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Colofon
Dit blad verschijnt 4 maal per jaar en wordt uitgegeven door de Protestantse 
gemeente te Olde- en Nijeberkoop. Het is bestemd voor alle gemeenteleden en 
belangstellenden van deze gemeente.
Kopij voor dit blad kan bij de leden van de redactie worden ingeleverd.
Joukje Bakker-de Haan,   joukjebakker@telfort.nl  tel: 0516 451791
Gert de Kruijff, lay-out, gertdekruijff@hotmail.com   
Grietje Martens,   dsgmartens@gmail.com  tel: 0513 542136
Joeke van.derVelde,   pa0vdv@planet.nl    tel 0516 462806  

Van de redactie

Beste lezer,

Het zijn “De donkere dagen voor Kerst”, dat betekent korte dagen en 
lange avonden. De winter brengt ons al koude nachten, we genieten 
weer van het haardvuur en de Hollandse stamppot.. 
Deze Bonifatiusbode brengt u op de hoogte van de komende december-
activiteiten. Natuurlijk zijn daar de kerstvieringen die in het teken staan 
van de komst van het Christuskind op aarde. Al méér dan tweeduizend 
jaar geleden.. maar nog steeds iéder jaar weer een moment van verwon-
dering en reflectie. 

De redactie van deze bode wenst u een fijne tijd. 
Een hartelijke groet namens,
Joeke van der Velde, Joukje Bakker-de Haan, Grietje Martens en Gert 
de Kruijff 

Inleveren van de kopij voor de Bonifatius Bode 7-1 uiterlijk 20 jan. 
2018 bij Joukje Bakker de Haan:  joukjebakker@telfort.nl 
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Overdenking
“O zo donker is het daar...”

Misschien herkent u de zin. Ze komt uit een 
versje dat ik als kind zong: in de kelder is 
het zo donker… 
Het schoot me te binnen, toen ik nadacht 
over een overdenking voor de Bonifatius-
bode.
Het is immers karakteristiek voor deze tijd 
van het jaar. 
Het wordt steeds eerder donker en de dagen 
worden steeds donkerder. En geeft het ook 
niet heel goed weer hoe het er voor staat 
met onze wereld…?!
Langzamerhand gaan we toe naar de 
kerstviering en de jaarwisseling. In deze 
tijd moeten we wel stil staan bij het donker. 
Des te beter kunnen we straks het licht ontdekken. 

Een donkere wereld, de beelden van wat er het afgelopen jaar allemaal 
is gebeurd, staan ons nog helder voor ogen: zoveel vluchtelingen, de 
oorlogen, alle geweld overal ter wereld maar ook dicht bij huis, over-
stromingen, orkanen, aardbevingen…zoveel mensen slachtoffer, hun 
bestaan gebroken, levens vernietigd of voor altijd beschadigd. Het 
is niet zo moeilijk om het donker waar wij mee te maken hebben te 
beschrijven. En dan hebben we het nog niet gehad over dat wat heel 
dichtbij een sluier legt over ons leven: ziekte, verdriet, angst, zorgen, 
moedeloosheid, dood… Je kan zeggen: we moeten leren leven met het 
donker. Dat is niet makkelijk en we proberen het. Het moet, omdat het 
donker, in wat voor vorm dan ook, verweven is met deze wereld en dus 
ook met ons leven. Toch betekent “leren leven met” niet “berusten in”. 
Want het donker moet bevochten worden. Dat doe je altijd en alleen met 
licht. En de enige manier waarop we dat werkelijk kunnen, is in de hoop 
en de verwachting dat het lichter wordt. Dat is geen hoop die nergens op 
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gegrond is. Het is een belofte, ons gegeven. Was het donker méér een 
verhaal van mensen, het licht is ten diepste een belofte van God.
God die belooft dat alles anders zal worden en die al begonnen is het 
Licht te brengen in onze wereld. Daar zien we in de komende advents-
dagen naar uit en dat vieren we met Kerst. Met de geboorte van het kind 
in de kribbe komt Gods licht in onze wereld. En dat licht is niet meer 
weggegaan, ook al lijkt dat soms wel zo. Dat licht glimt in het donker, 
door elk woord van geloof, elke goede daad, elk vriendelijk woord, 
overal waar recht gedaan wordt en vrede gesticht.

De dagen van Advent en de viering van Kerst willen ons sterken in ons 
verlangen naar licht en vrede, moed geven om die te brengen in deze 
wereld en onze hoop levend houden “dat alles anders wordt”…

Ds. G. Martens
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Allerlei

Terugblik op de Startzondag
De start van het kerkelijke seizoen was op 10 september j.l. In te-
genstelling tot andere jaren begonnen we met koffi e en cake. In de 
kerkdienst mochten we horen dat God zegt: Jij mag er zijn! en: Ik wil 
vandaag bij jou zijn! Zacheus, gespeeld door Auke Mennega, beklom de 
preekstoel en verschool zich achter de takken en Jezus, gespeeld door 
Dedmer  Sijens, riep hem uit de boom om met z’n beiden naar zijn huis 
te gaan…. We hebben in de dienst bedacht wat we nodig hebben om 
een kerk te bouwen en hoe we een thuis voor elkaar kunnen zijn. Na de 
dienst was er een buffet met broodjes, soep en salades in de consistorie.

Allerlei
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Herdenkingsdienst zondag 26 november
De laatste zondag van ons kerkelijk jaar, de eeuwigheidszondag, staat 
sinds een aantal jaren in het teken van herinnering. We noemen de 
namen van hen die dit jaar gestorven zijn, zijn in gedachten even bij hen 
en steken een kaars voor hen aan. We noemen hun namen en hopen op 
God, op een ongekend leven in Zijn nabijheid. In de dienst is er naast de 
overdenking en gedichten ook muziek van het combo van Jan Wind en 
zingen we bekende liederen met begeleiding van het orgel.

DE MENSEN VAN VOORBIJ
De mensen van voorbij 
wij noemen ze hier samen. 
De mensen van voorbij 
wij noemen ze bij namen. 
Zo vlinderen zij binnen 
in woorden en in zinnen 
en zijn wij even bij elkaar 
aan ‘t einde van het jaar.

De mensen van voorbij 
zij blijven met ons leven. 
De mensen van voorbij 
ze zijn met ons verweven 
in liefde, in verhalen, 
die wij zo graag herhalen, 
in bloemengeuren, in een lied 
dat opklinkt uit verdriet.

De mensen van voorbij 
zij worden niet vergeten. 
De mensen van voorbij 
zijn in een ander weten. 
Bij God mogen ze wonen, 
daar waar geen pijn kan komen. 
De mensen van voorbij 
zijn in het licht, zijn vrij.

                    HANNA LAM (1928-1988) ...
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Kerstnachtdienst 2017
Zondag 24 december om 22.00 uur vieren we de 
geboorte van Jezus, onze Heer. 
Naast de bekende kerstliederen die we zelf zingen, 
zijn er ook liederen van het gospelkoor Sjema uit 
Sneek. Het thema voor deze kerstnachtdienst is: 
Zie, die ’t licht is in de nacht! 
Komt u mee zingen en vieren? 

Oudejaarsdienst 2017
Dit jaar valt de oudejaarsdag op zondag. De kerkenraad heeft besloten 
om op de gewone tijd, 9.30 uur, een bijzondere viering te houden in de 
consistorie. We drinken met elkaar koffie 
en er zijn oliebollen. We kijken in de vie-
ring terug en vooruit. We wensen elkaar en 
anderen goede dingen en we besluiten met 
vuurwerk. Wilt u iets meenemen naar 
deze dienst dat op een grote wenskaart 
geplakt kan worden? een gedicht, foto, 
lied, wens, knutselwerkje, snoepje …of 
wat u maar bedenken kunt…

Bijbelgespreksgroep
We hebben in oktober een start gemaakt met het nieuwe onderwerp: 
bidden. We doen dat aan de hand van een boekje van W.R. van der Zee: 
Gebed met open ogen. Vorig jaar werden we al aangenaam verrast door 
de originele manier waarop hij een onderwerp behandelt, maar ook nu 
is er vanaf de eerste bladzijde reden tot verrassing en vragen. Het wak-
kert zeker het gesprek aan!
Een citaat: “We hebben moeite met de plaats van het gebed in ons leven 
( hoe kom je tot regelmatig bidden? Wat is een goed vorm?) omdat we 
moeite hebben met de inhoud ( waarmee kunnen we bij God aankomen? 
wat mag je wel of niet vragen?). en we hebben moeite met de inhoud 
omdat we moeite hebben met de zin van het gebed ( wat bereik je er 
mee? komt er een antwoord?). We hebben moeite met de zin van het 
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gebed omdat we moeite hebben met het adres( wie is God? wat mag je 
van Hem verwachten?). Hoe zullen wij bidden als mensen van deze tijd, 
mensen die zoveel zelf in de hand hebben?”

De moeite met het gebed is niet slechts van onze tijd. Ook in de bijbel 
ontdekken we een verlegenheid t.a.v. het bidden. We horen discipelen 
vragen: Heer, leer ons bidden. En Paulus biecht op: wij weten niet wat 
wij bidden zullen naar behoren…
Verder zegt van der Zee: “Veel bidden is een heidens karwei”. Hij 
spreekt van: “een nieuw bidden” en “dat bidden eigenlijk altijd een 
bidden om de Geest is….”.
Wellicht bent u nu nieuwsgierig geworden… misschien denkt u er over 
om mee te praten… Dat willen we erg graag! De tweede keer is op 28 
november a.s. om 9.30 uur bij Gre Amoureus, Molenbosch 92.

Vorming en Toerusting

Sinterklaas kapoentje
Datum: Woensdag 6 december 2017 Plaats: RK Paulus Parochie, Com-
pagnonsstrjitte 102a, 8401 RV Gorredijk Tijd 19.30 uur
Leiding: Pastor M. Tiesinga Bijdrage: € 5,--

Het geheim van Verbindende Communicatie
Datum: Dinsdag 9 januari 2018
Plaats: consistorie tegenover de kerk, Tsjerkeleane 1, 8404 HG, Lange-
zwaag Tijd: 19.30 uur
Leiding: Mw. S. Zwart. Bijdrage: € 5,--
Sonja Zwart wil u met praktische opdrachten kennis laten maken met de 
Geweldloze Communicatie van Marshall Rosenberg. Meer informatie 
over haar kunt u vinden op: www.sonjazwart.nl . 

Schilderijbespreking door Han Steenbruggen
Datum: Zondag 11 februari 2018
Plaats: Doopsgezinde kerk De Knipe, Ds. Veenweg 61, 8456 HK, De 
Knipe Tijd: 14.30 uur
Leiding: Dhr. H. Steenbruggen Bijdrage: € 5,--
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Han Steenbruggen, directeur van het Belvédèremuseum, komt graag 
vertellen over een schilderij of een ander kunstwerk dat hem na aan het 
hart ligt.

Nog gelukkiger met Huub Oosterhuis
Datum: zondag 4 maart 2018 Plaats: Bonifatiuskerk Oldeberkoop
Tijd 1: 15.00 uur voor wie mee wil oefenen 
Tijd 2: 16.00 uur voor wie alleen komt luisteren naar het concert
Leiding: Dhr. J. Dijkstra Bijdrage: € 5,--

Op al deze momenten bent u welkom. In het gele boekje dat u hebt 
gekregen staat hoe u zich op kunt geven. Bent u het boekje kwijt maar 
wilt u wel meedoen, dan kunt u contact opnemen met Marina Jansen of 
ds. Martens.

40-dagenboekje 2018
Eind januari 2018 hopen we weer een 40-dagenboekje rond te brengen. 
In dat boekje vindt u gedichten, gedachten, gebeden en andere teksten 
voor de tijd voor Pasen. Dat boekje moet nog gemaakt worden. U kunt 
daaraan meewerken door een gedachte, gedicht, foto, tekening of an-
dere tekst aan te leveren ( liefst via de mail). Wilt u eens kijken of u iets 
kunt vinden voor het boekje? Graag vóór 7 januari 2018 inleveren via 
dsgmartens@gmail.com.

Groothuisbezoeken
Tja, het extra groothuisbezoek van 10 oktober j.l. ging wegens ziekte 
van de predikant niet door. Jammer! In de aanloop naar kerst en oud 
en nieuw is er geen tijd meer voor een nieuwe poging. Daarom houden 
we straks eerst de reguliere groothuisbezoeken. Dat zullen een viertal 
momenten in februari worden ( in de periode 5-13 februari). U ontvangt 
daarvoor nog een uitnodiging. We proberen weer aan te sluiten bij het 
jaar- en startthema: kerk, een open huis… Maar de precieze invulling 
is nog niet bekend. Wellicht kunt u wel in uw planning wat rekening 
houden met deze groothuisbezoeken….
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Uit de kerkenraad 

Hierbij voor u puntsgewijs de onderwerpen welke de laatste periode in 
de kerkenraad besproken zijn. Het is een rustige periode geweest van-
daar dat er niet veel te melden is.
• We hebben nogmaals / opnieuw naar de gemeentemonitor gekeken. 

De gemeentemonitor geeft inzicht in je Gemeente-zijn. En stimuleert 
om te kijken wat je in de toekomst wilt. Samenwerken of zelfstandig 
zijn. En met wié wil je dan samenwerken. Er is nog geen vervolg op 
de regio avond… Voor nu hebben wij er genoeg aandacht aan be-
steed.

• We hebben de looddiefstal besproken. Helaas zijn we hier niet voor 
verzekerd en we gaan kijken hoe we het weer in orde kunnen krijgen 
en dan het liefst zo dat het niet weer direct gestolen wordt.

• De startzondag komend jaar kan wel extra hulp gebruiken. Het is een 
kleine groep die de kar moet trekken en dat is niet fi jn.

Met vriendelijke groet,   Jolanda Sijens

      CITAAT
“De geschiedenis leert ons 

dat we zelden van de geschiedenis leren”

       via Joeke van der Velde
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Hoe was het vroeger?
Geschiedenis van de Protestantse Gemeente te 

Olde- en Nijeberkoop   9

Dominee Krikke komt
Begin 1958 worden diverse predikanten 
gehoord. De kerkenraad is eenstemmig. 
Eén van de gehoorden, Ds. S. Krikke uit 
Schalsum heeft de voorkeur en wordt beroe-
pen. Hij neemt het beroep aan en komt al in 
mei 1958. Eén van de eerste wensen van de 
nieuwe predikant is: Een voorzittershamer.
Het te bezoeken aantal gezinseenheden 
blijkt 517 te zijn.

Banken en collectehulpmiddelen
Onderzocht wordt of er aan de zithouding 
in de banken wat verbeterd kan worden. De 
aanschaf van kussens blijkt veel te duur te 
zijn. Wel worden vier nieuwe doorgeefcol-
lectezakjes besteld en twee gelijke open 
schalen.

De Evangelisatiegroep
Eind 1958 wordt een afvaardiging van “de Evangelisatiegroep” uitgenodigd op 
een bestuursvergadering. Op deze en volgende vergaderingen worden afspraken 
op financieel gebied gemaakt.
In april 1959 zal aan de Evangelisatie, wegens restauratie van hun gebouw, een 
keer of vier het kerkgebouw ter beschikking worden gesteld.

Bezoekwerk
De predikant bezoekt de laatste tijd de lidmaten die zelden of niet in de kerk 
komen. Het percentage kerkgangers onder deze groep is te laag, vooral van de 
lidmaten uit Nijeberkoop. Ook vele notabelen schitteren door afwezigheid.

Kerstfeestviering
In 1960 is het aantal zondagsschoolkinderen zo groot dat het Kerstfeest in tweeën 
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moet worden gevierd. In Nijeberkoop loopt 
men met een lijst voor “een eigen Kerstfeest”

Zondagsschool
Tijdens de ouderavond van de Openbare La-
gere School in Nijeberkoop spreekt de meer-
derheid van de daar aanwezige ouders zich uit 
voor het doorgaan met de bestaande zondags-
schoolochtendclub. Maar men wil geen zon-
dagsschool meer houden.

Onderwerpen kerkenraadsvergaderingen
Opvallende onderwerpen tijdens kerkenraads-
vergaderingen in 1959 en 1960:
- Restauratie van de toren gaat volgens taxatie der Bouw- en Restauratiecom-

missie 20 duizend gulden kosten. Provinciale Staten wil subsidie verlenen. P.L 
de Vrieze te Groningen zal fungeren als architect.

- Er wordt diaconieland verkocht.
- Voor het plaatsen van een benzinestation van BPM wordt terrein van de kerk 

verkocht.
- Van de Diaconiekamer is bericht ontvangen dat 1500 gulden diaconiegeld mag 

worden besteed aan jeugdwerk en 600 gulden aan eventueel kerkvoogdijte-
kort.

- Discussie over een voorstel tot overdracht van het kerkhof aan de burgerlijke 
gemeente.

- Er zullen nieuwe gezangborden worden aangeschaft. Restauratie van de 
oude is te duur.

- Vier kerkleden hebben hun kerkelijke aanslag nog niet betaald. Twee van 
hen zijn per deurwaarder aangeschreven.

- Kerkleden die hebben bedankt als lid zullen in de kerkdienst worden afge-
kondigd op de zondag na Pinksteren.

- “Zeer velen zijn het niet eens met vorm en inhoud van de oudejaarspreek” 
van de predikant.

Restauratie van toren en ringmuur
De begroting onderhoud en restauratie toren (in- en uitwendig), steunberen van 

Het kerkje van de Hervormde Evangelisatie aan het 
Molenlaantje.
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de kerk en de ringmuur om 
de kerk, vertoont een to-
taalbedrag van 97.702 gul-
den. Maximaal 90 % van 
deze bijna honderdduizend 
gulden kan worden gedekt 
door subsidies van Rijk, Provincie en Gemeente.
Een electrische windmachine moet 850 gulden gaan 
kosten. Deze zal in het kader van de restauratie worden geplaatst. De orgeltrap-
per zal per 1 januari 1964 ontslag krijgen.
Er wordt een centrale verwarmingskamer in de kerk gemetseld voor een volau-
tomatische heteluchtinstallatie. Er wordt een olietank ingegraven.
Besloten wordt om geen muurbepleistering aan te brengen.
Aanleg van een trottoir langs de ringmuur wordt door Monumentenzorg niet 
toegestaan.

Floodlightverlichting kerk
De geitenfokvereniging heeft bij de jaarwisseling 1960/1961 deze verlichting 
aangeboden aan de burgerlijke gemeente. Bij een tekort op de verlichtingsreke-
ning zal de Kerkvoogdij bijpassen.

Kerkelijke bijdragen
De actie voor verhoging van bijdragen door niet-lidmaten heeft 1100 á 1200 
gulden opgebracht.
De verplichte bijdrage voor lidmaten wordt met 10 procent verhoogd.

Diaconieveen
In juni 1961 wordt overeenstemming bereikt met It Fryske Gea, de provinci-
ale vereniging voor natuurbescherming 
in Fryslân, over verkoop van het Diaco-
nieveen. Dit natuurgebied, met inbegrip 
van petgaten en een stukje cultuurgrond, 
verandert van eigenaar voor 5000 gulden.

Monumenten
De Pastorie, het woonhuis van de predi-

Toren en ringmuur van de kerk 
zijn in het verleden al diverse 

malen gerestaureerd.
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kant, en de klokkenstoel in Nijeberkoop, zijn opgenomen op de offi ciële lijst 
van Monumentenzorg. De Prinsenbank in de kerk blijkt niet het eigendom van 
de Kerkvoogdij, maar van de familie Prins.

Andere namen
Afgesproken wordt dat in publicaties enkele gangbare woorden voortaan zul-
len worden veranderd. Predikbeurten worden Kerkdiensten en De kerktoren zal 
voortaan De dorpstoren heten.

Geboorte van De Dreijer
In september 1962 wordt besloten dat er 
door de kerk “een blaadje zal worden uit-
gegeven voor het gehele dorp en voor Nije-
berkoop”. In 1964 zal een extra nummer van 
De Dreijer verschijnen. Echter, er zijn geen 
middelen voor beschikbaar.

Kerkdiensten
In december 1962 wordt de adventsdienst 
gehouden door mevrouw Krikke. Ook de 
kerstpreek is van haar hand, terwijl de do-
minee een vacaturedienst in Oosterwolde 
vervult.
Ds. Krikke zou het liefst elke dienst een 
korte avondmaalsviering houden. De ove-
rige leden van de kerkenraad vinden dat wat 
te veel van het goede. Besloten wordt voorlopig zes keer per jaar een avond-
maalsdienst te houden en reacties af te wachten. Later wordt voorgesteld om op 
Witte Donderdag avondmaal te vieren in plaats van op Goede Vrijdag. Echter, 
de winkels in het dorp zijn op donderdagavond open, waarom besloten wordt 
dit niet door te laten gaan.

Einde restauratie
Eind 1964 wordt de restauratie van kerktoren, steunberen en ringmuur voltooid.

Joeke van der Velde

Thema-nummer de Dreijer over 
de Kerkrestauratie – 1964.
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Jubileum Christelijk Boekhuis De Brug – Heerenveen

In december bestaat Christelijk Boekhuis De Brug 35 jaar! 
Boekhuis De Brug dankt haar bestaan aan een aantal enthousiaste en gedreven 
christenen die een christelijke boekwinkel in Heerenveen misten. In 1982 werd 
Stichting De Brug opgericht en sinds die tijd wordt al het werk door vrijwil-
ligers uitgevoerd. Sinds een aantal jaren ben ik daar zelf ook als vrijwilligster 
werkzaam.

Ons werk wordt ondersteund door mensen die zich met onze visie verbonden 
voelen; de Vrienden van De Brug. Zij ondersteunen ons werk door halfjaarlijks 
of jaarlijks een gift over te maken. Wij zijn ook heel erg dankbaar dat de diaco-
nie van onze kerk ons regelmatig steunt met een gift!

Het jubileum zal groots worden gevierd met een doorlopend feestprogramma 
beginnend op zaterdag 2 december. Met onder andere live-muziek van afwis-
selend New Creation en Grytsje Kingma, demonstratie handlettering & Bible-
journaling, een win-actie en er zijn de hele maand vele aanbiedingen. Kijk op 
de website voor de activiteiten:  www.boekhuisdebrug.nl

Hanneke de Vries

Hartelijk dank

Beste leden van onze gemeente,
Het is bekend dat ik lijd aan een de ongeneeslijk ziekte ALS. Deze ziekte 
uit zich door het langzaam uitvallen van alle spieren. Dit is bij mij ook het 
geval, het spreken en eten lukt niet meer, het lopen wordt steeds minder en 
ik ben meer en meer afhankelijk van de hulp die ik van Els, de kinderen en 
kleinkinderen heb. Het deelnemen aan de kerkdiensten geeft mij ook kracht 
om dit allemaal aan te kunnen. Het contact dat wij hebben met een aantal 
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gemeenteleden geeft ons enorm veel kracht en steun om deze periode door 
te komen. Heel veel dank daarvoor.

Als u vragen heeft of wil weten hoe het verder is, u bent welkom voor een 
kopje koffie of thee, bel even als u op bezoek wilt komen. 0516-785061

Nogmaals heel hartelijk dank voor uw belangstelling.

Hans Vroegh – Geert Lammertslaan 29 – 8421RV Oldeberkoop  

Schrijf in de tijd  

Schrijf in de tijd de gouden uren
van warmte, liefde en geluk …

leer uit verdriet mij wijsheid puren,
zodat ik van de distel rozen pluk.

Schrijf in de tijd mijn levensloop;
mijn diepste zelf in de aarde neer,

smeedt U mij wanhoop om tot hoop.
vluchtig mijn tranen in Uw smeltkroes Heer!

Schrijf in de eeuwigheid mijn leven
en slijp mij tot een zuivere diamant,

als sieraad aan Uw koningskleed geweven;
lees mij vanuit de palmen van Uw hand.

Schrijf in Uw hart mijn naam,
doop in Uw genade mijn leven,

Sluit zich een deur, open mij God een raam,
dat uitzicht op Uw hoop, Uw dageraad zal geven.

Ine Ten Broeke.
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Impressie van de extra vergadering van de Generale 
Synode Protestantse Kerk in Nederland  – 22 september 2017 

“Kerk 2025”

Deze extra vergadering was belegd om de eerste reeks kerkorde- en ordinantie-
wijzigingen in het kader van ‘Kerk 2025’ in tweede lezing te kunnen vaststellen. 
Het is nu definitief beslist: de elf nieuwe classes komen er, met elf classispre-
dikanten; de synode wordt verkleind van 75+ naar 55+; gemeenten zullen deel 
uitmaken van ‘ringen’, maar wel in een losse organisatie die per regio en per 
ring kan verschillen. ‘Geen paniek, de wereld gaat voorbij, de kerk blijft.’ ‘In 
de manier waarop we omgaan met krimp getuigen van de God van de kerk.’ Zo 
citeerde de scriba ds. De Reuver de overleden hoogleraar Gerrit de Kruijff. ‘De 
kerk is een noodgetimmerte’ (Oepke Noordmans). ‘Het schip der kerk moet 
soms bagage overboord doen om een storm te kunnen doorstaan. 

Er waren van vele kanten lovende woorden over de zorgvuldigheid die be-
tracht wordt bij het proces ‘Kerk 2025’. Gememoreerd werd dat er nu een breuk 
plaatsvindt met de klassieke vormgeving van het presbyteriaal-synodale stelsel 
van onze kerk: geen afvaardiging meer dóór, maar wel verkiezing ván afgevaar-
digden van kerkenraden. Van belang is de wijziging die aangebracht is in de 
functie van de classispredikant, namelijk in de ontkoppeling van het voorzitter-
schap van de classis en de functie classispredikant. Deze predikant zal wél de 
geestelijk leider, maar níet de technisch voorzitter van de nieuwe classis zijn. 
Deze voorstellen over nieuwe classes, classispredikanten en ringen werden na 
diepgaande discussie aangenomen. 
Voor de gemeenten zal er ruimte zijn voor diversiteit en verschillen in aanpak. 
En niet alles zal vastgelegd worden wat vanzelfsprekend is. Er waren ook vra-
gen: over de kerkelijk werker, de regie over de ringen, een penningmeester in 
de classis, de communicatie van de classes naar de gemeenten, de rol en taak 
van de classisvoorzitter. Er komt geen Generale regeling voor de ringen, wél 
een handreiking. Zoals er ook modellen komen voor de ringen en de samenwer-
kingsverbanden van de gemeentes (naast die er al zijn). 
Het dienstencentrum (‘Utrecht’) zal ‘backoffice’ zijn van de classes. Kosten van 
vrijwilligers worden vergoed, maar de functies zijn ambtelijke, dus vrijwillige 
functies. Over de kerkelijk werkers is besloten dat voor de ‘bezoekplicht’ van 
de classispredikant aan de kerkelijk werkers – naast de predikanten en de ker-
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kenraden – alleen de omvang en minimale duur van de aanstelling(en) leidend 
zal zijn voor deze bezoekplicht. De synode zal in 2018 nog volgens het huidige 
systeem zijn samengesteld, met afvaardiging door de oude classes, de nieuwe 
classes treden op 1-5-2018 in werking. De beroeping en benoeming van de clas-
sispredikanten vindt vanaf heden plaats, zodanig dat deze op 1 september 2018 
in dienst treden. 

Internationale verbanden 
Er was ook aandacht voor de internationale verbanden van onze Kerk. Bij de 
opening werden we ‘meegenomen’ naar de wervelende wereldbijeenkomst van 
de Lutherse Wereldfederatie in Windhoek, Namibië, door ds Woehle, de nieuwe 
president van ‘onze’ lutherse synode. In dit reformatieherdenkingsjaar was er 
ook een assemblee van de WCRR, wereldbond van gereformeerde/hervormde 
kerken, eens per zeven jaar. Met 1000 deelnemers was er in Leipzig in juni jl. 
een tiendaagse onder leiding van de nieuwe presidente, een predikante afkom-
stig uit Syrië! Daarbij is er in Wittenberg een verklaring over de rechtvaardiging 
aangenomen door katholieken, anglicanen, lutheranen en gereformeerden.
‘Vanuit rechtvaardiging door God raken we toegewijd aan rechtvaardigheid.’

Wim Kleijne
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Dit jaar gedenkt de Protestantse kerk dat 500 jaar geleden Maarten Luthers de 
aanzet gaf tot een grote omwenteling van kerkelijk Europa. De invloed van die 
omwenteling is tot vandaag de dag merkbaar in vele facetten van onze samen-
leving. Hier een korte levensloop van Luther. 

Maarten Luther (1483-1546)  – Theoloog en reformator

Maarten Luther wordt in 1483 geboren in een 
mijnwerkersgezin in het Duitse plaatsje Eisle-
ben. Als hij vijf is gaat hij een schoolopleiding 
volgen op de Latijnse school in Mansfeld. 
Hierna volgt hij ook nog opleidingen in Maag-
denburg en Eisenach. In 1501 start hij een stu-
die rechten in Erfurt.

Het onweer en Maarten Luther
Volgens de berichten veranderde een hevige onweersbui het leven van Maarten Luther in 
1505 volkomen. Luther komt na een bezoek aan zijn ouders in Eis leben op de terugtocht 
naar Erfurt in zwaar weer terecht. Vlakbij Luther slaat de bliksem in. De student in de 
rechten zou door de klap zelfs tegen de grond zijn geslingerd. Doodsbang roept Luther de 
heilige Anna aan en hij doet dan een belofte:    “Ik wil monnik worden”.

Volgens sommigen dacht hij er voor deze gebeurtenis al serieus over na monnik te wor-
den. Luther houdt woord. Op 17 juli 1505 gaat hij naar het Augustijner klooster in Erfurt 
en wordt hij monnik. Zijn vader is overigens niet erg blij met die ‘carrièreswitch’. Na een 
proefjaar wordt Luther toegelaten tot de zogenaamde orde van de  Augustijner eremieten. 
Weer een jaar later wordt Luther priester. Na een jaar lang priester te zijn geweest in Erfurt 
vertrekt Luther naar Wittenberg om daar filosofie te doceren.

Aflaatsysteem
Maarten Luther is niet te spreken over het aflaatsysteem dat de katholieke kerk heeft in-
gesteld. Gelovigen kunnen door een geld bedrag aan de kerk te betalen vergeven worden 
van hun zonden. De katholieke kerk gebruikt de opbrengsten onder meer om de bouw van 
de Sint Pieter in Rome mee te betalen. Het systeem druist in tegen Luthers overtuiging dat 
God zonden vergeeft na getoond berouw en niet na het betalen van geld.
Op 31 oktober 1517 doet Luther iets met zijn ongenoegen. Hij schrijft 95 stellingen waar-
in hij de wantoestanden aan de kaak stelt. Vaak wordt beweerd dat de kerkhervormer het 
document op de deur van de slotkerk van Wittenberg spijkerde. Hard bewijs hiervoor 
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ontbreekt echter. Wel vast staat dat Luther de stellingen doorstuurde naar de aartsbisschop 
van Mainz met het verzoek er schriftelijk op te reageren.
Deze daad wordt gezien als het begin van de reformatie. In deze reformatie kwam de 
klemtoon van het geloof veel meer te liggen op de bijbel en werd het gezag van bijvoor-
beeld de paus en de kerk minder. De stellingen van Luther worden wijd verspreid. De 
komst van de drukpers maakt dit mogelijk.

In de ban
Luthers kritiek op het aflaatsysteem valt bij de kerk niet in goede aarde. In 1521 wordt 
hij in de ban gedaan. Enkele jaren eerder werd de monnik door kardinaal-legaat Th. Ca-
jetanus de Vio in Augsburg verhoord. Tijdens dit verhoor weigert Luther zijn stellingen te 
herroepen. Keizer Karel V doet hem ook in de rijksban.

Wartburg
Luther leeft bijna een jaar ondergedoken als jonker Jörg in de Wartbug in Eisenach. In 
deze periode vertaald hij het Nieuwe Testament in het Duits. In 1522 wordt de vertaling 
gepubliceerd. Tijdens Luthers verblijf in de Wartburg verschijnen op tal van plaatsen Lu-
therse gemeenten.
Luther, die zich niet langer monnik voelde, trouwde in 1525 met Catharina von Bora (een 
voormalige non). Hij breekt hiermee voorgoed met zijn leven als monnik en start ook een 
nieuw fenomeen: het predikantsgezin. Maarten Luther publiceert in 1534 de eerste vol-
ledige Wittenberger-bijbel.

Uitbeelding van het verhaal dat Luther zijn “95 stellingen” op de deur van de slotkerk te Wit-
tenberg gespijkerd zou hebben (Ferdinand Pauwels, 1872)
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Enkele bekende uitspraken van Maarten Luther:
Geloof is de getrooste vertwijfeling – Voor je trouwdag kies je wie je wilt liefhebben. Na je 
trouwdag heb je degene lief, die je hebt gekozen. – Als ik wist, dat morgen de wereld ten 
onder ging, zou ik vandaag een appelboompje planten.

Beknopte levensloop van Maarten Luther
1483 – Geboorte in het Duitse Eisleben
1483 – Luther ontvangt het doopsel in de Petrus en Pauluskerk in Eisleben
1488 – Volgt een opleiding aan de Latijnse school in Mansfeld
1505 – Monnik in Erfurt
1512 – Dokter in de theologie in Wittenberg
1517 – Luther publiceert zijn 95 stellingen als reactie op het aflaatsysteem van de kerk
1517 – Wordt in de ban gedaan en vlucht naar Wartburg
1522 – Luther keert terug in Wittenberg
1525 – Trouwt met Catharina von Bora
1534 – Geeft een Duitse bijbelvertaling uit
1546 – Luther overlijdt in de plaats waar hij geboren werd: Eisleben

(Bron: Historiek.nl)

Kerststallen-expositie in Noordwolde
De exposanten zijn Jan de Vries uit Wolvega en Jan Rijpkema 
uit Frederiksoord.
Jan de Vries is heel bekend en beschikt over een grote kennis 
wat de geschiedenis van de kerststal betreft. Hij vertelt hierover 
op woensdag 13/12 om 20.00 uur in de protestantse kerk van 
Noordwolde. De toegang is gratis.
Jan Rijpkema heeft al eerder een gedeelte van zijn kerststallenverzameling in de kerk 
tentoongesteld, de rest van zijn verzameling komt dit jaar aan de beurt.
Er worden (blank)houten kerststallen tentoongesteld uit de verzameling van Jeltje Kra-
mer. Daarnaast laten nog een paar mensen u meegenieten van hun kerststallen.
De schoolkinderen uit Noordwolde en omgeving werken ook weer mee aan de expositie.
Wij nodigen u hartelijk uit: het belooft ook dit jaar een mooie expositie te worden.

Thema: ‘De herders op het veld’.  Wanneer: 16, 17, 23, 24 en 26 december van 13.30-
16.30 uur Waar: protestantse kerk Noordwolde, Oldeberkoperweg 1
Info: Jeltje Kramer, tel. 0561-430706  –  Rita Akkerboom, tel 0561-475672
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Samenstelling van het bestuur (kerkenraad)
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 0516-427557
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Preekrooster 3 december 2017 – 25 maart 2018


