een beetje 

zoals bij WhatsAppjes, waarbij je 

ook moet gissen naar de gebaren, 

toonhoogte en intenties van de 

verzender. We krijgen een tekst 

voorgeschoteld waar we zelf 

chocola van moeten maken, en ik 

kan me dan heel goed voorstellen 

dat de moed je dan in de schoenen 

zinkt, zoekend naar een aanwijzing 

of ingang naar een mogelijke uitleg. Niet zelden gebeurt mij 

hetzelfde wanneer ik aan de preek voor zondag begin.  
 

En toch. Het heeft ook voordelen dat de auteur ons niet kan 

influisteren wat hij ooit, toen, daar voor bedoeling had met de 

tekst. De Franse filosoof Paul Ricoeur heeft nagedacht over 

het verschil tussen gesproken en geschreven tekst, en de 

gevolgen voor de betekenis. Het lijkt alsof er veel verloren 

gaat, zodra de mondelinge toelichting niet meer gegeven kan 

worden. Tegelijk krijgt het woord in geschreven vorm een 

opener karakter. Het krijgt meer betekenis, omdat een nieuw 

publiek, dat niet gelimiteerd wordt door tijd en plaats, nu 

vanuit oneindig veel kanten de tekst kan bekijken. Deze 

interpretatieruimte noemt Ricoeur de ‘betekenisreserve’. 



Contact                                                                  Juni 2022         

   

19    

Door de overgang van de orale overlevering naar het 

geschreven woord, krijgt de Bijbel betekenisreserve en die 

ruimte geeft ongelofelijk veel vrijheid. Zo ontstaat er voor 

de lezer de kans om zich een tekst toe te eigenen. Rutger 

Kopland had dat kunnen beseffen toen zijn gedichten naar de 

uitgever gingen en ook Johannes zal het ermee moeten doen 

dat wij aan de slag gaan met zijn tekst, zonder dat hij bij kan 

sturen of aan kan vullen. Leentjebuur krijgt zo een positieve 

connotatie; je mag je de tekst eigen maken en ontdekken 

welke waarde die vandaag voor jouzelf herbergt. Dat is 

spannend, want misschien ben je bang dat je er niet genoeg 

van weet, of er helemaal naast zit, of ben je te bescheiden 

om je eigen leven te spiegelen aan David, Ruth of Jezus. Laat 

die bescheidenheid maar los. Dat dat allerlei verschillende 

interpretaties oplevert is helemaal niet erg. Het laat juist 

zien dat de Bijbel uit open teksten bestaat. Hoera!  

“Lees je Bijbel, bid elke dag”. De eerste woorden van een 

kleuterhit die ik in een ver verleden uit volle borst mee 

brulde. Verderop in het lied wordt de belofte gedaan dat je 

daarvan groeien mag. Toen een nog niet te begrijpen 

vooruitzicht, nu langzamerhand een voorzichtige waarheid. 

Om te lezen over al die mensen die in zo ongeveer alles anders 

waren dan wij, maar toch ook een leven met dezelfde toppen 

en dalen leefden: met blijdschap, jaloezie, pijn, woede, liefde, 

verlies, overwinning, beperking en vrijheid. En doorgang, dat 

vooral.  

Geleende woorden met jouw eigen betekenis.  
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Terugblik 1 

Een aantal leden van onze gemeente heeft melding gemaakt 

van de ontvangst van een spookkaart. Zij kregen een kaart, 

keurig geadresseerd en gefrankeerd, maar zonder boodschap. 

Geen enkel woord, geeneens een “vrolijk Pasen” en zelfs geen 

afzender. Rara hoe is dat toch mogelijk?  

 

Voorafgaand aan het versturen van de 

kaart met de eigentijdse Jezus hadden 

Ina, Tiny, Els en ik het zo goed 

bedacht: om de samenhang onder de 

gemeenteleden een impuls te geven, zo 

dachten wij, laten wij iedereen een 

kaart naar iemand anders sturen. Ook 

al is onze gemeente klein, de 

verbondenheid en het kennen van 

elkaars namen kon volgens ons nog wel 

een injectie gebruiken. Laagdrempelig, 

dat was ook belangrijk! Als we de kaart 

nou alvast voorzien van een adres en 

een postzegel, dan moet dan hartstikke leuke plan toch 

lukken! – zo vertelden wij elkaar.  

Dat was ook zo. Het lukte in een groot aantal gevallen heel 

goed! Er vond hier en daar zelfs een bezoek plaats en 

sommige leden ontvingen een kaart van iemand die ze niet zo 

goed thuis konden brengen, maar dat was nou juist het leuke 

van dit initiatief!  

Achterop de kaart zoals hierboven afgebeeld, schreef ik: Bij 

deze kaart treft u een reeds geadresseerde kaart voor een 

medebroeder- of zuster aan.  
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Wilt u hier uw eigen paaswens voor, haar of hen opschrijven 

en deze versturen? Er kon niets meer misgaan, zo was onze 

stellige overtuiging.  

Wat vond u van deze kaartenactie? Voor de organisatie is het 

best leuk om daar eens iets over terug te horen. En eeeuh…. 

van de spookkaarten zullen we nooit weten wie ze verzonden 

heeft.  

 

                                 ______________ 

 

 

Terugblik 2 

Tijdens de lock-downs in coronatijd, ontving u iedere twee 

weken een papieren preek: de dienst uitgewerkt op papier, 

inclusief de liederen en de overdenking. Nu we weer fysiek bij 

elkaar kunnen komen, is het fenomeen van de papieren preek 

ook weer gestopt. Maar: hoe is dat? Een aantal mensen zien 

we niet meer, vooral wegens de minder wordende mobiliteit of 

andere gebreken die gepaard gaan met de steeds hogere 

leeftijd. Zou u het prettig vinden om de dienst toch via de 

papieren versie te kunnen blijven volgen? Bel dan even met ds. 

Jelle (06-25290372) of met Wil Hofman (06-17338944), dan 

zorgen we dat u de orde van dienst en de preek blijft 

ontvangen.  

Laten we dan ook nogmaals vermelden, dat het mogelijk is om 

opgehaald te worden om toch bij de dienst aanwezig te 

kunnen zijn. Het is gewoon fijn om compleet te zijn als 

gemeente. Laat u van u horen?  
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De Tien Geboden…wat zijn 
dat voor dingen? Wat 
zeggen die woorden ons 
eigenlijk? Zijn het 
beknellende instructies? Of 
doen ze iets anders met je? 
In deze serie gaat Jelle 

Waringa in gesprek met 
gemeenteleden van de 
doopsgezinde gemeente 
Schagen over steeds een 
van de tien geboden. Deze 
keer: gij zult niet begeren 
uws naasten huis.    
 

door Jelle Waringa                                     
 

Terwijl er dagelijks beelden binnenkomen van bommen op 

Oekraïense ziekenhuizen en raketinslagen in flatgebouwen 

in Mariupol, hebben wij deze woensdagmiddag afgesproken 

om te praten over de Tien Geboden. Met een kopje koffie 

en een stroopwafel. Dat heeft iets navrants en Lia Blom 

(1940) zegt dat het haar natuurlijk erg bezighoudt. Het 

brengt haar terug naar haar vroegste herinneringen, als 

kleuter in Den Helder. ‘Ze zeggen wel dat Rotterdam het 

zwaarst gebombardeerd is, maar eigenlijk is dat de Helder’, 

vertelt ze. ‘Dan was zo’n huis er opeens niet meer en zag je 

de volgende dag alleen nog een gapend gat’.  

Ze heeft als voorbereiding op dit gesprek even haar 

schoonzoon gepolst. ‘Ik vind het maar moeilijke woorden in 

taal die ik ingewikkeld vind’.  
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Ze besluit dat we het zullen hebben over het tiende gebod: 

Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult niet begeren 

uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn 

dienstmaagd, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat 

van uw naaste is. Een mond vol.  

 

Maar eerst gaan we terug naar oktober 1940. Lia wordt in 

het noodziekenhuis geboren als eerste kind in het gezin Van 

Loo. Het is oorlog. Haar vader werkt als boekhouder bij de 

gemeente en moeder heeft een sigarenzaak en later een 

zaak in luxe cadeauartikelen. Den Helder lijdt onder de 

bombardementen. Lia heeft een warme band met haar 

vader, die haar introduceert in de wereld van klassieke 

muziek. Zelf speelt hij viool en hij neemt haar mee naar de 

operette en de schouwburg, en door hem maakt ze ook 

kennis met de Amerikaanse bigband muziek van Glenn 

Miller.  

 

Met moeder is de band anders, afstandelijker. Als oudste 

van vijf kinderen wordt Lia er regelmatig op uitgestuurd om 

klusjes voor andere mensen te doen. Achteraf heeft het 

wel eens geleken alsof de kinderen op die manier goede sier 

konden maken voor hun moeder. Enerzijds mocht Lia op die 

manier voor de buitenwacht een goed meisjes zijn, maar 

herinnerde Lia zich later ook regelmatig de opmerking ‘dat 

dat jou toch niet lukt’ uit de mond van haar moeder.  

‘Ik ben helemaal niet jaloers ingesteld’, vertelt Lia, wanneer 

we praten over het tiende gebod. ‘Ik zou eigenlijk niet 

weten wat dat is, jaloezie. Het is een lelijke eigenschap.  
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Dat is toch wat het betekent, dat je al die dingen niet zult 

begeren? Nee, ik ben nooit jaloers geweest.  

Natuurlijk waren er wel dingen die ik vroeger niet mocht en 

wel wilde, maar dat is iets anders. Wij mochten vroeger 

niet naar de kroeg bijvoorbeeld, dan was je een 

matrozenmeid. Toen ik eenmaal getrouwd was ben ik 

diezelfde maand nog naar Splendid in Den Helder gegaan, 

met de trein. Dat was een lekker gevoel, om zelf te kunnen 

bepalen wat ik deed’.  

 

Lia vertelt dat zo ongeveer alle scholen van Den Helder van 

binnen gezien heeft. Het liefste wilde ze de kraam in, maar 

het werd de mulo en daarna de handelsavondschool om te 

leren  boekhouden. ‘Soms heb ik wel eens gedacht dat mijn 

moeder misschien jaloers was op mij. Hoe kon dat nou, een 

volwassene die jaloers is op een kind? Toen ze stopte met 

de winkel, waren er een paar mooie stoelen over, waarvan ik 

er ook wel graag eentje wilde hebben. Mijn moeder wilde 

me het volle pond laten betalen. Het waren de laatste en de 

winkel ging stoppen. Mijn zus kreeg er een voor 

inkoopsprijs, maar ik hoefde niet te rekenen op korting 

ofzo. Het was opnieuw mijn vader die daar een stokje voor 

stak. Ja, misschien ben ik toen wel een beetje jaloers 

geweest, of heb ik iets van begeerte gevoeld.  

Niet naar een dienstknecht of een rund of een ezel, maar ik 

wilde gewoon zo graag eens een schouderklopje en een 

liefdevol woord. Maar dat gebeurde niet’.  
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Mooi onder-dak 

Op 6 september 2020 reikte Kees Stuurman het boekje uit 

aan onze gemeente met de titel “Mooi onder-dak”. Het is 

geschreven door Jelle Keuning en bevat teksten en verhalen 

over Vermaningen in Nederland. Volgens Kees is dit het 

laatste exemplaar dat de ADS nog in huis had, dus ik zou 

zeggen: doe er uw voordeel mee en blader het eens door. In 

deze CONTACT plaatsen we de tekst over de Vermaning in 

Leeuwarden: 
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Agenda 

 

23 mei bijbelkring 14.30 uur in de Vermaning te Medemblik. 

 

26 mei a.s. organiseert de ring Zwolle Doopsgezinde 

gemeenten het Vermaningspad. 

 

30 mei uitje van de broederkring naar Leeuwarden met een 

rondvaart door de binnenstad en ter afsluiting een barbecue. 

 

27 juni bijbelkring 14.30 uur in de Vermaning te Medemblik. 

 

 

 
 

De 6 april j.l. gehouden filmmiddag met “The Father” was een 

succes. 

Een indrukwekkend portret van een man die zijn grip op de 

realiteit verloor. 

Na afloop werd hierover onder het genot van een 

versnapering nog even nagepraat. Er was onder de aanwezigen 

veel herkenning te bespeuren vanwege zelf meegemaakte 

situaties. 

 

Er worden door de evenementen commissie plannen gesmeed 

om in de loop van dit jaar nogmaals een filmmiddag te 

organiseren, dus houdt de berichtgeving in het oog. 
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Kerkdiensten 
 

22   mei     Medemblik       10.00 uur    ds. J. Waringa 

29   mei     GEEN DIENST 

 

 

 5   juni     Schagen           10.00uur    ds. J.Waringa    

                                                                       Pinkster dienst 

12   juni     Medemblik        10.00 uur  zr. T. Dijkstra de Vries 

19   juni     Schagen            10.00 uur  zr.  E. Hofman Baardse 

26   juni     Medemblik       10.00 uur   zr.  P. Visser 

 

 

  3   juli      Schagen           10.00 uur   ds. J. Waringa 

10   juli      GEEN DIENST 

17   juli      Medemblik        10.00 uur   ds. B. Santema 

24   juli      Schagen           10.00 uur   zr. T. Dijkstra de Vries 

31   juli      GEEN DIENST 

 

 

  7  aug.     Medemblik         10.00 uur  ds. J. Waringa 

14  aug.     Schagen             10.00 uur  zr. T. Dijkstra de Vries  

 
 

 


