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Geraakt
Herken je dat? zomaar op het onverwacht komt er een 
boodschap in de preek. iets dat je al eerder hebt ge-
hoord, instemmend ‘ja’ hebt gedacht en er vervolgens 
niet meer aan denkt.

mij overkwam het bij de oudejaarsdienst. al heel lang 
bid ik voor de gemeente. ik heb verdriet over de moei-
lijke zaken die er spelen. gemeenteleden die niet met 
elkaar door de deur kunnen. Familieverbanden die ver-
broken zijn. Broeders en zusters die de drempel bij de 
deur van de kerk niet meer over kunnen. de groep die 
zich niet meer gezien voelt. maar ook zij die zich niet 
meer laten zien.

En dan al die anderen, die zich met hart en ziel inzet-
ten. ook zij concluderen dat ze gemeenteleden mis-
sen. stoelen die leeg blijven. taken die door te weinig 
mensen met veel inzet worden verricht. vragen als, hoe 
moet dit verder? Hoe boos moet je zijn om wat er is ge-
beurd? Kunnen we elkaar dan niet vergeven? proberen 
om weer een zeker vertrouwen op te bouwen?

En dan komt de preek van ds. davelaar, en herken ik een 
mooie les; boosheid mag er zijn, moet erkent worden, 
moet gezien worden, moet een plaats hebben. maar 
mag niet blijven hangen, want dan wordt het bitterheid. 
dat is een groot gevaar. ja maar, al dat onrecht dan? En 
mijn gelijk?

Een paar weken geleden heb ik met deze vragen ge-
worsteld in mijn directe omgeving. Een enorme rel waar 
ik me diep voor schaam. ik wilde het uit de weg heb-
ben, maar daar was geen ruimte voor. Een fatsoenlijk 
gesprek? onmogelijk. We werden alleen maar bozer. Er 
bleef maar één vraag over, hoe komt dit ooit weer goed? 
zoveel pijn en beledigingen, zoveel onbegrip, maar ook 
verlangen naar het doen van de wil van god. maar hoe? 
Heer help!

Kijk uit als je die vraag stelt, het antwoord ging door een 
diep dal. steeds dat ene zinnetje: ‘ga terug en loop er 
niet voor weg’. ja maar... ‘ga terug en loop er niet voor 
weg’. maar hij... ‘ga terug en loop er niet voor weg’. En 
ik dan?... ‘ga terug en loop er niet voor weg’. u weet het 
toch, van dat ene... ‘ga terug en loop er niet voor weg’. 
oké Heer, maar hoe dan?... geef het aan mij en neem je 
verantwoordelijkheid.

toen gebeurde wat ds. davelaar preekte. ik gaf het in 
de handen van jezus. steeds opnieuw totdat ik rust 

en vrede voelde om terug te gaan. na een nacht vol 
strijd en zorgen keek ik omhoog, en kon ik een afspraak 
maken. Het was spannend, hoever zouden we komen.

En daar stond ik, bij hen op de mat. Ik besefte dat ik 
vooral mijn aandeel in dit conflict kon oplossen door 
vergeving te vragen voor dat deel. Zonder verwachting 
naar de reactie van de andere kant. En zo was het goed. 
inderdaad, mijn excuses zijn aangenomen. dat maakt 
vrij! 

Hoe het verder gaat? We bouwen! steen voor steen. 
En hiermee is mijn gebed voor de gemeente ook veran-
derd. nog steeds om eenheid, maar ook om te komen 
tot de erkenning dat boos zijn mag, maar boos blijven 
niet. geef je boosheid aan de Here. zoals ds. davelaar 
zei: Laat het los, god zal oordelen. En dan misschien wel 
het allermooiste: zijn oordeel is genade! door jezus 
Christus wil Hij het ons ook leren, genadig zijn. staan 
we daarvoor open? strijdend via onze grote vredevorst. 
Hij die harten kan raken en onze last wil overnemen. 
Elkaar zegenend, ook als dat moeilijk is.

2023, een jaar van de Heer gekregen. Een lege bladzij-
de. ik vul het eerste blad met de jaartekst uit joh. 17: 21
“Laat hen allen één zijn vader. zoals u in mij bent en ik 
in u, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld ge-
looft dat U Mij gezonden hebt”. Dat geeft een toekomst 
vol van hoop. 

Zegenende groet,
Annelies van den Hoven

jaartekst 2023

Laat hen allen één zijn, 
Vader. Zoals U in Mij bent 

en ik in U, laat hen zo 
ook in Ons zijn, opdat de 
wereld gelooft dat U Mij 

gezonden hebt.

johannes 17:21
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Van de kerkenraad
zusters en broeders! allereerst willen wij u en uw ge-
liefden een heel gezegend en voorspoedig nieuwjaar 
toewensen. 

Het jaar 2023 is nog maar net geboren en we zijn be-
nieuwd wat het ons zal brengen. We mogen het van 
onze god verwachten die ook dit jaar zijn nabijheid zal 
openbaren; daar zijn we van overtuigd!  

zo weten we niet of we dit jaar een nieuwe predikant 
mogen verwelkomen. Laten we om wijsheid bidden 
voor de beroepingscommissie die inmiddels hard aan 
de slag is. Nog deze maand worden er advertenties ge-
plaatst. We hopen en bidden dat een kandidaat zich ge-
roepen voelt om onze gemeente met herderlijke zorg te 
dienen en zo ons op weg te helpen naar een mooie toe-
komst als gemeente van jezus Christus. 

We zijn dankbaar dat gemeenteleden op financieel ge-
bied bijdragen aan onze gemeente. Hartelijk dank hier-
voor! We zien echter wel een terugloop aan inkomsten 
en gezien de hoge kosten voor levensonderhoud en 
energie is dat begrijpelijk. mogen we toch op uw steun 
naar draagkracht blijven rekenen? 

Veel is echter ook afhankelijk van de inzet van gemeen-
teleden om alles draaiende te houden. We hebben in 
de afgelopen tijd gezien dat het kan! Denk aan de acti-

viteitencommissie die keer op keer hun inzet toont met 
het organiseren van allerlei verkoop momenten. We zijn 
met elkaar dankbaar dat we dit mogen klaren in afhan-
kelijkheid en onder de zegen van onze Heer. 

We kijken vol van hoop naar de toekomst. de kerkenraad 
heeft ook dit jaar weer een druk vergader programma 
waarbij we trachten alle onderwerpen die langskomen 
zo goed en zoveel mogelijk aandacht te geven. We doen 
ons uiterste best, maar mocht u om een of andere reden 
toch vragen hebben over beleid of andere kwesties, be-
nader ons of een van de kerkenraadsleden. We horen 
graag waar u mee zit of waar en hoe we aan een oplos-
sing of verbetering kunnen werken. 

de groeigroepen zijn nog steeds op reis en er worden 
mooie indrukken opgedaan. Henk Bruggeman hoopt op 
2 februari langs te komen om verder uitleg te geven en 
vragen te beantwoorden over het “Vaderhart van God”. 
Het wordt een avond om niet te missen! 

Zo mogen we dit jaar ingaan in de verwachting dat God 
onze gemeente zal blijven steunen met zijn wijsheid, 
kracht en zegen. uw gebed hiervoor is van levensbelang! 

Met een hartelijke groet,
Namens uw kerkenraad

Henk van Deijk

Wat brengt ons Heer dit nieuwe jaar
we kennen wat en hoe nog niet
maar U geleidt ons op de paden
U God die alles overziet

Want U belooft ons ook dit jaar
te geven van Uw zegen
omvat ons Heer met sterke hand
op elk van onze wegen

Heer toon Uw kracht is nu de bede
bij wat het leven ons ook doet
en kom terug in volle vrede
ons spoedig stralend tegemoet

Zandbergen-Meinardi, Linda

Gedicht Voorwoord
Voor u ligt de eerste Perspectief van 2023.

de Kerst ligt achter ons en we mogen terugkij-
ken op gezegende diensten en goede ontmoetin-
gen. ook is het jubileumjaar 400 jaar doopsgezinde 
gemeente ouddorp op 30 december afgeslo-
ten met een mooie viering, verderop in deze 
Perspectief (bladzijde 6) leest en ziet u meer hierover. 

We danken iedereen die weer heeft bijgedragen om van 
deze Perspectief een mooi en informatief blad te maken 
en wensen u veel leesplezier!

Met vriendelijke groet,
De redactie 
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Vanuit het kinderwerk
Opdragen
opgedragen op 8 januari 2023
thijs Hendrik, roepnaam thijs
geboren 24 oktober 2022
zoon van Bram en inez Breederveld

opgedragen op 22 januari 2023
Lucas andreas Willem tebrugge, roepnaam Lucas
geboren 29 januari 2022
zoon van andre en Corina tebrugge

Juumi Nessa Kataleya Roozemond, roepnaam Safira
geboren 13 september 2022
dochter van Willem jan en Evaline roozemond

namens het kinderwerk wensen wij de families van 
harte gods zegen toe en graag tot ziens in het kinder-
werk van onze gemeente.

Verbouwing
Heeft u al iets van de verbouwing in de kinderruimtes 
gezien? momenteel wordt er hard gewerkt om de kin-
derruimtes aan te passen en na 18 jaar te voorzien van 
een nieuw verfje. De hal is in tweeën gesplitst in ver-
band met het kinderdagverblijf op de doordeweekse 
dagen. Er is aan veiligheid en efficiënt gezamenlijk ge-
bruik gedacht. Er volgen nog mooie aanpassingen in de 
hal van het kinderwerk, zodat het voor onze kinderen 
bij binnenkomst meteen duidelijk is dat het kerk en kin-
derdienst is. Hier mogen ze zich thuis voelen. neemt u 
een kijkje?

De Vliegende Speeldoos
d.v. zaterdag 7 oktober 2023 komt de vliegende 
speeldoos weer naar de doopsgezinde gemeente in 
ouddorp met hun nieuwe voorstelling: jozEF. zet deze 
datum alvast in je agenda en laat het weten aan vriend-
jes en vriendinnetjes die niet naar een kerk gaan. 

jozef: wat is het een groots verhaal. over een jongen 
met veel dromen. maar ook over een jongen met tegen-
slagen. in jozefs gezin loopt het niet lekker en uitein-
delijk maakt hij verschrikkelijke dingen mee. toch kan 
hij achteraf terugblikken op zijn leven en zien we dat 
god hem niet loslaat. Hij was erbij, steeds weer, onder 
alle omstandigheden. merkbaar en onmerkbaar, maar 
trouw. We denken dat dat een hoopvolle boodschap is 
ook voor deze tijd.

Met vriendelijke groet,
Taakgroep kinderwerk

Collecte opbrengst 
Beste gemeenteleden van de doopsgezinde gemeente 
in ouddorp. op 8 december jl. hebben wij vanuit uw 
gemeente opnieuw een prachtige gift ontvangen van 
€1.925,- Mede dankzij uw gift kunnen we hulp bieden 
aan mensen uit Oekraïne die getroffen zijn door de oor-
log. zo wordt er in plaatsen waar hevig gevochten is en 
waar gebrek is aan water en elektriciteit, een warme 
‘shelter’ ingericht waar mensen onder andere kunnen 
douchen, hun telefoon kunnen opladen en een maaltijd 
krijgen. ook worden er huizen gerepareerd die door de 
oorlog zijn beschadigd. Er wordt psychosociale zorg en 
hulp bij traumaverwerking geboden. op meerdere plek-
ken in het land worden vluchtelingen voorzien in hun 
dagelijkse levensbehoeften. Uw hulp is onmisbaar. 

Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Met vriendelijke groet,
Nelleke Boonzaaijer

In de vorige Perspectief (December 2022) stond een 
uitgebreid artikel over ontwikkelingen rondom het 
graanproject en wel in de bredere context dan onze 
eigen gemeente en lokale omgeving (‘Delen met an-
deren – ontwikkelingen van het graanproject’, pagi-
na 9). Er werd verwezen naar een illustratie uit het 
in september verschenen boekje ‘van oergraan tot 
Mennobrood’. De afbeelding zelf ontbrak echter bij 
de tekst. Hierbij is deze alsnog afgedrukt:
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Even voorstellen ...
Wie zijn jullie en waar komen jullie vandaan? Wij zijn 
Suzan en Aad Bijloo. Wij komen uit Den Hoorn bij Delft.
Daar waren we lid van wijkgemeente Mattheüs van een 
PKN-gemeente in Delft.

Wat doen jullie in het dagelijks leven? De tijd van be-
roepsmatig werken ligt achter ons. Nu doen we vrij-
willigerswerk dat vooral met Israël te maken heeft, we 
musiceren samen en we sporten.

Wat houdt Doopsgezind zijn voor jullie in? door ons 
tandheelkundig vrijwilligerswerk in jeruzalem dat we 
meer dan 30 jaar gedaan hebben, kwamen we in de 
messiaanse gemeente. daar hebben we in 1999 de ge-
loofsdoop ondergaan.

Daden gaan woorden te boven, wat betekent dat voor 
jullie? door dit werk hebben we ons geloof met veel 
joodse mensen kunnen delen.

Welk Bijbelse figuur zou je voor een dag willen zijn en 
waarom? Voor ons beiden geldt: iemand uit de “schare” 
die Jezus ontmoette.

Vrijwilliger zijn in de kerk; hoe denken jullie daarover 
en wat betekent dat voor jullie? de kerk is de groot-
ste vrijwilligersorganisatie ter wereld. Dus als lid van de 
kerk krijg je daar automatisch mee te maken. Het hoort 
er gewoon bij!

Hoe zouden jullie willen dat de kerk eruit ziet over een 
x aantal jaren? Het zou mooi zijn als het gebouw van 
DGO binnen afzienbare tijd, dus voor de wederkomst, 

te klein is en uit zijn voegen barst. dit ten gevolge van 
een enorme aanwas van vooral jonge mensen.

De kerk in de wereld, welk beeld hebben jullie daarbij? 
Het verschil tussen de gelovigen en de wereld wordt 
met de dag duidelijker.

Wat willen jullie meegeven aan de mensen, die je iede-
re zondag tegenkomt in de kerk? vasthouden aan het 
zaligmakende geloof!

Sjalom,
Suzan en Aad

CD-recensie
Gerald Troost – Something To Believe In (Ecovata)

sinds hij zijn eerste cd in 2000 uit-
bracht, is gerald troost uitgegroeid 
tot een bekende singer/songwri-
ter die in een herkenbare stijl ver-
telt en schrijft. Op de valreep 
van 2022 bracht de sympathie-
ke veenendaalse zanger nog een 

nieuwe Cd uit. Na ‘On Our Way’ (2008), is dit zijn twee-
de Engelstalige album. “Something To Believe In” werd 
geproduceerd, gearrangeerd en gemixt door reyer van 
drongelen. reyer speelde overigens ook de keyboards op 
alle tracks en nam de vocalen van het uitstekende catc-

hy openingsnummer ‘these Walls Will Fall’ voor zijn reke-
ning. ‘He Formed It All’ is een prachtig pop duet met zijn 
echtgenote nelinda. ‘Wash me in the Water’ is een gave 
swingende hip/hop/blackgospel song, waarop ook Elvis 
E is te beluisteren. aan het gedreven praise nummer ‘Yes 
Lord’ levert Kees Kraayenoord een vocale bijdrage. ‘push 
Back the darkness’ is een lekker rockende catchy track. 
Het veelbelovende zangtalent Sera Noa (Sera van der 
Vijver) zingt mee in ‘Brighter Day’. Duidelijk is dat dit een 
nieuw topproduct is. de energieke nummers zijn prima 
gearrangeerd en geproduceerd. de strijdbare en vooral 
hoop biedende teksten laten op een frisse manier horen 
dat gerald zijn achternaam ‘eer aan doet’.

Ben Scholten 
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Beeldverslag van de jubileum 
gedenk viering op  
30 december 2022
[1] 
de gebeurtenis van 400 jaar geleden wordt uitgespeeld 
in een sketch. vrouw Wagemaker, echtgenote van de 
eerste leraar van de gemeente jan gijsbrechtsz praat 
met een ouddorpse vrouw over de aanstaande verkoop 
van het door Jan geërfde (halve) huis.

[2]
op de beamer verschijnt de tekst van de verkoopvoor-
waarden.   .

[3]
Na de verkooptransactie ‘verschijnt’ het achterhuis met 
op de zolder zingende mennisten.

[4]
Het Kerckelijk Boeck uit 1645, waarin een afschrift van 
de koopacte uit 1622 is te vinden, is uit het streekarchief 

gehaald om tijdens het jubileum tentoongesteld te wor-
den. met moeite valt de datum te ontcijferen.

[5]
De oude archiefkist uit 1771 wordt voor de gelegenheid 
weer eens open gemaakt. in ‘de ouwe Waerelt’, uitgave 
van de historische vereniging van Goeree Overflakkee, 
is in 2017 een artikel verschenen met deze kist in de 
hoofdrol. op basis van de mini-tentoonstelling is er voor 
de kinderen een ontdekkingstocht door de kerk, met al-
lerlei interessante weetjes over de geschiedenis van de 
gemeente. [6]

[7]
Na een samelijke en gezellige maaltijd met soep en 
ouddûrps menniste brood kijken we naar video-inter-
views met gemeenteleden.
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Kerkdiensten bezoeken
Het laatste nieuws over de fysieke diensten kunt 
u vinden in de weekbrieven en op de website. alle 
kerkdiensten worden uitgezonden via rtv sLogo: 
105.6 Fm/Kabel 105.9Fm en via ons Youtube ka-
naal, doopsgezinde gemeente ouddorp. tevens 
kunt u via de website diensten terugluisteren. voor 
meer informatie over onze diensten en andere ac-
tiviteiten binnen onze gemeente verwijzen wij u 
naar onze website www.doopsgezindouddorp.nl
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Van de ledenadministratie
uitgeschreven als lid: de heer j.m. Baks
ingeschreven als lid: de heer en mevrouw Bijloo,
de heer en mevrouw tebrugge,
mevrouw smits.

Kerkdiensten
Zondag 29 januari
09.30 uur: dhr. B. schot
18.30 uur: ds. j. smink
Zondag 5 februari
09.30 uur: dhr. W de vink
18.30 uur: ds. n van der Leer
Zondag 12 februari
09.30 uur: ds. t. Koelewijn
18.30 uur: ds. j. smink
Zondag 19 februari
09.30 uur: ds. mw. Chr. ruhoux-rueb
18.30 uur: dhr. t. stortenbeker
Zondag 26 februari
11.00 uur: ds. E.a. van Hoof - samendienst
18.30 uur: Br. m. nap
Zondag 5 maart
09.30 uur: dhr. t. stortenbeker
18.30 uur: dhr. H. Bleeker
Woensdag 8 maart
19.30 uur: ds. j. smink - Biddag
Zondag 12 maart
09.30 uur: ds. d. mohn
18.30 uur: gaav Event
Zondag 19 maart
09.30 uur: ds. n. van der Leer
18.30 uur: Ds. L. Krüger
Zondag 26 maart
11.00 uur: ds. j. smink - samendienst
18.30 uur: pastor H. van dam
Zondag 2 april
09.30 uur: ds. mw. s. van der meulen
18.30 uur: pastor B. dijkstra-geuze
Donderdag 6 april - Witte donderdag 
19.30 uur: ds. n van der Leer - viering avondmaal 
Vrijdag 7 april - Goede vrijdag 
19.30 uur: Br. m. nap 
Zondag 9 april - Eerste paasdag
09.30 uur: Dhr. J. Stietman
18.30 uur: dhr. j. Brunt
Maandag 10 april - Tweede paasdag 
10.00 uur: Br. C. joppe

Houdt voor eventuele wijzigingen in het preekrooster de 
weekbrief en/of onze website in de gaten.



Kerkdiensten
Zondag 30 januari
09.30 uur: Ds. J. Smink
18.30 uur: Ds. L. Krüger
Zondag 6 februari
09.30 uur: Dhr. H. Bleeker
18.30 uur: Ds. L.J. Lingen
Zondag 13 februari
09.30 uur: Dhr. A. Voogt
18.30 uur: Pastor B. Dijkstra-Geuze 
Zondag 20 februari
09.30 uur: Ds. N van der Leer
18.30 uur: Dhr. W. Koudijs
Zondag 27 februari
11.00 uur: Ds. A.P. Davelaar - Samendienst
18.30 uur: Pastor H. van Dam
Zondag 6 maart
09.30 uur: Ds. Th. Bos
18.30 uur: DS. O. Lohuis
Woensdag 9 maart - Biddag
19.30 uur: Ds. J. Smink
Zondag 13 maart
09.30 uur: zie website
18.30 uur: Youth Event
Zondag 20 maart
09.30 uur: Br E. Voogd
18.30 uur: Ds. J. Smink
Zondag 27 maart
11.00 uur: Dhr. G. Born - Samendienst
18.30 uur: Ds. J. Smink
Zondag 3 april
09.30 uur: Ds. T. Koelewijn
18.30 uur: Ds. T. Koelewijn
Zondag 10 april
09.30 uur: Ds. T.J. Smink
18.30 uur: Ds. E.M. de Jong 

Familie v/d Noort is verhuisd
Vanaf januari zijn we aan boord van het prachtige nieuwe schip,
de Global Mercy. Wat is het groot! We hopen dat we onze weg
snel vinden en ons thuis gaan voelen voordat we het werk in
Afrika voortzetten. Voorlopig zijn we nog even in de buurt. Eerst
in Antwerpen, waar de afbouw gestaag vordert. En D.V. 26
februari tot en met 14 maart komen we met het schip naar
Rotterdam. Wil je het schip met eigen ogen zien of bezoeken?
Houd deze site in de gaten: www.mercyships.nl En op
www.vijfaanboord.nl blijven we vertellen hoe het ons vergaat.

Uitgeschreven leden
Mevr. C.L. Baks, Dhr A. v/d Burgh, Dhr. M. Koese, Mevr. N. Koese-
Breen, Mevr. A. van Wijngaarden
Ingeschreven leden
Dhr. J. Moerkerk, Mevr. J. Tanis, Dhr. C. Grinwis
Ingeschreven als vriend
Dhr. A. van Wezel, Mevr. J. van Kampen

www.editoo.nl

Indien onbestelbaar retour: Dorpstienden 3, 3253 AS Ouddorp
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Na ‘Doperse dingen’, waarin actuele onderwerpen uit 
het gemeenteleven verbonden werden met anekdotes 
uit het verleden – of op een andere manier in een 
historische context werden geplaatst – start vanaf deze 
Perspectief een andere rubriek rond de geschiedenis 
van de Doopsgezinde Gemeente Ouddorp.

tijdens de jubileum-gedenkviering van 30 december 
jongstleden was het oude kerkenboek te zien, waar-
in vanaf 1645 verslag werd gedaan van de wederwaar-
digheden van de toen nog jonge gemeente. de eerste 
verslaglegger was Leunis Cornelisz Cole. Hij begon met 
schrijven in het ‘Kerckelijk Boeck’ op 16 april 1645 ‘we-
sende paschae’, ofwel met pasen. de eerste leraar van 
de gemeente, jan gijsbrechtszoon Wagemaker, was re-
centelijk overleden en dat zal ertoe geleid hebben dat 
de behoefte ontstond om belangrijke zaken voortaan 
schriftelijk vast te leggen.

Het schrift uit het oude kerkenboek is moeilijk lees-
baar omdat de letters anders gevormd zijn dan hoe 
wij ze tegenwoordig schrijven. daarnaast is het taal-
gebruik uit de 17e eeuw ook heel anders. Het eerste 
probleem is opgelost doordat Willem stuve zich veel 
moeite heeft getroost om de geschreven tekst te ont-
cijferen en over te zetten in de computer. In de ru-
briek ‘uit het Kerckelijk Boeck’ krijgt u met behulp 
van deze transcriptie een inkijkje in het gemeentele-
ven van vroeger tijden. Soms met gebruik van de oude 
taal, maar ook wel in aangepaste vorm vanwege de 
leesbaarheid.

de eerste aantekening van pasen 1645 vertelt over 
het verzoek van de nog overgebleven leraar Stoffel 
Philipsz Cole om na de predikatie nog bij elkaar te blij-
ven om iets te bespreken. Zo gebeurt en Stoffel stelt 
dan voor om een oudste uit te nodigen om met de ge-
meente ‘enigheid te houden aangaande het avondmaal’. 
de term ‘eenigheid houden’ geniet in sommige doperse 
kringen nog steeds bekendheid als aanduiding voor het 
avondmaal. ze besluiten om tonis Cornelisse ‘te ontbie-
den van Sircsee’ (Zierikzee). 

Uit hoe Leunis Cole zijn eerste notities eindigt valt op 
te maken dat de situatie van de gemeente wat betreft 
plaats van samenkomen gelijk is gebleven met 30 de-
cember 1622. op die datum, eind vorig jaar precies 
400 jaar geleden dus, werd bij de verkoop van het huis 
van jan gijsbrechtzoon Wagemaker, de reeds genoem-
de eerste leraar, vastgelegd ‘dat die van menno sullen 
mogen gebruicken den solder’. de plaatsbepaling zoals 
in het kerkenboek genoteerd lijdt geen twijfel: ‘in onse 
kerckelicken vergaderinge in het oudorp ten huyse en 
op den solder van Leunis Conink’.

Elma Posthuma-Grinwis

Uit het ‘Kerckelijk Boeck’ 

‘dat die van Menno sullen mogen  
gebruicken den solder’

‘in onse kerckelicken vergaderinge in het Oudorp 
ten huyse en op den solder van Leunis Conink’


