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Voorwoord

Voor u ligt de jubileumbundel ter ere van 50 jaar Vredekerk, een feest dat wij
op 31 mei vieren. Is de Vredekerk dat wel waard? Dat is misschien een vraag
die opkomt.
Ik moet denken aan die keer dat een collega mij aansprak naar aanleiding
van een preekbeurt in de Vredekerk. Hij verbaasde zich erover dat men zich
verontschuldigde  voor  ons  kerkgebouw.  “Het  was  niets  bijzonders.  We
hadden niet beter,” was gezegd. Dat vond hij maar vreemd. “Het is een prima
kerkgebouw,  er  is  helemaal  niets  mis  mee.  Het  is  weliswaar  geen
Middeleeuws kerkgebouw,  maar  het  is  een mooi  modern  gebouw  en ook
daarin kunnen heel goed kerkdiensten gehouden worden.”
En dat is natuurlijk helemaal waar. Sommigen doen alsof men alleen in de
Middeleeuwen kerken kon bouwen, maar dat is natuurlijk niet waar. Dat is
een vorm van zwart-wit denken, waarbij Middeleeuws goed en de rest slecht
is. Wat kerkgebouwen betreft natuurlijk, want Middeleeuwse opvattingen is
weer een teken van achterhaaldheid. Dan moet het weer modern zijn.
Maar dergelijke opvattingen ten aanzien van kerkgebouwen doen volledig
onrecht aan de veelkleurigheid die er bestaat. Elke tijd zijn gebouw en de
Vredekerk  is  een  prachtig  voorbeeld  van  Noord-Nederlandse  na-oorlogse
kerkbouw. De architect is Egbert Reitsma, in leven was hij secretaris van de
Groningse kunststroming De Ploeg. Aan hem is in 2014 nog een boek gewijd:
Egbert Reitsma, meester in baksteen1. En dat hij een meester in baksteen is
kunnen we ook zien aan de Vredekerk: In baksteen staat erop geschreven:
Hij  is  onze  Vrede,  een bijbelcitaat  uit  Efeziërs  2:14.  Daarmee is  dit  gebouw
getekend door het evangelie, niet aan de binnenkant op de gewelven, maar
aan de buitenkant: het gebouw bekent gelijk kleur als kerkgebouw. Maar ook
bij binnenkomst van het kerkzaal zien we gelijk de mooie hoge ramen, de
grote  achthoekige  ruimte waarbinnen geen enkele pilaar  staat.  We horen
gelijk de goede akoestiek van de zaal. De kansel is ruim en niet hoog, geheel
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volgens  de  opvattingen  van  Abraham Kuijper  die  niets  had  met  de  hoge
kansels  uit  oude  kerkgebouwen  ‘Zo’n  afgesloten  hooge,  holle,  sombere
bloemkelk, waar halverwege een mensch uitkomt’, schreef hij
Maar meer nog dan een goede representant van de moderne kerkbouw van
een interessante architect is de Vredekerk 50 jaar lang het huis van onze
gemeente. 50 jaar lang: 50 jaar lang is er uit de bijbel gelezen en gepreekt. 50
jaar lang is er gezongen en gebeden, 50 jaar lang is er gedoopt, getrouwd en
begraven. 50 jaar lang kwamen wij er samen in goede en kwade dagen. 50
jaar lang hebben wij er samen gewerkt en tegen elkaar gestreden. In vijftig
jaar is er veel gebeurd. 50 jaar is bijna 2 generaties verder. 50 jaar, dat is
7x7+1. Deze formule is te vinden in Leviticus 25: 8-10:
Na  verloop  van  zeven  sabbatsjaren,  na  zeven  maal  zeven  jaar,  wanneer  er
negenenveertig jaren verstreken zijn, moeten jullie op de tiende dag van de zevende
maand de ramshoorn luid laten schallen. Op Grote Verzoendag moet in heel het land
de ramshoorn schallen. Elk vijftigste jaar zal voor jullie een heilig jaar zijn, waarin
kwijtschelding  wordt  afgekondigd  voor  alle  inwoners  van  het  land.  Dit  is  het
jubeljaar, waarin ieder naar zijn eigen grond en zijn eigen familie kan terugkeren.
Het vijftigste jaar is het jubeljaar. waarin alles wordt kwijtgescholden. Vijftig
jaar Vredekerk is ook een mooie gelegenheid om als gemeente te vieren dat
wij hier al 50 jaar kerken: 50 bewogen jaren, tijd om terug te blikken, maar 50
staat ook voor een nieuw begin met elkaar.

ds. Marco Roepers
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Vier jaren Loppersum

Het  was  een  mooie  zomeravond.  We  hadden  in  verband  met  het
beroepingswerk  een  lange  zwerftocht  door  het  vaderland  gemaakt.  Het
voelde allemaal nog wat onwennig na de jaren in Bangladesh. We waren te
vroeg voor de gemeenteavond waarop we kennis zouden maken met al die
stieve Grunnigers. Hoe we er precies gekomen zijn weten we niet meer maar
we liepen langs  het  water  door  de  Lagestraat.  Ineens  viel  ons  oog op de
Wereldwinkel.
Een wereldwinkel? In Loppersum? Het leek er verdacht veel op.
Navraag die avond leerde dat het echt waar was. Daar konden de moeilijke
vragen, zoals die waarin van ons de toezegging werd gevraagd iedere zondag
de tien geboden te lezen of die waarin we ja of nee moesten zeggen op de
vraag of Jona echt in de walvis had gezeten, niet tegenop.
Voor het geval u nog nieuwsgierig bent en uw geheugen het een beetje af
laat weten, de antwoorden waren: Alleen wanneer u belooft zich er ook aan
te houden en Nee, maar daar zit nog een heel verhaal aan vast.
Die wereldwinkel deed het voor ons en de antwoorden deden het voor de
gemeente want nog diezelfde avond werden we beroepen.
Het werden mooie jaren. Tenminste, zo herinneren wij het ons graag.
Er waren er die nog een beetje raar keken naar een vrouw op de preekstoel
maar dat werd ruimschoots goedgemaakt door de nieuwjaarsmorgen toen
we opstonden om naar de kerk te gaan. In plaats van ‘Hij is onze vrede’ stond
er  op  de  kerk  ‘Zij  is  onze  vrede’  en  een  mooier  compliment  kun  je  niet
krijgen.
Trouwens,  ook  de  mannelijke  helft  van  het  echtbaar  deed  sommigen  de
wenkbrauwen fronsen. Elke zaterdag onder de lat bij de veteranen van het
nog  maar  net  ontstane  ‘Loppersum’.  En  niet  een  beetje  fanatiek  ook…
Hoewel, het kon nog erger, zoals onze oudste jarenlang in het eerste heeft
bewezen.
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Daar  stond  tegenover  dat  die  dominees  door  hun  korte  lijnen  er  voor
zorgden  dat  een  heuse  bisschop  uit  Bangladesh  de  Wereldwinkel  in  het
‘nieuwe’ pand aan de  Nieuwstraat opende.
Over openingen gesproken, ook de zaal achter de kerk en de kerkzaal zelf
werden geheel vernieuwd. Met beide dominees erg weifelend ten opzichte
van de kleuren die de architect had bedacht. Maar toen het eenmaal klaar
was tot op de dag van vandaag wanneer we nog eens komen preken, vonden
we het prachtig.
Daarnaast  maakte Albert  als voorzitter  van het schoolbestuur ook nog de
opening van ‘Roemte’  mee en hebben we dus het stukje in Trouw waarin
vermeld werd dat het gebouw aardbevingproof zal worden gemaakt, netjes
uitgeknipt en gedeeld met onze dochters.
Goede herinneringen aan een prachtig dorp, zelfs zo goed dat we ons met
een  gerust  hart  hebben  laten  beroepen  in  Delfzijl.  Echt  waar,  zonder
Loppersum waren we nooit op het idee gekomen.
We hebben meegevierd toen het de koningin al in ons eerste jaar behaagde
een deel van haar ‘verjaardag’ te vieren op het grasveld voor ons huis. Maar
ook toen de Gereformeerde Kerk 100 jaar bestond en we dat met een boekje,
allerlei activiteiten en een bonte kerkdienst vierden. 
We wensen jullie vrede toe. Maar niet zonder de vrede van de Heer die aan
de kerk zijn Naam heeft verbonden.

Albert en Dineke Ferwerda
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Uit het kerkblad 

van 1941

In de kluis vonden wij het herdenkingsnummer van het Kerkblad van 1891
tot 1941. Ook een 50-jarig jubileum dus. De verschillende voorgangers vanaf
het begin schrijven hier iets in over hun ervaringen met de gemeente van
Loppersum.  We  hebben  een  korte  bloemlezing  gemaakt  van  de  meest
opvallende zaken.

Herinneringen vanaf het begin van de gemeente.

Op zondagmorgen gingen er ongeveer 30 mensen lopend naar Garrelsweer
om de dienst bij te wonen, gewapend met een dik kerkboek. De mensen die
goed ter been waren, gingen ’s middags nog een keer en voor de mensen die
niet konden lopen (de ouden en zieken) en in de winter werden er ’s avonds
bij de ouderlingen Keur en van der Laan nog leesdiensten gehouden. Als er
teveel  sneeuw  lag,  werden  er  in  de  week  diensten  gehouden  door  een
predikant. Dat was dan bij de mensen thuis, het was dus nog niet zo’n hele
grote groep.
De orthodox-hervormde Lopsters gingen naar de kerk van Stedum.
Toen  werd  de  christelijke  school  gebouwd  en  de  vraag  kwam  om  een
gebouwtje  te  bouwen  als  evangelisatielokaal.  De  kerk  van  Garrelsweer
betaalde mee. Dan konden daar in de week bijeenkomsten gehouden worden,
ook de hervormden deden mee en de band werd steeds hechter. De groep
groeide en daarmee kwam de vraag om zelfstandig verder te gaan en zo werd
op 27 sept 1891 de eigen gemeente gesticht.
Er staat speciaal bij vermeld dat een aantal hervormden zich ook aansloten
bij de gereformeerde kerk.
Dit werd geschreven door ene J.v.d. M. jr
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Ds E. van Es (voorganger in Loppersum van
1939-1943)  is  redacteur  en  begint  met  een
korte opening. Hij begint met Psalm 126:3 De
Heere  heeft  groote  dingen  bij  ons  gedaan,
dies zijn wij verblijd.
Hij spreekt woorden van dankbaarheid over
het  verleden,  hoop  voor  de  toekomst  met
veel geloofsvertrouwen, het bindt verleden,
heden en toekomst telkens weer samen tot
een  vaste  gang  van  Gods  raad  en  daad  in
Christus.

Dan komt ds Meijering aan het woord. Hij is
de  eerste  voorganger  van  onze  gemeente

(1892-1895). Hij schrijft dat hij veel heeft moeten leren, omdat het zijn eerste
beroep was. Tijd indelen om 2 preken per week te maken, praeses van de
kerkenraad te zijn, veel zieken bezoeken en de andere bezoekjes, catechese
geven aan jong en oud, zich inlaten met jeugdwerk en verenigingsleven. Hij
is  dankbaar dat hij  met  veel  mensen prettig kon samenwerken en dat  de
gemeente groeide.

Ds Lambers (1913-1916) maakt het kort. Hij is dankbaar dat het zo goed ging
met  de  gemeente  van  Loppersum.  Menschen  hebben  gearbeid,  maar  de
wasdom gaf God.

Ds Steenhuis (1917-1934) heeft een hele opsomming van cijfers geschreven.
Hij begint te zeggen dat het hem een voorrecht was om de lopster gemeente
zo lang te mogen dienen. Als hij net bevestigd is zijn er 623 leden, waarvan
244 belijdende leden.  Toen hij  wegging waren er  824  leden,  waarvan 391
lidmaten.
De kerk werd te klein, na veel en hard werken werd in 1925 de nieuwe kerk
geopend  (de  kerk  aan  de  Kruisweg).  Op  de  openingsavond  werd  er  1000
gulden bij elkaar gebracht!
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Hij deed 750 tot 800 bezoekjes per jaar en dat deed hij  altijd met plezier,
hoewel  niet  alle  bezoekjes  vrolijk  waren.  Er  waren  natuurlijk  ook  de
sterfgevallen en ernstige zieken.
Hij  heeft  ook  regels  ingevoerd  met  betrekking  tot  het  aanzitten  aan  het
Avondmaal en ook dat de mannen tijdens het bidden moeten staan…

De laatste in de rij is ds Vogel (1935-1939). Hij heeft het kaartsysteem voor
alle  leden  ingevoerd,  omdat  de  oude  boeken  bijna  vol  waren  en  erg
onoverzichtelijk.  De broeders waren eerst niet  enthousiast.  Is  het de prijs
van 15 gulden voor de kaarten? Zitten de Groningers inderdaad zo vast aan
hun geld? Op de volgende vergadering blijkt  dat ze het vervelend vinden
voor ds Steenhuis, het lijkt of hij zijn werk niet goed gedaan had. Als dit is
uitgesproken stemmen de broeders in met het voorstel om een kaartenbak
aan te schaffen.
Als afscheidscadeau krijgt hij een tekst op een wandbord die ik u niet wil
onthouden:
U zeeg’ne God
Hij stell’ u tot een zegen.
Gezegend zij uw hoofd, uw hart, uw wegen,
Uw aardsch, uw eeuwig lot.

Ter afsluiting nog een stukje van ds van Es:
Normaal  mogen  gemeenteleden  niet  de  notulen  lezen  van  de
kerkenraadsvergaderingen,  maar  voor  deze  gelegenheid  heeft  hij  wat
bijzonderheden opgezocht. Scriba was br. A. Pilon.
De eerste kerkenraad begon met veel ijver aan hun werkzaamheden. Welk
een  liefde,  welk  een  ijver,  welk  een  geloof  en  doorzetting  hebben  deze
broeders  aan  de  dag  gelegd:  zowel  de  ambtsdragers  als  de  gemeente!  De
kerkenraadsvergadering begon en eindigde altijd  met  het  zingen van een
psalm en natuurlijk gebed.
Al gauw waren er zorgen en ook helaas oneenigheden, daardoor verdween
het  zingen  en  werd  een  psalm  gelezen  en  nog  later  verdween  ook  dit
gebruik.
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Ze gingen met elkaar wel voortvarend aan de slag en men begon over een
voorganger  te  praten,  maar  dan  moet  er  eerst  een  pastorie  komen.  De
aanbesteding kostte 3939,-  gulden,  terwijl  een collecte (of  zoals hier  staat
bloklichting) 30,- gulden opbracht. Toen werd al snel ds Meijering beroepen,
een jonge dominee, want een voorganger met een gezin was te duur.
Op elke kerkenraadsvergadering kwamen er vragen binnen van mensen die
belijdenis wilden doen, zoveel, dat gemeenteleden zich soms afvroegen of de
gang naar het avondmaal niet te makkelijk genomen werd. Toch was er wel
de tucht, een zuster werd ernstig vermaand en als dat niet hielp, werd ze met
afsnijding bedreigd.

Dit alles uit de notulen van de eerste tijd van onze gemeente.

“Een nieuwe kerk 

was hard nodig”

Een interview met Menno Norden

Menno Norden is 91 jaar en in Loppersum welbekend als 'de oude bakker'.
Van 1950 tot 1986 hadden hij en zijn vrouw een bakkerij aan de Singelweg.
Norden heeft vele malen in de kerkenraad gezeten en was diaken toen er in
1963 een aanvang werd gemaakt met de bouw.
“Al  ruim voor de oorlog werd er gesproken over een nieuw kerkgebouw.
Toen dominee Vogel hier van 1935 tot 1939 stond, was de oude kerk aan de
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Kruisweg al te klein. De gemeente groeide en ik herinner me dat er al een
maquette was gemaakt. Die heeft jarenlang in de kerkenraadskamer gestaan.
Het probleem was toen het geld.” Norden weet het niet zeker, maar schat dat
een nieuw kerkgebouw vóór de oorlog ongeveer 25.000 gulden (11.350 euro)
had gekost.
Tijdens het interview vertelt Norden zonder omhaal van woorden over de
moeite die het heeft gekost om de nieuwe kerk te laten bouwen. “Ik zeg het
misschien wat direct, maar het is nooit mijn bedoeling om ruzie te zoeken of
iemand kwaad te doen. Er zijn mensen geweest die moeite hebben gehad met
de gang van zaken, maar ik heb gedaan wat ik vond dat goed was.”
Voor de oorlog waren het de financiën, tijdens de oorlog was het de bezetter,
maar  ook direct  na de  oorlog kwam er nog geen nieuwe kerk.  “Dominee
Ypma stond hier. Hij was een geweldige redenaar en de kerk groeide en bleef
maar groeien. Dat kwam deels door zijn talent, maar ook doordat Loppersum
in die jaren werd uitgebreid. Zelfs terwijl er groepen mensen naar Canada
emigreerden, zat de kerk bomvol. Er stonden extra stoelen in het gangpad en
er werd geen plaatsje onbenut gelaten.”
Norden en zijn vrouw Ali trouwden in 17 juli 1950 in Uithuizermeeden. “In
1951 kwam dominee Hamming bij ons en op 1 januari 1952 werd ik bevestigd
als diaken. Het woord 'kerkbouw' hing destijds al wel in de lucht, maar het
geld...”  De  jaarlijkse  bijdrage  van  de  gemeenteleden  zorgde  voor  een
sluitende begroting, maar er bleef niets over. “Het kerkengeld was 'rond'.
Voor de oorlog was er al  wel een kerkbouwfonds geweest, maar er kwam
weinig geld los. Sommige gemeenteleden betaalden al jaren twintig gulden
aan bijdrage, wat ook voor die tijd niet heel veel geld was.”
Begin jaren zestig kwam er dan eindelijk schot in de zaak. “De kerk zat zo
vol,  dat  we  waarschuwingen  kregen  van  zowel  de  brandweer  als  de
gemeente. Dus toen moesten we wel.  Er kwam een aparte commissie met
leden  uit  de  gemeente  en  één  namens  de  kerkenraad.  Ik  zat  niet  in  die
commissie, maar de oude gemeentesecretaris Musschenga bijvoorbeeld wel,
en politie Bos.”
De commissie moest de kerkbouw gaan regelen. “Zij zochten een architect,
zij  maakten  een  begroting  en  hebben  een  hypotheek  geregeld  bij  de
Nutsspaarbank.  De  commissie  kwam  met  voorstellen,  maar  uiteindelijk
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moest  de  kerkenraad over  alles  beslissen.  En de  kerkenraad moest  bij  de
gemeenteleden langs om geld op te halen. Ik ook.”
“Er  waren  drie  plannen  voor  de  nieuwe  kerk.  Plan  A  was  alleen  een
kerkgebouw, plan B bestond uit een kerk, een pastorie en lokaliteiten. Bij
plan C kwam dan ook nog een klokkentoren. Ik maakte me sterk voor plan C.
Waarom? Ik zag er muziek in; ik keek in de toekomst. Het was een opgaande
tijd. Drie zakenmensen die destijds ook in de kerkenraad zaten, waren het
met me eens en zagen plan C ook wel zitten.”
Maar het werd plan A: alleen een kerkgebouw. Norden schudt zijn hoofd. “Ik
was dan wel fel, maar ik was er niet de man naar om mijn eigen mening door
te drijven. Jaren later, bij een jubileum, sprak ik met dominee Hamming. Hij
zei  me:  'Jongen,  we  waren  veel  te  bang.  Het  geestelijke  kwam  op  de
achtergrond, de financiën op de voorgrond.' En hij had gelijk.”
Toen de nieuwe kerk, die de naam Vredekerk meekreeg, werd ingewijd, zat
de voltallige kerkenraad onder het orgel. “Er waren ook afgevaardigden van
alle omliggende gemeenten.”

Kort nadat de Vredekerk in gebruik was genomen, werd dominee Hamming
beroepen  naar  een  andere  gemeente.  Norden:  “Daar  zaten  we  met  ons
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nieuwe gebouw: vacant. We hebben beroepen en beroepen, maar de een na
de ander  zegde  af.  Ik  geloof  dat  we al  met  al  veertien bedankjes  hebben
gehad.”  De  reden  voor  de  afwijzing  was  telkens  dat  de  gereformeerde
gemeente  Loppersum  geen  goede  pastorie  kon  aanbieden.  “In  de  oude
pastorie aan de Kruisweg wilde niemand wonen. Al met al zijn we vier jaar
vacant geweest. Een geluk bij een ongeluk was, dat we het domineessalaris
uitspaarden. Dat hebben we toen kunnen inzetten voor de bouw van een
pastorie. Toen die klaar was, kwam dominee Hazenberg uit Grijpskerk.”
De maquette die voor de oorlog in de oude kerkenraadskamer pronkte, is bij
de verhuizing verdwenen. Steeds minder gemeenteleden weten nog van een
'oude'  gereformeerde  kerk  aan  de  Kruisweg,  die  plaats  maakte  voor  de
Fivelstraat. Norden was blij met de nieuwe kerk. “Het was geweldig mooi om
in zo'n nieuw gebouw te zitten. Er stonden 610 stoelen en de kerk was vaak
vol. Ik kan me herinneren dat ik rond 1990 eens dienstdoende ouderling was
en  nog  de  hele  gemeente  tegenover  me  zag  zitten.  Helaas  is  dat
tegenwoordig  wel  anders.  Maar  ik  ben  altijd  met  plezier  naar  de  kerk
gegaan.”

(interview gehouden op 12 mei 2015 door Els Zwerver)

Speurneuzen gezocht!

Beste kinderen van de kindernevendienst,
Na  de  kerkdienst  op  31  mei  hebben  we  een  leuke  activiteit  voor  jullie
bedacht. Nadat je ranja gedronken hebt mag je naar het jeugdhonk komen
(de jongste kinderen graag even een ouder meenemen). 
Heb jij een goede speurneus? Kom dan vooral meedoen! 
Groetjes, Henriëtte en Linda
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Wist u dat…

• het eerste bruidspaar dat in de nieuwe kerk trouwde was op 4 juni
1965 Jan van Vondel en Lymke Geut.

• Het eerste kind dat gedoopt werd is de op 31 mei geboren zoon Harm
Heine  van N. Huisman en S. Huisman- Werkman, nu Wijmersweg 27
en werd gedoopt op 13 juni 1965

• er  een  officieel  kerkenraadsbesluit  kwam  voor  toestemming  om
tijdens de collecte te orgelspelen.

• er een ingezonden brief kwam (1935) dat er geen paardrijwedstrijd
mag worden gehouden, omdat dan de mensen te vaak in de kroeg
kwamen want ”onze godvrezende vaders en in de Heere ontslapen
grootvaders  en  overgrootvaders  hebben  na  hun  bekering  nooit
harddraverijen bijgewoond”.

• er voor de oorlog een dankoffer gebracht werd bij  de boekhouder
een bankbiljet van honderd gulden, er staat op '19 oct 1937'.
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• er fraude gepleegd is in de kerk in vroegere jaren? Zie de ingezonden
brief elders in dit boekje.

• er  bij  de  opening  van  de  aanbouw  van  de  zalen  (dhr  Pastoor  uit
Wiemersheerd was daarvoor uitgekozen omdat hij toen het oudste
gemeentelid was) er een grote sleutel gebruikt werd en hij bang was
dat de sleutel niet paste. Natuurlijk was het een symbolische sleutel.

• er  verschillende  predikanten  wel  eens  de  preek  vergaten  mee  te
nemen. Gelukkig was de pastorie dichtbij…

• er één van onze voorgangers in de haast  de deur van de pastorie
dichttrok, daarbij de vingertjes van zijn zoon afklemde. Hij toch de
dienst begon en de koster met David naar de dokter ging. Toen ze
terugkwam ging ze even naar hem (Kees Groenendijk) toe om hem
gerust te stellen.

• er toen de kerk geopend werd, er een kinderkoor “de zangvogeltjes”
bestond. Het is niet bekend hoelang het koor heeft bestaan.

• er  in  1965  935  leden  van  de  kerk  zijn,  451  doopleden  en  484
belijdende leden. Volgens de laatste cijfers zijn er 190 doopleden en
336 belijdende leden, totaal 526!

• De collecte die gehouden werd in de dienst bij de opening van de
kerk bedroeg 1046 gulden! Wat zou het fijn zijn als we dit bedrag
weer halen voor het goede doel van deze feestelijke dag! Zie elders in
dit boekje.
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Vijftig jaar in een 

zelfgebouwde kerk

Een interview met Piet Waijer

Piet Waijer (geboren in 1940 in Waterhuizen) was 23 jaar toen 52 jaar geleden
werd  begonnen  met  de  bouw  van  de  Vredekerk.  “Ik  was  zo'n  beetje  de
voorman op de bouwplaats. In de herfst van 1963 zijn we begonnen met het
uitgraven. Het grootste deel is door machines gedaan, maar daar waar de
betonfunderingen moesten komen, hebben we met de hand gegraven. Nadat
we het beton hadden gestort, begon het te vriezen en daarom moesten we
het afdekken.” De aannemer, Jan Tonnis Wieringa, zocht naar een goedkope
oplossing om het natte beton af te dekken. Hij dacht die te vinden door de
lege  cementzakken  te  gebruiken.  “Toen  ik  Wieringa  vertelde  dat  ik  de
portlandzakken had verbrand, was hij een beetje aangebrand. Tja, wat moest
ik met die rommel? Ik heb ze ter plekke opgestookt, want dat scheelde weer
afval. Ik wist niet dat hij ze wilde hergebruiken.”
Wie Waijer ziet en hoort vertellen over de bouw, ziet de kerk voor zijn ogen
verrijzen. “Ik kon goed tekeningen 'lezen'. Ik heb mede de contouren van het
gebouw uitgezet, van de zijvleugel, de consistorie, de keuken en de hal. Ik
was verantwoordelijk voor het meet-  en stelwerk op de bouwplaats.”  Zijn
handen, groot en verweerd, vertellen in kalme gebaren hoe de kerk in elkaar
steekt.  Sommige  van  de  termen  die  hij  gebruikt  –  gording,  ringbalk,
aanzagen – zijn voor de leek moeilijk te volgen, maar zijn enthousiasme is
voor iedereen verstaanbaar.
“De  vloer  is  opgebouwd  uit  holle  bakstenen  met  betonijzer  ertussen.  De
mortel die we daarvoor gebruikten, bevatte geen kalk,  want dat tast ijzer
aan. Ter plekke hebben we de strokenvloer er opgemetseld.” 
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Het was voor Waijer de eerste keer dat hij aan zo'n groot project meewerkte.
“Ik  kwam  bij  een  burgerbaasje  vandaan,  een  aannemer  met  twee  man
personeel. Maar dit was 'grote bouw' onder architectuur zelfs. Hier waren
verschillende echte ambachtsmensen aan het werk, constructeurs voor de
stalen dakspanten, tegelleggers, granitowerkers;  dat  vond ik bijzonder. Bij
het burgerbaasje deed je alles tegelijk, maar hier waren specialisten aan het
werk.” Waijer was op zijn 23e de voorman van de timmerlieden. “Ik was de
beste van mijn klas en ik had echt voor dit vak gekozen,” verklaart hij zijn
leidinggevende positie. “Ik had de verantwoordelijkheid.”  
Waijer had niet direct te maken met de architect, Egbert Reitsma, maar heeft
hem toch een paar keer gezien en gesproken. Ook met zoon Lammert heeft
hij nog wat beleefd. “Mijn moeder en ik moesten een keer naar Zuidlaren en
Lammert hoorde dat. Hij bood aan om ons een lift te geven in zijn Jaguar.
Maar wie een Jaguar heeft, rijdt geen tachtig!” Bij Ruischerbrug worden ze
aangehouden door  de  politie.  Waijer  lacht.  “Daar  kreeg hij  een beste  flip
aangeboden!”
Reitsma heeft in de ogen van Waijer een mooie en stevige kerk gebouwd.
“Het is een solide gebouw, die wel een redelijke aardbeving kan doorstaan.
Maar als uitvoerder moest je soms goed nadenken over hoe je dat ontwerp
kon  realiseren.”  Waijer  herinnert  zich  nog  hoe  hij  een  oplossing  moest
vinden voor het storten van het beton voor de zes meter hoge raamkozijnen.
“We hadden een bekisting gemaakt, maar als je beton van zes meter hoog
laat  vallen,  dan  slaat  het  water  eruit  en  hardt  het  beton  niet  goed  uit.
Daarom moesten we in elke pilaar op drie meter hoogte een extra stortluikje
maken om het beton goed te kunnen storten.”
De  raamkozijnen  hebben  de  glaszetters  nog  meer  hoofdbrekens  gekost.
Waijer pakt er een schetsboekje bij om uit te leggen hoe het glas erin zit. In
de  pilaren  zaten  uitsparingen  waar  het  glas  in  moest.  “Door  die  sleufjes
moest het glas breder zijn dan het kozijn, maar dan lukte het niet om de ruit
erin  te  manoeuvreren.  Die  verrekte  sleufjes!  Voor  elke  ruit  heb  ik
inzetstukjes moeten maken. En dan nog was het een heidens werk om die
zware glasplaten erin te krijgen. Glas vervangen is nog altijd een probleem.” 
In de herfst van 1964 was het buitenwerk klaar en kon Waijer beginnen aan
de afwerking van de kerkzaal. De wenteltrap naar het orgel, de teakhouten
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zijdeur en de andere deuren zijn allemaal uit zijn handen gekomen. Ook het
plafond heeft hij aangebracht.
“Oorspronkelijk  was het  een ongeschilderd plafond.  Het  hout  was parana
pine,  mooi  licht met  zwarte strepen. Het mocht  niet  geschilderd worden,
omdat dat de akoestiek in de kerk misschien zou beïnvloeden. Het spijkeren
van dat plafond was een geweldig karwei: al  die schuine hoeken moesten
daar bovenin ter plaatse aangezaagd worden. We zijn er met drie man een
hele tijd mee bezig geweest.”
Waijer was niet kerks opgevoed. “Van huis uit was ik hervormd, maar door
omstandigheden was ik nooit gedoopt. De aannemer was gereformeerd en ik
denk dat de helft van zijn personeel dat ook was. De andere helft was niets of
in elk geval niet praktizerend.” Toen Waijer een gereformeerd vriendinnetje
kreeg op Goeree-Overflakkee,  ging hij  wel  eens naar de kerk.  “Daar heeft
toch iets me aan het denken gezet.” Maar de verkering ging weer uit. Bij de
inwijding van de kerk in 1965 was hij in de dienst aanwezig, maar pas toen
Waijer zijn dienstplicht op herhaling moest vervullen, sloeg er echt een vonk
over. “Ik zat een week in verzwaard arrest omdat ik het wat moeilijk had met
discipline,” legt hij uit. “Van de dominee daar kreeg ik een bijbeltje en in die
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tijd  kon  ik  in  mijn  leven  wel  wat  steun  gebruiken.  Dat  viel  dus  neer  op
vruchtbare bodem. Vanaf toen zat ik regelmatig in de kerk.”
Waijer herinnert zich hoe de mensen vreemd opkeken: “Daar komt zomaar
iemand hier  die  anders  nooit  naar  de  kerk  gaat.”  De  mensen  waren niet
afhoudend, eerder verbaasd. Hij trok zich er in elk geval niets van aan en wat
hij in de kerk hoorde, gaf hem veel steun. “Mensen zeggen wel eens tegen
mij: je bent gereformeerd geworden toen je je vrouw leerde kennen, maar
het is anders gegaan.”
Hoe is het nu om al vijftig jaar naar de kerk te gaan die je zelf hebt gebouwd?
Waijer  is  eigenlijk  best  trots  op  zijn  werk,  al  zal  hij  dat  woord niet  snel
gebruiken. “Tevreden ben ik.” Hij lacht: “En hij zag dat het goed was.”

(interview gehouden op 1 april 2015 door Els Zwerver)

Collectedoel: Stevige bamboehuizen in Madagaskar

Bij de voorbereiding van deze dag waren we als commissie het erover eens
dat we onze feestelijkheden willen delen met mensen die het minder hebben
als wij. Bij de informatie van Kerk in Actie was een project in Madagaskar.
Het is een project om stormvaste huizen te bouwen, zodat niet na elke storm
de  mensen  weer  een  nieuw  huis  moeten  bouwen.  Dit  wordt  gedaan  met
bamboe, stevig maar wel buigzaam, zodat het meebuigt tijdens een storm in
plaats  van  stuk  waait.  Bovendien  is  hardhout  schaars  en  bamboe  volop
aanwezig.
Lokale timmerlieden leren nieuwe technieken om stevige huizen te bouwen
voor  hun  dorpsgenoten  en  krijgen  kans  een  onderneming  op  te  zetten,
waarmee ze de kost voor hun gezinnen kunnen verdienen.
Op zaterdag tijdens de quilttentoonstelling wordt er koffie met cake en soep
verkocht voor het goede doel. (daar komt u toch ook kijken?) Op zondag is er
maar één collecte voor dit doel, dus wat u anders over drie collectes verdeelt,
kunt u misschien nu in die ene collecte doen.
Van harte aanbevolen!
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Een kunstig lied

Tentoonstelling Bijbelquilts

Altijd in de weer met stoffen, naald en draad is Rieteke Hoogendoorn in 1991
begonnen met het maken van quilts. Na een paar jaar hier mee bezig te zijn
geweest, kreeg zij de behoefte om iets meer in haar quilts te laten zien dan
alleen hoe mooi kleuren en patronen kunnen zijn. Zij wilde in haar quilts iets
van Gods liefde doorgeven. 
Met  de  symbolen  van  geloof,  hoop  en  liefde  maakte  zij  haar  eerste
‘Bijbelquilt’. Hierna volgden er meer.
Zij kreeg van mensen om haar heen de vraag of zij voor hen een quilt wilde
maken van bijvoorbeeld hun trouwtekst, belijdenistekst of iets wat met hun
leven en het geloof te maken had.
Nu  is  het  haar  dagelijks  werk  geworden  om  Bijbelquilts  te  maken.  De
symboliek van kleuren, bloemen, getallen, vormen en symbolen boeien haar
heel erg; in de loop der jaren heeft zij door zelfstudie zich daarin verdiept.
In elke Bijbelquilt is er iets van deze symboliek terug te vinden. 
De quilts worden helemaal met de hand gemaakt en Rieteke werkt zoveel
mogelijk met traditionele technieken. Ze werk zowel abstract als figuratief,
maar een combinatie van deze twee spreekt haarzelf het meeste aan.
Als  ze  in  opdracht  werk heeft  ze  eerst  een gesprek en daarin  wordt  dan
duidelijk welke vorm deze mensen het meest aanspreekt. Daarna gaat ze zich
verdiepen in de tekst of het verhaal dat zij aangereikt heeft gekregen en dan
gaat ze aan het ontwerpen. Met het uitkiezen van de stof/kleuren houdt ze
er rekening mee waar  de  quilt  komt te  hangen en wat de smaak van de
mensen is. Zo wordt de quilt geboren. 
In al haar kunstwerken probeert ze Gods nabijheid door te geven. Dit is haar
doel.  Hoe donker het leven ook kan zijn, in het verhaal dat in de quilt is

20



uitgewerkt zijn altijd ‘draden van zijn liefde, woorden van geloof en kleuren
van de hoop’ verwerkt.  
Ze  heeft  ook  verschillende  liturgische  kleden  voor  kerken  ontworpen  en
gemaakt. In 2005 is zij presentaties gaan verzorgen over haar Bijbelquilts. De
quilts zijn te bekijken op www.bijbelquilts.nl
Van veel quilts zijn er kaarten te koop. In 2011 is een boekje verschenen van
de Bijbelquilts: Een kunstig lied. Er staan foto’s in van de quilts in combinatie
met  een uitleg,  gedichten en een bijpassende cd met  muziek van Ronald
Koops.
Het is het een prachtig meditatief kijk- en luisterboek geworden.
In 2014 is er nog een boek verschenen: Het scheppingslied.
Kaarten en boeken zijn te bestellen via: www.bijbelkaarten.nl
Rieteke is op de expositiedagen zelf aanwezig met haar boeken en kaarten.
De opbrengst is voor kinderbijbels in Bolivia.

Rieteke is aanwezig met haar quilts op zaterdag 30 mei van 10.00-16.00 uur
en zondag na de dienst tot ongeveer 14.00 uur.
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Ingezonden brief

Zittend op het terras bij mijn zus en zwager, onder het genot van een sapje in
de late zondagmiddagzon van 19 april j.l., kwam het gesprek op de kerk, de
komende festiviteiten en alle daarbij horende activiteiten.
Ik  vertelde  ooit  eens  penningmeester  te  zijn  geweest  van  de  JV  in
Loppersum.
Vandaag de dag gaat dat allemaal met de computer en zijn er kascontrole
commissies, maar 47 jaar geleden (ik was 18 jr.) schreef de penningmeester
de inkomsten en uitgaven in een schrift en aan het einde van het seizoen
werd alles opgeteld en afgetrokken, het schrift en het geld dat je in een kistje
bewaarde werden doorgegeven aan de volgende persoon.
Toen ik destijds (in 1968 dus) alles had opgeteld en afgetrokken bleek, nadat
ik het meerdere keren had nagekeken en nageteld, dat er precies 25 gulden
teveel in kas zat!!!  Ik dacht…. Dat is dus teveel,  over,  wat nu… en besloot
uiteindelijk  om  die  25  gulden  in  eigen  zak  te  steken.  Ik  kon  het  wel
gebruiken, want daar kon ik mooi benzine voor kopen voor mijn Magneet
brommer. Ik heb er nooit wroeging of last van gehad, ik dacht er nog wel
eens aan, maar daar bleef het dan ook bij… tot zondagmiddag 19 april!
Ik ga nu mijn schuld inlossen. Maar 25 gulden terugbetalen kan niet meer en
als ik het omreken in euro’s is het ongeveer € 11,50.
Toen was ik 18 jaar, nu 65. Zevenenveertig jaar later… ik maak er €25,= van,
wat teveel is moet je maar zien als rente.

Vriendelijke groet van
Jan van Weerden uit ’t Zandt
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