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De eeuwenoude verhalen uit de 

Bijbel hebben te allen tijde mensen 

uitgedaagd en geïnspireerd om over 

het leven na te denken en zich af te 

vragen wat het leven draagt, wat het 

zin geeft. Ook in Emmen zijn er mensen 

die zich nog steeds laten inspireren 

door die oude verhalen. 

Verhalen uit het verleden over God en 

mensen, die in het hier en nu betekenis 

geven aan hun leven. Verhalen die 

hen aanzetten tot actie en daden. 

Verhalen die hen bezielen tot kunst en 

creativiteit. Verhalen waaraan zij zich 

spiegelen in het leven van alledag. 

In dit blad vertellen een aantal mensen 

uit Emmen wat deze eeuwenoude 

verhalen voor hen betekenen. 

Persoonlijke ontboezemingen, ieder op 

zijn of haar eigen wijze. Over wat hen 

drijft en inspireert.

Verhalen zijn er om te delen. Om je er 

over te verwonderen. En misschien om 

je er door te laten inspireren.
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Het  woord dynamis wordt veelvuldig 

in de Bijbel gebruikt en wordt 

vertaald met o.a. de woorden 

“vermogen, kracht, macht, wonderen, 

bovennatuurlijk, sterkte en doel”.
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Vluchteling-gezin John 
voelt zich welkom in de kerk

Samen met gemeenteleden schonk de uit Pakistan 
afkomstige Drent koffie, deelde kleren uit en 
maakte een praatje met de vluchtelingen die, net 
als hem, huis en haard moesten achterlaten. John 
moest in 2011, samen met zijn vrouw en kinderen, 
vluchten voor zijn leven.

Doodvonnis
Akbar zou als Christen de profeet Mohammed 
beledigd hebben. Een onterechte beschuldiging 
volgens hem. Toch riep de Taliban op tot zijn dood, 
en de familie moest onderduiken. Een mensenhan-
delaar bracht ze naar Nederland. Die werd betaald 
doordat John zijn huis en alle bezittingen verkocht. 
Berooid en uitgeput belandde hij uiteindelijk op 
station Emmen. Dat hij er onlangs weer stond maar 
dan als ‘hulpverlener’ bracht moeilijke herinnerin-
gen boven. Toch wil hij als Christen helpen, ‘legt hij 
uit. “Heb uw naaste lief” staat er in de Tien Gebo-
den. Wij proberen volgens deze door God gegeven 
voorschriften te leven. Die beker warme koffie na 

een zware reis, dat gevoel van welkom zijn, Ik weet 
hoe fijn dat is, ’kijkt hij terug. 

Warm welkom
De 46-jarige Pakistaan, zijn vrouw Shabana en zijn 
zoons Abraham en Elijah voelen zich ondertussen 
thuis in Emmen. Naast de Gemeente Emmen en 
Vluchtelingenwerk Nederland heeft ook de kerke-
lijke gemeente daarbij geholpen. Ze werden warm 
onthaald en kregen hulp bij de inrichting van hun 
woning en het wegwijs worden in Nederland. In 
de Schepershof in Emmerhout heeft het echtpaar 
nieuwe vrienden en zelfs ‘familie’ gevonden. Met 
hun echte familie is alleen telefonisch contact. Een 
ontmoeting zit er waarschijnlijk niet meer in dat is 
echt te gevaarlijk. ‘Geloofsbeleving in Nederland 
is trouwens niet veel anders dan in Pakistan, legt 
Shabana uit: ‘Zingen en bidden is overal hetzelfde. 
De taal blijft wel wennen maar dat gaat ook steeds 
beter, gelukkig maar,’ lacht ze. 

Vier jaar geleden stond hij samen met zijn familie als berooide vluchteling, onderweg naar Ter 

Apel, op station Emmen. Onlangs stond Akbar John er opnieuw. Nu als inwoner van Emmen en 

lid van de Protestantse Gemeente Emmen. 



‘God en ik zijn goede vrienden.’ Projectontwikkelaar Peter van Dijk weet het zeker. Hij koestert 

het contact met ‘daarboven’ en heeft vaak contact, zoals hij dat zegt. 

Peter  
   van Dijk

‘Ik koester het contact 
met daarboven’

Niet dat de 48-jarige Emmenaar regelmatig op de 
knieën in gebed verzinkt, maar bij moeilijke be-
slissingen of momenten 
vraagt hij wel vaak om 
advies, zoals dat gaat 
bij goede vrienden. Een 
glashelder antwoord blijft 
uit maar dat stoort hem 
niet. De reactie komt wel 
maar dan in de vorm van 
een moment van helder 
inzicht. Of bijvoorbeeld 
een vrolijke blik van zijn 
net één jaar oude dochtertje. Hij is er blij en dank-
baar mee. ‘Een cadeautje van God’,’ zegt hij, terwijl 
hij de kleine het volgende stukje brood met appel-
stroop voert. 

Oude man met baard
God ziet hij trouwens als de bekende oude man 
met baard ergens op een wolk. ‘Dat kinderbijbel-
beeld klopt vast niet. Misschien is God gewoon 
pure energie. Ook goed. Ik praat in elk geval liever 
tegen een oude wijze man dan tegen 220 volt, 
‘lacht hij. Daarbij enthousiast bijgestaan door 
dochterlief.

Kerk
Peter is protestants opgevoed met Bijbellezen 
en bidden voor en na het eten. Een deel van zijn 
jeugd woonde hij in Emmermeer en dus ging de 
familie van Dijk op zondag in Ichthus aan de Wals-
traat naar de kerk. Wat hem het meest is bijgeble-
ven van die tijd? ‘Lekker keten in de lange gangen 
achter in de kerk en lachen tijdens de uitvoeringen 

van de clubs. ‘ Een uur stilzitten en naar de domi-
nee luisteren boeide hem niet zo. Hij wilde voet-

ballen, buitenspelen en vooral 
veel kattenkwaad uithalen, ook 
op zondag. Geloven doet hij 
dus nog steeds, maar dan op 
zijn eigen manier. ‘Dat is voor 
elk mens persoonlijk daar kan 
je geen algemene handleiding 
voor schrijven.’

‘Lekker keten in 
de lange gangen 

van de kerk’
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Over het algemeen tref je Jan Baptist 

elke zondag aan in de Schepershof in 

Emmerhout. Hij voelt zich thuis in de kerk 

aan Het Waal. De preek is belangrijk en 

het zingen doet hem goed. Maar als nog 

waardevoller ervaart hij het samenzijn 

met vrienden en kennissen. 

Jan Baptist

‘De Christelijke 
boodschap spreekt de 
jeugd niet meer aan’

De kerk is voor de oud-onderwijzer aan de 
Elout van Soeterwoude en de Groen van 
Prinstererschool, een van de centrale punten in 
zijn sociale leven. De 69 jarige Baptist ziet de kerk 
als een plek waar je nieuwe ideeën opdoet, een 
schouder vindt om op te leunen in moeilijke tijden 
en met elkaar mooie momenten koestert. ‘A place 
where everybody knows your name’, zogezegd. 
Een warm bad, noemt Baptist het zelf. Hij heeft 
het in de praktijk ervaren toen hij na een ongeluk 
aan huis gekluisterd was. Een kleine ramp want 
de Emmenaar is het niet het type dat zich dagen 
vermaakt met het bestuderen van de geraniums. 
‘Ik kon wekenlang niet op pad en zag daar erg 
tegenop. Gelukkig kreeg ik vrijwel elke dag bezoek, 
waaronder veel kerkleden. Die moeilijke weken 
vlogen op die manier voorbij. Dat deed mij goed.’ 

Christelijke boodschap 
De kerk doet het dus goed als een soort sociaal 
steunpunt. Minder enthousiast is de voormalig 

schoolmeester over haar religieuze functie. Baptist: 
‘De Christelijke boodschap spreekt de jeugd niet 
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is. ‘In Emmermeer op de Elout, zoals hij zijn oude 
school liefkozend noemt merkte je de armoede 
echt in de praktijk. Er was vaak geen geld voor 
schoolreisjes of projecten. Elk dubbeltje moest 
worden omgedraaid. Toch stonden er altijd men-
sen klaar om te helpen. Niet uit Bijbelse overwe-
ging maar gewoon omdat het vanzelfsprekend 
was. Het ‘wij’-gevoel achter in Emmermeer was 
groot. Dat is precies zoals Jezus het bedoeld heeft. 
Niet moeilijk doen over regels maar helpen waar je 
kan. Dat is min of meer ook mijn levensmotto.’ 

Raad van Kerken en Geloofsgemeenschappen
Ook is hij secretaris van de Raad van Kerken en 
Geloofsgemeenschappen. Emmer kerken trekken 
samen op in het organiseren van vieringen maar 
nadrukkelijk ook als het gaat om armoedebestrij-
ding en hulp aan Een bewijs dat kerken los van 
soms principiële verschillen samen de mouwen 
opstropen voor de zogeheten onderkant van de 
samenleving. Veel kerken zijn naar de mening van 
de Emmenaar bezig met andere prioriteiten dan 
samenwerking maar binnen de Raad is er een sterk 
gevoel van saamhorigheid. Zo kunnen we van el-
kaar leren en elkaars zorgen delen. ‘Er kunnen nog 
wel meer kerken meedoen. Toch ben ik als afge-
vaardigde van de PGEmmen – Oost trots op wat 
we tot nu toe bereikt hebben, met als voorbeelden 
de Vroeg op Pasenviering en de interkerkelijke 
gebedsdiensten in het kader van de week van de 
eenheid die nu al jaarlijks in drie wijken worden 
gehouden. Kan minder zegt de Drent dan,’ aldus 
Baptist met een brede glimlach. 

meer aan. In onze wijkgemeente zien we amper 
jongeren of oudere jongeren meer in de kerk. 
Jongeren zijn dan wel minder Christelijk maar 
volgens de gepensioneerde schoolmeester zeker 
niet minder sociaal. ‘Ze zoeken de zin van het leven 

op andere plekken tegenwoordig. Zie het als een 
soort religieuze evolutie,’ filosofeert hij. Persoonlijk 
heeft hij daar geen moeite mee. ‘ Blijf niet hangen 
in het verleden maar wees blij dat we als kerk nog 
zoveel mooie dingen doen.’ Zelf ervaart hij God 
wel als de bron van waaruit hij probeert te leven 
en te werken. God bestaat volgens hem maar in 
welke vorm en met welke naam doet er naar zijn 
idee niet zo toe.  Het zijn de kleine dingen het hem 
doen volgens de wijkbewoners. Bijvoorbeeld de 
koffie voor de voedselbank klanten. Die komen in 
de Schepershof hun pakket halen. De kerkleden 
bieden koffie en een luisterend oor en vult ook 
vaak de pakketten aan. 

Praktische levenslessen
Baptist probeert vooral praktische levenslessen 
te trekken uit de Bijbel. Heb je naaste lief als jezelf 
bijvoorbeeld. De oud-onderwijzer weet uit zijn 
onderwijsjaren in Emmermeer hoe belangrijk dat 

Jan Baptist
‘Niet moeilijk doen 
over regels maar 
helpen waar je kan’

‘Blijf niet hangen in 
het verleden’
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Hannie            Alting

Wekelijkse kerkgang
    als geestelijke fitness
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Alting is namelijk lid van de culturele commissie 
van de Grote Kerk. Zij regelt concerten en andere 
activiteiten die regelmatig in Emmens oudste kerk-
gebouw plaatsvinden. 

Monumentale rust
De muzikale Emmense, zelf lid van het Toonkunst-
koor Emmen, komt helemaal tot rust in het monu-
mentale gebouw in hartje centrum. ‘Een mooi koor, 
pianoconcert, een eenzame gitarist of bij wijze van 
spreken popmuziek. Het klinkt optimaal dankzij de 
perfecte akoestiek in het gebouw’, licht ze toe. Mu-
ziek is voor Hannie Alting hét bewijs dat er meer is 
tussen hemel en aarde. Alting: ‘Het raakt me vaak 
zo diep dat het rust, maar vooral ook energie geeft 
in mijn dagelijks leven. Of God daar achter zit? Iets 
Goddelijks in elk geval. Ik kan daar geen etiketje 
van God of Jezus opplakken’. De deuren van de 
Grote Kerk staan trouwens altijd open. Iedereen 
kan binnenlopen om de wisselende schilderijen-

tentoonstelling te bekijken. Gewoon om even rond 
te kijken of misschien even te mediteren. 

Uitdaging
De muziek geeft de Emmense kracht, maar dat 
geldt ook voor de wekelijkse overdenking tijdens 
de kerkdienst. Die twintig minuten op de zon-
dagochtend moeten haar aan het denken zetten, 
prikkelen, uitdagen en inspireren. Het clichébeeld 
dat een preek over hel en verdoemenis gaat, daar 
is in de Grote kerk absoluut geen sprake van. ‘Ik zie 
de preek of overdenking als geestelijk voedsel. Een 
stevige maaltijd waar je dagen voor nodig heb om 
te verwerken. Het houdt je geest scherp. Je zou het 
eigenlijk geestelijke fitness kunnen noemen’, lacht 
Hannie Alting. Ze gaat dus altijd met plezier naar 
de kerk. Soms slaat ze een keertje over. Een schuld-
gevoel houdt ze daar niet aan over. Wel mist ze dan 
letterlijk en figuurlijk de preek. Ze verheugt zich 
daardoor extra op de komende zondag.

Hannie            Alting

Wekelijkse kerkgang
    als geestelijke fitness

Hannie Alting gaat graag naar de kerk. De 59-jarige Emmense komt er zelfs zo graag dat ze aan 

de zondag alleen niet genoeg heeft. Ook door de week, als de dominee thuiszit, is zij regelmatig 

in ‘haar’ Grote Kerk’ te vinden. 
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      Dick 
Wierenga
 ‘De handen uit de mouwen om 
geloof, hoop en liefde te delen!
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Het onderwerp gaat hem wel degelijk aan het hart, 
maar de oud-docent uit Westenesch is meer een 
man van de praktijk in plaats van de theorie ‘Het 
christendom staat voor naastenliefde. Daar zijn 
mooie verhalen over te vertellen. De handen uit de 
mouwen om geloof, hoop en liefde te delen. Dat is 
wat ik probeer te doen’, legt hij uit. 

Voedselbank
Een voorbeeld is zijn werk voor de voedselbank 
Zuidoost Drenthe. De organisatie heeft een 
uitgiftepunt in kerkelijk centrum de Opgang in 
Bargeres, van de kerkgemeente Emmen-Zuid. Elke 
twee weken staan hij en zijn mede-vrijwilligers 
klaar om voedselpakketten samen te stellen en 
uit te delen. ‘Voor mij is het vanzelfsprekend 

dat je helpt waar nodig is: wat wij belijden in 
praktijk brengen. De kerk moet midden in de 
samenleving staan en dit is een goed voorbeeld. 
’ Veel gemeenteleden dragen trouwens ook hun 
steentje bij. Om de week staat er een oproep in 
de zondagsbrief en velen nemen levensmiddelen 

mee of dragen financieel bij; hierdoor kunnen de 
voedselpakketten completer gemaakt worden. 
Er worden elke veertien dagen ongeveer vijftig 
gezinnen voorzien van een voedselpakket.

Koffie en cake
Wie langs komt voor het voedselpakket, kan 
trouwens altijd rekenen op een kop koffie en cake. 
Even rustig zitten voor een praatje over het weer, 
school, of als er behoefte is over persoonlijke 
zaken. Een gesprek over God en geloof kan 
natuurlijk ook, maar het is niet een thema waar 
de kerkvrijwilligers zelf over beginnen. ‘Het is 
stoom afblazen en dat alleen al kan heel fijn zijn’. 

Schuldhulp
Met dezelfde betrokkenheid zet Wierenga zich 
in voor mensen met schulden. ‘Mensen zitten 
soms zo diep in de problemen dat ze hun post 
niet meer durven te openen. Bang voor weer 
een nota of aanmaning. Ze zijn vaak ten einde 
raad,’ weet hij. De vrijwilligers helpen om orde te 
scheppen in de financiële chaos en afspraken te 
maken met schuldeisers. Vaak moeten ze jarenlang 
van een paar tientjes per maand rondkomen om 
schuldenvrij te worden. Het is volgens Wierenga 
te simpel om te zeggen dat iemand fouten heeft 
gemaakt, er zit veel meer achter. Een maatje zijn 
voor een ander begint met vertrouwen geven. 
Vertrouwen geeft mensen hoop. Het lukt helaas 
lang niet altijd om mensen definitief uit de 
schulden te helpen. ‘Het is vreselijk moeilijk, daar 
heb ik alle begrip voor. Ik geef mensen hoop 
op een nieuwe kans, meer kan ik niet doen. Ze 
moeten het zelf doen, als maatje ondersteun 
je ze daarbij. Dat is naastenliefde, ‘aldus de 
kerkvrijwilliger vol overtuiging.

‘De kerk moet 
midden in de 

samenleving staan 
en dit is een goed 

voorbeeld.’
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De 68-jarige Dick Wierenga is niet iemand die het geloof van de daken schreeuwt. Een 

diepgaande theologische discussie laat hij liever aan zich voorbijgaan. 
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Esther Miske
KIEST BEWUST VOOR DE KERK

Ze is druk bezig met een pittige studie in Groningen en kan de rust van het weekend dus 

goed gebruiken. Lekker uitslapen en de zondag rustig aan beginnen, met bijvoorbeeld een 

uitgebreide brunch. 

Voor de tweeëntwintigjarige Esther Miske is dit 
niet aan de orde. Bij haar gaat meestal ook zon-
dags op tijd de wekker. Medelijden is zeker niet 
nodig. De twintiger wil namelijk graag naar de kerk 
en dus zit een brunch er niet in. 

Bewuste keuze
Esther studeert Algemene Taalwetenschap en 
logopedie. Ze is al vier jaar bezig en doet nu de 
masteropleiding. In tegenstelling tot veel van haar 
leeftijdsgenoten kiest ze bewust voor de kerk. Als 
baby is ze gedoopt in haar wijkkerk. Een keuze 
van hun ouders. Daardoor werd ze automatisch 
dooplid. Ze groeide op in een muzikale familie in 
de Rietlanden. Vooral het duo Elly en Rikkert was 
en is in huize Miske populair.  Daarnaast was ze 
nog lid van een musicalclub. Lekker met z’n allen 
zingen. Voor de goedlachse Esther is dat lekker 
ontspannen. Na een fusie werd de wijkkerk verruild 
voor kerkelijk centrum de Opgang aan de Mantin-
gerbrink. In beide kerken heeft ze haar kijk op het 
leven ontwikkeld, vrienden leren kennen, vrijwilli-
gerswerk gedaan en gewoon lol gemaakt. Kortom, 
geloof is een belangrijk onderdeel van haar leven 
geworden. Iets waar ze haar ouders dankbaar voor 
is.

Belijdenis
Eerder dit jaar bevestigde ze de keuze van haar 
ouders tijdens een feestelijke kerkdienst. In het 
openbaar maakte ze de weloverwogen keuze dat 
de kerkgemeente Emmen-Zuid (Bargeres, Rietlan-
den, Zuidbarge) haar ‘thuis’ was. Belijdenis doen, 
heet dat in de protestantse kerk. Ze koos daarmee 
een andere weg dan het gros van haar leeftijdsge-
noten. Termen als saai, vaag en ouderwets hoor je 
namelijk meestal als je jongeren naar hun mening 
over de kerk vraagt. Esther respecteert dat, maar 
ervaart het zelf heel anders. “Ik ben bijna altijd met 
plezier naar de kerk gegaan, je kent de mensen en 
ze kennen jou. Ik voel me daar welkom en thuis.” In 
Groningen moest ze opnieuw beginnen als het om 
een bij haar passende kerk gaat. “Ik heb rondge-

keken en diverse kerkdiensten bezocht. Gelukkig 
denk ik nu in ‘stad’ een kerk gevonden te hebben 
met veel jongeren en de sfeer die bij mij past.”

Geloven
Op de bank bij haar ouders thuis, met een kop thee 
bij de hand, filosofeert Esther over haar manier van 
geloven: “God is liefde, altijd en onvoorwaardelijk. 
Ik probeer deze liefde te gebruiken in mijn manier 
van leven. Dat is voor mij bijvoorbeeld je betrok-
ken voelen bij mensen, helpen waar je kan en niet 
direct een etiketje plakken op iemand die je niet 
goed kent. Kortom: een sociale manier van leven.” 
Evangeliseren is niets voor de Groningse. Een dis-
cussie over geloof en haar beleving hiervan gaat ze 
niet uit de weg, maar ze zoekt het niet bewust op. 
“Het is met leeftijdgenoten trouwens zeker geen 
taboeonderwerp”, legt ze uit. Ze kan er met hen 
open en prettig over praten.

Houvast
Geloof biedt houvast in het leven. Ze weet zeker 
dat er iemand is die over haar waakt en waar ze elk 
probleem, hoe persoonlijk ook, aan kan voor-
leggen. Dat doet ze dan ook door regelmatig te 
bidden. Esther: “Elke avond voor het slapen gaan 
bedank ik God en geef hem de dag terug. Nee, een 
directe reactie krijg ik niet maar zo werkt het ook 
niet. Het bidden geeft me rust en helpt bij het in 
slaap te vallen. Daardoor heb je de volgende dag 
meestal weer nieuwe energie en/of inzichten om 
problemen op te lossen of aan te kunnen.” 

Ware Jakob?
De vriend van Esther is islamitisch. Ze ervaart dit 
als een verrijking van haar leven en niet alleen 
omdat ze hem de liefste man ter wereld vindt: “Ik 
heb me in zijn geloof verdiept en hij in dat van mij. 
Ik was verbaasd hoeveel beide religies op elkaar 
lijken.” Dat hij ook in de kerk bij haar belijdenis was, 
deed haar veel. “Dat is echt respect tonen voor 
elkaars geloof. Dat zie je tegenwoordig helaas te 
weinig.”
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Reijke
          Timmerman
Iconen zijn vensters op de eeuwigheid

Tijdens bezichtiging van een kerk aan de Pools-Oe-
kraïense grens, zeventien jaar geleden, struikelde 
Reijke Timmerman (70). De Protestantse Emmense 
lag voor ze het wist oog in oog met een afbeel-
ding, ofwel icoon van de populaire heilige. ‘Nor-
maal gesproken kom je niet zo dichtbij’, kijkt ze 
lachend terug. Dit geluk bij een ongeluk was het 
begin van een passie.

Bidden of mediteren
De eerste iconen dateren uit de zesde eeuw voor 
Christus en werden in het begin gemaakt in on-
dermeer Griekenland. Libanon en in Rusland en 
de Balkan. Ze tonen Christus, Maria, Bijbelse tafe-
relen en of episodes uit het leven van een heilige 
en worden als hulp bij het bidden of mediteren. 
Nadrukkelijk niet om te aanbidden. Iconen maak je 
volgens eeuwenoude regels. Elke nieuwe afbeel-
ding is gemaakt met een oude afbeelding als voor-
beeld. Zo blijft een icoon door de eeuwen heen 
herkenbaar. Nippend aan een glas thee in de scha-
duw van haar eigen tuin licht de kunstenares haar 

respect voor de iconen toe. ‘Als tekenaar bewonder 
ik de fijnzinnige en liefdevolle manier waarop de 
iconen tot stand zijn gekomen. Ik heb natuurlijk 
ook een diepe bewondering voor de boodschap. 
In combinatie met de verfijnde techniek is het alsof 
God ‘mee schildert’. Het was me al snel duidelijk 
dat ik het ook wilde leren’, stelt ze. Veel van de 
originele kunstwerken zijn vernietigd tijdens een 
Beeldenstorm, vele eeuwen geleden. Na de Russi-
sche revolutie van 1917 vluchten veel iconenschrij-

vers naar West-Europa en werden ze hier ontdekt. 
Tegenwoordig geven mensen als Reijke de kennis 
en de vaardigheid graag door.

Evangelie in beeld en kleur
Een half jaar na de ‘ontmoeting’ met Sint Nicolaas 
had de tekenaresse een leermeester gevonden 
en schreef, zoals dat heet, haar eerste icoon. Je 
‘schrijft’ een icoon omdat je er het evangelie mee 
doorgeeft. Evangelie in beeld en kleur dus. Vijf jaar 
later begon ze met lesgeven. De eeuwenoude ken-
nis doorgeven. Dat is belangrijk voor haar. Eenmaal 
aan het werk belandt trouwens ze in een andere 
wereld. De waan van dag bestaat niet meer. Een 
dichtslaande deur of irritant rinkelende telefoon? 
De Emmense krijgt het niet mee. Reijke; ‘Het icoon 
is een venster op de eeuwigheid wordt wel ge-
zegd. .Je voelt je dicht bij de Eeuwige. Tijd bestaat 
dan even niet meer voor mij. Het is een mooie ma-
nier om je geloof te beleven,’ legt ze uit. Religieuze 
kunst past niet bij een Hollandse protestant zou je 
denken. Soberheid en eenvoud overheersen hier 
de kerken. Ook dat heeft volgens de Emmense zijn 
charme. Bijvoorbeeld: verstilling en verinnerlijking 
teweeg brengen, zoals ook de iconen doen. Dat 
gaat over hokjes-grenzen heen. Reijke: ‘Geloof is 
iets persoonlijks wat je niet in regeltjes kunt vatten. 
‘Ik heb mij ook verdiept in andere religies en daarin 
veel wijsheid gevonden. Geloof en inzicht ontwik-
kelen zich. Daar sta ik voor open’, besluit Reijke.

14 | Dynamis

Op de knieën voor Sint Nicolaas, ofwel de Bisschop van Mira. Je verwacht het van een zesjarige 

zo rond vijf december, maar zeker niet van een vakantieganger uit Emmen. 

‘Het is alsof God 
‘mee schildert’
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“Onze God is de beste. Onze God is kampioen, ‘ zongen de positivo’s 

ofwel Van Kooten en de Bie in de jaren tachtig. Kom daar niet mee 

aan bij Menso Rappoldt, dominee van de Grote Kerk in Emmen. De 

56 jarige voorganger zet zijn geloof niet op het erepodium of hangt 

God geen gouden medaille om de nek. 

  Menso 
Rappoldt
‘Het christendom heeft de waarheid niet in pacht’
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Volgens hem zoekt christendom naar waarheid 
over ons, maar het heeft dé waarheid niet in pacht. 
De Bijbel is naar zijn mening een boek vol wijsheid. 
Dat geldt ook voor de Koran of de uitgangspunten 
van het boeddhisme.

Bijbelverhalen als voorbeeld
Wie op zondagochtend een kerkdienst in de Gro-
te Kerk bezoekt krijgt dan ook niet het letterlijke 
woord van God te horen. Rappoldt ziet de Bijbel-
verhalen als symbolen van het leven. ‘Het lijkt me 
sterk dat Jezus daadwerkelijk in een storm over 
het water liep en zijn bange volgelingen opriep 
hetzelfde te doen. Ik vertaal dat als een oproep om 
niet de makkelijkste weg te kiezen als het moeilijk 
is, maar om te durven en te vertrouwen’, analy-
seert de geestelijke. Hij wil zijn verhalen trouwens 
liever geen preek noemen. ‘Dat klinkt alsof ik de 
wijsheid in pacht heb. Ik noem ze liever overden-
kingen’. Menso Rappoldt is sinds 2002 predikant 
en begon zijn loopbaan in het Noord-Hollandse de 
Rijp. Sinds 2012 is hij dominee van de Grote Kerk 
in hartje Emmen. Thuis aan de keukentafel maakt 
hij even tijd voor een interview. Op tafel ligt, hoe 
kan het ook anders, Dagblad Trouw binnen hand-
bereik. De actualiteit vormt naast Bijbelverhalen, 
poëzie en contacten met mensen een inspiratie-

bron voor hem. Een kladblok met aantekeningen 
en een glas groene thee ernaast maken het beeld 
compleet. 

Rust en stilte
Rappoldt is blij met zijn plek in de Grote Kerk. De 
oudste kerk van Emmen straalt volgens hem rust 
en stilte uit. Hij houdt van die rust. Rappoldt: ‘Er 
wordt zoveel van een mens gevraagd dat rust geen 
luxe maar noodzaak is om tot jezelf komen. Een 
uurtje nadenken over je leven en tot rust komen.’ 
Dat is volgens hem het nut van de wekelijkse kerk-
gang. ‘Ik vraag niet voor niets soms voor de dienst 
om de mobieltjes even uit te zetten. Even niet ap-
pen of mailen. Dat is toch niet teveel gevraagd’?

Geen opgeheven vingertje 
Kerkbezoek is volgens hem één van de manieren 
om even afstand te nemen van de waan van alle 
dag. ‘Moskeebezoek, meditatie, een goed boek 
lezen. Het zijn andere vormen om hetzelfde te be-
reiken.‘ Je hoort de dominee geen waardeoordeel 
uitspreken over andere geloven of stromingen 
binnen de kerk. Geen opgeheven vingertje van zijn 
kant. ‘Iedereen mag zijn wie hij/zij is. Daar ben ik 
altijd duidelijk in,’ besluit de dominee.

‘Even geen apps of mails. 
Dat is toch niet 
teveel 
gevraagd’.
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Vind ons leuk op Facebook
www.facebook.com/
AutobedrijfMisker

Het is fijn te kunnen vertrouwen 
op je merk en op je dealer...

EMMEN: Kapitein Nemostr. 50 • Tel. 0591 - 654 789 • stAdskANAAl: Veenstraat 3a • Tel. 0599 - 613 655 • www.misker.nl 

Autobedrijf misker
twee ijzersterke merken onder één dAk

Rijplezier op basis van vertrouwen
Dan geniet je het meest van de auto waar je voor kiest. De kwaliteit van het 
merk van je keuze staat voor onbezorgd rijplezier. Tel daar de best denkbare 
service van Autobedrijf Misker bij op en kiezen wordt nog makkelijker: een 
Ford of Mazda van Misker. Kortom, iedereen die zorgeloos wil genieten van 
zijn auto, is van harte welkom!



Als kind geloofde ik, omdat ik de Bijbelverhalen 
mooi vond. Als  tiener dacht ik: God wil iets met 
mij, maar wat? Na vele kerkdiensten en gesprekken 
met mijn vader en anderen, begreep ik dat het 
erom gaat dat je je aan God toevertrouwt. Ik deed 
belijdenis als 18-ja-
rige. De kern van 
mijn geloof is niet 
veranderd: Jezus 
Christus is voor 
mij gestorven en 
opgestaan. Dankzij 
Jezus mag ik nu en straks in Gods nabijheid leven. 
Dat geeft geborgenheid. Maar ik wilde graag we-
ten hoe ik in het dagelijks leven dichtbij God kon 
leven. Gelukkig kwam ik in contact met andere 
jongeren met wie ik samen in de Bijbel kon lezen 
en bidden. We waren blij met ons geloof en er-
voeren God als een grote schat. We wilden dit wel 
aan iedereen uitdelen…Maar toen kwam er een 
moeilijke periode in mijn leven. Ik dacht: waar is 
God nu? Via medestudenten leerde ik God kennen 
als een heel nabije God. God de Heilige Geest, die 
troost en zegent en leidt. Ik merk dat ik nog steeds 
op God mag vertrouwen, ook als er dagen of pe-
rioden zijn dat ik Hem niet als nabij ervaar. In feite 
leef ik nog zo, soms met vragen, pijn en verdriet, 
en dan weer blij en dankbaar. De God van Israël, 
de Vader van Jezus Christus, heeft goede plannen 
met mij en met de hele schepping. Ik maak fouten, 
maar dankzij Gods vergeving, mag ik die belijden 
en weer verder gaan. Ik mag een zegen zijn voor 
anderen omdat God met zijn Geest in mij woont. 

Hoe ervaar ik God? In mensen (persoonlijke ge-
sprekken en kringen), in de natuur, in muziek, in 
de kerkdiensten (Avondmaal als zichtbare vorm 
van Jezus’ liefde!) en in het Bijbellezen en bidden. 
Een Bijbelverhaal of tekst kan (als ik er de tijd voor 

neem) tot mij persoonlijk spreken. Het is net alsof 
ik daarin Gods stem hoor. Zoals Jezus zegt: de stem 
van de goede Herder. De Heilige Geest schakelt 
mijn verstand niet uit, maar in. En de menselijke 
verbeeldingskracht kan een voertuig zijn om God 

via Bijbelgedeelten te 
ervaren. Het is net alsof ik 
dan zelf meespeel in dat 
Bijbelverhaal. Ik zie de Bij-
bel als liefdesbrief van God 
aan mij en mijn medemen-
sen geschreven. Bidden is 

dan vooral antwoord geven op wat God tegen mij 
zegt in een Bijbelgedeelte. Het leven zit nog steeds 
vol uitdagingen. Toch vertrouw ik erop dat we een 
goede toekomst tegemoet gaan. Ik geloof dat God 
op een dag het donker en het kwaad laat verdwij-
nen. Hij zal alle mensen helen en tot hun recht 
laten komen. Het is moeilijk voor te stellen voor 
ons menselijke verstand. Maar vertrouwen op God 
is essentieel. Ik wil God God laten zijn en Hem niet 
kleiner maken door mijn beperkingen. 

Henriëtte Kauffmann

Ik wil God God laten zijn

God vertrouwen, ook 
als ik Hem niet ervaar
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Na een bewogen jaar 2010 gingen we die zomer 
op vakantie naar Oostenrijk.  Voor ons lang gele-
den dat we de bergen hadden gezien, voor de kin-
deren de eerste keer: “Wat is dit toch mooi”.
Op een dag gingen we bergwandelen. Eerst met 
de kabelbaan tot ruim 1700 meter hoogte (wat al 
heel bijzonder was), daarna te voet verder. Nog 
ruim 400 meter klimmen. Toen we de top bereikten 
konden we zó ver zien, over andere bergen heen. 
De klim was al zo mooi geweest, maar dit was zo 
bijzonder. Ik voelde me zo klein, maar  tegelijker-
tijd toch zó gezien, dáár was God aanwezig.
Altijd weet ik God in mijn leven, ook op moeilijke 
momenten, maar daar, boven op die berg, was het 
zo overweldigend mooi dat de tranen over mijn 
wangen liepen. Mijn man en kinderen vroegen wat 
er was. Ik kon echter geen woorden vinden, alleen 
maar huilen. God zag ons, Hij was ook daar.
Ik  wilde daar boven blijven, maar moest helaas 
weer afdalen (het was ook te koud daarboven).  
De eerste uren beneden, zittend voor de caravan, 
kon ik alleen maar naar die bergtop kijken. Ik miste 
het zo.  Maar ik realiseerde mij ook dat ik weer met 
beide benen op de grond moest staan.  Ik wilde, en 
mocht, verder genieten van een prachtige vakan-
tie. Wetende dat God daar, en altijd, bij ons zou zijn 
in mooie en moeilijke momenten.  Ik mag terugkij-
ken op een heel bijzondere ervaring.

Tanja Koster

Zomer 2011
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Een bijzondere 
beschermengel
Toen mijn dochter gedurende een jaar in Zuid-Afri-
ka woonde, belde ik wekelijks met haar. Skype was 
er toen nog niet zo en appen kon je ook nog niet. 
Sms’en wel, maar ik wilde graag haar stem regel-
matig horen! Dus hoge telefoonrekening of niet, 
dat maakte mij niet uit. Op een zaterdag belde ik 
mijn dochter. Ze vertelde me dat ze zich de laatste 
tijd erg onveilig voelde en bang werd, vanwege 
de vele inbraken en geweldsincidenten in haar 
buurt. Om haar heen waren alle huizen omringd 
met grote hekken en de mensen hadden allemaal 
waakhonden. Ik maakte me uiteraard toen ook 
grote zorgen en in mijn gebed tot God vroeg ik of 
Hij haar wou beschermen…geef haar desnoods 
een hond, zei ik. (De meeste mensen hadden daar 
een hond en die gingen altijd vreselijk tekeer, dat 
is op zich ook al angst aanjagend…). De volgende 
dag belde mijn oudste dochter op, en vertelde dat 
ze zojuist met haar zusje had gebeld. “En weet je 
wat ze zei”? vroeg ze. Er was een hond aan komen 
lopen! Ik had niemand verteld waar ik om gebeden 
had, en dit was wel een heel snel verhoord gebed! 
Dus ik was heel blij natuurlijk… zo’n snelle reactie 
had ik niet verwacht.

De hond was een weliswaar oude, maar nog steeds 
een gevaarlijk uitziende pitbull. Mijn dochter gaf 
hem te eten en hing overal briefjes op met de me-
dedeling dat er een hond was aan komen lopen. 
Ook op het politiebureau werd het aangegeven. 
Maar er meldde zich niemand. Intussen voelde de 
hond, Nelson gedoopt, zich erg thuis daar! En het 
aparte was: hij liep steeds mijn dochter achterna, 
ook al gaf iemand anders in het huis hem te eten, 
bij niemand was hij zo aanhankelijk als bij haar.
Nelson bleef in dat huis, maar hij werd duidelijk 
wel ouder, strammer en kon uiteindelijk moeilijker 
lopen. En op een dag ging hij dood. Dat was vlak 
voor wij naar Zuid-Afrika gingen om onze dochter 
op te zoeken, waarna zij ook al snel weer terug zou 
komen. Elke nacht kwam hij in haar droom voorbij, 
alsof hij nog over haar waakte. Tot zij op een nacht 
tegen hem zei: je hoeft niet meer te komen, hoor, 
papa en mama komen bijna, en daarna ga ik naar 
huis. Vanaf die nacht verscheen hij niet meer in 
haar droom.

Nelson: voor mij een gebedsverhoring en een heel 
bijzondere beschermengel!

Ynette Mulder-de Ronde.
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Gert Meijer 
Van dominee in de dop tot 
ongelovige Thomas

Na het eten was Gert altijd degene die na het eten 
bij het gereformeerde gezin Meijer uit de Bijbel 
voorlas. Hij verzamelde een encyclopedie over het 
heilige boek en was ook nog eens bevriend met de 
zoon van de toenmalige dominee Heijerman van 
de Zuiderkerk, zijn favoriete predikant omdat die 
snel preekte, zodat Gert Studio Sport niet hoefde 
te missen. De dominee zelf trouwens ook niet. Tel 
daar bij op de wekelijkse kerkgang (om de zondag 
twee keer) en de wens van vader Meijer lijkt niet zo 
vreemd.

Geloof in mijzelf
Waarom de Bijbel hem in die tijd zo boeide vraagt 
de tegenwoordige 60-jarige Gert Meijer zich nog 
steeds af. De kerk heeft hij al lang achter zich 
gelaten. In 1980 kwam de ‘kerk’ vragen of hij zijn 
giften aan wilde verhogen. Voor de net op zich-
zelf wonende Emmenaar was dat de beroemde 
druppel. ‘Ik kwam al jaren niet meer in de kerk. 
Toen ze kwamen bedelen was ik er echt klaar mee.’ 
Ook het geloof is al jaren terug zonder hem verder 
gegaan. ‘Ik kan me onmogelijk voorstellen dat er 
iets of iemand is die alles aanstuurt. Regelt hij dan 
ook alle oorlogen en ellende? Niemand kan mij 
dat uitleggen. Ik geloof daarom vooral  in mijzelf, 
in Bijbelse termen een ongelovige Thomas dus‘ 
schertst de ex-gereformeerde. Ook de verplichte 
zondagse kerkgang is volgens hem oorzaak van 
zijn kerkverlating. ‘Het was een rituele dans in die 
kerk. Je telde je pepermuntjes, zat na het eerste 

Zijn ouders hoopten stiekem dat de kleine Gert Meijer ooit dominee zou worden. Geen vreemde 

gedachte, de huidige Dagblad van het Noorden journalist was in zijn jeugd namelijk dol op de 

Bijbel. Als negenjarige las hij al graag op gedragen toon voor uit het oude en nieuwe testament. 

Zonder publiek weliswaar, maar dat maakte de passie er niet minder op. 
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Gert Meijer 
lied al verlangend naar de uitgang te kijken en was 
in gedachten ergens anders. Bij de knappe Liesje 
P. bijvoorbeeld. Wij zaten links van de preekstoel. 
Zij zat recht tegenover mij in de banken van de 
Zuiderkerk. Ik raakte dankzij haar meer in hoger 
sferen dan door de dominee, haha,’ mijmert de 

verslaggever. Kinderen verplichten naar de kerk 
te gaan is volgens hem dan ook de beste reclame 
voor kerkverlating

Gospel
De liefde voor Liesje bleek niet voor eeuwig. Die 
voor muziek wel. De kerk speelde daarbij een rol. 
Als beginnende tiener hoorde hij in de Zuiderkerk 
voor het eerst een gospelgroep, compleet met gil-
lende gitaren en dreunende drums. Gert, in de kerk 
alleen een orgel gewend, was gelijk verkocht. Mu-
ziek was in huize Meijer, vooral dankzij zijn oudere 
broers en zus, al nadrukkelijk aanwezig. ‘Zij draai-
den de Beatles grijs en ik mocht meegenieten. Die 
gospelmuziek in de kerk was een verademing. De 
teksten zeiden me trouwens weinig maar de mu-
ziek was pakkend, swingend. Ik heb toen ontdekt 
dat muziek je blijft verrassen.’ Muziek is een god-
delijk geschenk aan de mensen’ wordt wel eens 
gezegd. Meijer geniet er met volle teugen van. 
Zijn huis staat vol met cd’s. Hij kan er in wegzinken 
en lekker bij uitrazen maar dat komt volgens hem 
door de componist en niet door God. Opvallend is 
trouwens dat hij op vakanties altijd oude kerken 
bezoekt. De rust en vaak indrukwekkende bouw-
stijlen spreken hem aan.  Voor het eerst in bijna 40 
jaar stapte de politieke verslaggever onlangs weer 
binnen in de Zuiderkerk. Het godshuis is een gale-
rie geworden maar het oude plekje van de familie 
Meijer is nog makkelijk terug te vinden.

 ‘Ik kan me 
onmogelijk 

voorstellen dat er 
iets of iemand is die 

alles aanstuurt.’
‘Het was een 
rituele dans 
in die kerk.’
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Een portret van God 

schilderen? Kunstenaar 

Ingo Leth, sinds afgelopen 

voorjaar galeriehouder in 

de voormalige Zuiderkerk 

had er nog nooit aan 

gedacht. De 47-jarige Leth, 

Emmenaar van Duitse 

oorsprong, krijgt in ieder 

geval de creatieve kriebels 

bij het idee. Één ding staat 

voor hem nu al vast. Het 

portret zal het zonder 

gezicht moeten stellen. 

Ingo Leth: ‘Iedereen moet 

zijn eigen beeld van God 

er in terugzien. Niemand 

weet nu eenmaal hoe Hij 

eruitziet.’ 

Ingo Leth
Creatieve kriebels 

over portret van God
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Het kunstwerk krijgt zeker een mooi plekje in het 
kerkgebouw en moet daarom niet aanstootgevend 
zijn. Dat laatste past ook niet bij de geboren Duis-
burger. Zijn kunst moet geluk uitstralen, bij men-
sen een glimlach op het gezicht toveren of een 
goed gesprek opleveren. ‘Mensen helpen gelukkig 
te worden, daar is mijn kunst voor bestemd.  Dat 
is veel waardevoller dan iemand kwetsen. Geluk 
is simpelweg waarom het draait in 
het leven.’

Inspiratie 
Aan de kunstenaar vragen of hij 
wel eens een kerk van binnen ziet 
is vragen naar de bekende weg. 
Hij werkt er tenslotte. Hij voelt zich 
trouwens als een vis in het water 
in de Zuiderkerk. Een plek waar 
je volgens hem de energie van 
generaties kerkgangers nog voelt 
hangen. Dat geeft inspiratie als 
hij op de voormalige preekstoel 
staat te schilderen. Die is dan ook 
omgetoverd in een echte schilders 
werkplek. De Bijbel is vervangen 
door een verfdoos. Waar vroeger 
het glaasje water voor de dominee 
stond, zie je nu een pot met water 
om de kwasten te spoelen. 

Kerkgang
Zijn dagelijkse gang naar de Zui-
derkerk heeft er niet voor gezorgd 
dat Leth ook op zondag in de bank-
jes te vinden is. In zijn jeugd kwam 
hij er ook al zelden. Hij werd nog 
wel op zijn 15e officieel lid van de 
Duitse Evangelische kerk. Dat had 
meer te maken met het bijbehorende feestje dan 
een sterke behoefte aan kerkdiensten. Een nieuws-
gierigheid naar geloof heeft hij daar wel aan over-
gehouden. Een kerk heeft hij daarbij niet nodig. De 

bijbehorende regeltjes die daarbij horen spreken 
hem niet aan. ‘Ik ben zeker gelovig. De tien gebo-
den vormen voor mij een soort grondwet voor een 
fatsoenlijk leven. Respect voor elkaar, niet stelen, 
trouw zijn in een relatie. Allemaal dingen die ik als 
erg belangrijk ervaar. In het dagelijks leven probeer 
ik daar rekening mee te houden. Toen hij eind ja-
ren tachtig in Nederland zijn vrouw leerde kennen 

en hier kwam wonen, belandde hij 
via familie in de Baptistenkerk. ‘Eerst 
sprak me dat wel aan. Enthousiaste 
vrolijke mensen. Toch bleef ik aan-
hikken tegen al die regeltjes. Ik heb 
uiteindelijk de kerk vaarwel gezegd. 
Later aan de hemelpoort vraagt 
Petrus niet hoe vaak je naar de kerk 
ging maar hoe je geleefd hebt, ‘ zegt 
hij met een peinzende blik door de 
gebrandschilderde ramen van de 
Zuiderkerk. 

Discussie
De creatieveling heeft trouwens nog 
nooit zo vaak over God en gebod 
gepraat als sinds zijn intrek in de 
Zuiderkerk. Veel voormalige Zui-
derkerkgangers komen regelmatig 
de sfeer van toen opsnuiven in hun 
oude kerk. ‘Je hoort verhalen over 
trouwerijen, begrafenissen en andere 
persoonlijke zaken. Hier heerst ook 
de rust die je tot dat soort verhalen 
brengt.’ Ook niet kerkelijke mensen 
komen in het atelier aan de Wilhel-
minastraat vaak even uitblazen van 
de dagelijkse stress. Ze kijken rond 
of komen met vragen. ‘Meestal lopen 
ze met een glimlach de kerk weer uit. 

Vooral voor de voormalige Zuiderkerkgangers vind 
ik dat fijn. Ze zijn welkom, ik voel me namelijk nog 
steeds te gast in hun gebouw.’ 

‘De tien 
geboden 
vormen 
voor mij 

een soort 
grondwet 
voor een 
fatsoenlijk 

leven.’

‘Mensen helpen gelukkig 
te worden, daar is mijn 
kunst voor bestemd.’

Dynamis | 25



Postbus 5
7840 AA Sleeninfo@geugies.nl
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Geert
    Wubs 
‘Voor mij is geloven niet vrijblijvend’. 

Na 9 jaar voorzitter van de kerkelijke wijkgemeen-
te Ichthus, werd Geert Wubs voorzitter van de 
wijkvereniging Emmermeer. En met de nieuwe 
WMO wet zag hij een kans om wat te doen voor de 
medemens, breder dan kerk.‘Mijn motto is aanha-
ken en laten we de krachten bundelen’. Mensen 
met nood in contact brengen met de juiste instan-
ties. Vrijwilligers werk regelen voor mensen die 
langdurig in de bijstand zitten  Dit soort werk in 
de wijk biedt unieke kansen om die mensen weer 
onder de bevolking te krijgen. Hen een gevoel te 
geven dat ze er bij horen en er toe doen. En dan 

de eenzaamheid! Mensen worden ouder en vooral 
als ze alleen komen te staan worden ze eenzamer. 
Bij die gedachte dat dit jouw en mijn  voorland is 
moeten we hier iets aan doen. De start is gemaakt 
en samen met de wijk, waarin ik actief ben, hebben 
we een begin gemaakt samen met de gemeente 
om een project te starten.En als je dan terug kijkt 
denk ik wel eens God heeft zijn plan met ieder 
mens. Of beter gezegd zoals Marco Borsato zong 
“de bestemming” voor iedereen. Laten we met z’n 
allen KERK IN DE WIJK zijn!!
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Louissen & Co Bedrijfskundig Adviesbureau Louissen & Co
Prinsenlaan 47    7822 GG   Emmen
Tel.: +31 (0) 6 5266 4763 - Mail: louissen.co@ziggo.nl
Twitter: @KorLouissen  - Linkedin & Facebook: Kor Louissen

Persoonlijk advies
Verzorgen van uw financiële administratie, doen van de Belastingaangifte, 

aangifte successie rechten, schuldhulpverlening, bewindvoering etc.

Zakelijk advies
Bedrijfskundige support en financiele begeleiding voor MKB bedrijven en ZZP’ers. 

Project- en Interim Management & SAP, Oracle en Exact Implementaties.

Louissen & Co staat met name voor Kor Louissen die, in samenwerking met andere deskundigen en met u, 
plannen maakt voor de toekomst en continuïteit van uw bedrijf of instelling. 

ZAKELIJK:
Þ Ontwikkelen van een nieuwe visie en strategie voor uw organisatie.
Þ Support op alle bedrijfskundige gebieden relevant voor u en uw onderneming 
Þ Het managen van veranderingsprocessen en projecten.
Þ Managen van uw SAP en Oracle implementaties en implementatie van Exact voor het MKB en ZZP’ers. 

PERSOONLIJK:
Þ Ondersteuning bij uw financiën, uw financiële administratie en belastingaangifte.
Þ Verzorgen van de administratie bij overlijden, inclusief de aangifte voor de successie rechten. 
Þ Het zoeken naar oplossingen bij financiële problemen. 
Þ Schuldhulpverlening, bewindvoering en onder curatele stellingen.
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Pioniersweg 26
7826 TA Emmen

Tel.: 0591 - 62 64 66
Fax: 0591 - 62 69 50

info@dorgelo.com 
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Benne is een goede kennis van mij. Een begena-
digd dichter, schrijver en een gelovig mens. En 
Benne heeft vragen. Niet wat zijn geloof betreft, 
maar meer met betrekking tot een familielid van 
mannelijke kunne. Benne’s neef (laten wij hem 
voor het gemak even Rudy noemen) is 16 jaar en 
heeft zo zijn twijfels over het bestaan van God. 
Zoals veel jongens van zijn leeftijd schuwt hij de 
discussie met gelovigen niet. Ook Benne gaat hij 
niet uit de weg. 

Benne vraagt mij om raad met betrekking tot de 
overtuiging van Rudy, die zich ogenschijnlijk niet 
van zijn gelijk of ongelijk laat overtuigen. Rudy 
heeft het meer op met de wetenschap zegt Benne. 
“Want wetenschap toont aan dat God niet bestaat”, 
beweert Rudy met stellige zekerheid. Hij is daarin 
zo stellig dat Benne er geen beweging in krijgt. 
Elke verjaardag wordt er weer breeduit gediscus-
sieerd over Darwin en Benne wordt om de oren 
geslagen met feiten die hij niet kent. Het resultaat 
blijft hetzelfde; Rudy is niet te vermurwen en blijft 
op zijn standpunt staan. 

“Heb jij je al een beetje in Darwin verdiept?” vraag 
ik Benne. Het blijkt dat het niet bepaald zijn inte-
resse heeft en evolutie sluit voor Benne zijn geloof 
in God niet buiten. Hij gelooft Darwin, maar voor-
aleerst God. Als Rudy echter geïnteresseerd is in de 
wetenschap, dan is wetenschap vele malen breder 
dan Darwin. Ik wijs Benne op Hubble, de James 
Webb Space Telescope en de toekomstige moge-
lijkheden van de European Extremely Large Tele-
scope in Chili. Hubble richtte eens zijn spiedend 
oog op een gitzwart gedeelte van ons universum 
en men liet de lens lange tijd openstaan. Het re-
sultaat was verbluffend! Opnieuw werd duidelijk 
dat, des te verder wij kunnen kijken, des te minder 
wij weten. Het universum is, ook daar waar het 
gitzwart lijkt, vol met sterrenstelsels en de kans op 
een vorm van leven in het heelal is even groot als 
het ontstaan van nieuw leven op onze planeet.

Ik vertelde mijn kinderen altijd van de spin die in 
de hoek bij het raam zijn web spon en geduldig 
wachtte tot een insect ten prooi zou vallen aan het 
web die hij had gemaakt. Spinnen zijn geen echte 
visuele kunstenaars. Hun gezichtsbereik is zelfs 
uitermate beperkt en de meeste activiteiten in 
hun leven zijn gebaseerd op instinct. Je loopt een 
grote kans dat hij de wereld rondom zijn web als 
gitzwart ervaart. Het bestaan van mensen en zijn 
omgeving is hij zich niet bewust, laat staan de laat-
ste ontdekkingen van de wetenschap. 

“Die spin kent jou niet, hij weet niet dat je er bent, 
hij ziet je niet als bedreiging en hij kan je niet be-
vatten met je grote lijf en je grote geest. Zijn leven 
bestaat uit eten, werken en zich voortplanten.”
Hoe groot is de kans dat er iets is dat intelligenter 
is dan de mens? Vrij groot lijkt mij. Toch hebben 
mensen het ver geschopt in de wetenschap. Niet 
alleen door constant in het verleden te staren 
(want dat is sterrenkijken tenslotte), maar ook 
naar hun eigen wereld. En soms is dat een micro 
kosmos. Ze ontdekten DNA. En DNA lijkt toch ver-
dacht op een intelligent en bedacht bouwsysteem. 
DNA bevat zoveel geavanceerde informatie dat 
het vanaf je prille bestaan precies bepaalt waar je 
lichaamsdelen zich bevinden. Er zit een berg God 
in die programmering voor mij.

Pas in 2012 ontdekte men met de Large Hadron 
Collider van het Europees Centrum voor Kernon-
derzoek, CERN het zogenaamde higgsboson deel-
tje. Een cruciaal deeltje dat andere deeltjes in het 
universum massa geeft. Het higgsboson deeltje 
is in het hele heelal aanwezig. Hoewel natuurkun-
digen de term verafschuwen werd het in eerste 
instantie God Particle (Godsdeeltje) genoemd. 
Nobelprijswinnaar Leon Lederman schreef er een 
boek over: “The God Particle. If the Universe is the 
Answer, What is the Question?” Als het universum 
het antwoord is, wat is dan de vraag? De weten-
schap mag God dan nog niet gevonden hebben, 
maar ze krijgen wel het gevoel steeds dichterbij te 
komen. En de enige vraag die blijft is: hoever Hij ze 
laat komen, Rudy!

Ben van Rein

God Particle
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Noodhulp
Jaarlijks ruim 100
steunaanvragen

Steeds meer Emmenaren doen een beroep op de kerk als ze in de 

financiële problemen belanden. De protestantse gemeente Emmen 

(PGE) verwacht over 2015 ruim honderd aanvragen voor noodhulp. 

Dit aantal groeit nog elk jaar. 

Ter vergelijking; in 2006 kwam er in het hele jaar 
maar één aanvraag binnen. De hulp is bestemd 
voor particulieren. Daarnaast is er ook steun voor 
ondermeer projecten op het gebied van schuld, de 
voedselbank, en opvang van asielzoekers.

Helpen waar dat kan
Dit alles wordt geregeld door de diaconie, vroeger 
ook wel kerkelijke armenzorg genoemd. Diaconie 
betekent letterlijk je dienstbaar opstellen. Ofwel 
omzien naar je medemens en helpen waar dat kan. 
Markus Troost, penningmeester en Jan Bronda, 
voorzitter, zijn al bijna tien jaar verantwoordelijk 
voor de diaconie van de PGE. Vanuit hun christelij-
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ke achtergrond willen ze, namens de 
kerk, hulp bieden waar dat nodig is. 
Zij zien de druk op de kerk duidelijk 
toenemen nu de verzorgingsstaat 
steeds verder verdwijnt, de gemeen-
te steeds minder helpt en steeds 
meer mensen financieel of sociaal 
kopje onder gaan. Jaarlijks geeft de 
PGE ruim 90 duizend euro uit aan 
hulpverlening. Subsidie of steun van 
de overheid krijgt ze niet. De ruim 
5000 kerkleden brengen het bedrag 
zelf op doormiddel van collectes 
en giften. Ook komt er geld binnen 



via erfenissen of legaten. ‘We zijn blij en vooral 
dankbaar dat er elk jaar weer zoveel geld binnen-
komt.’ Alles wat er aan geld ontvangen is, wordt 
ook zoveel mogelijk het zelfde jaar weer besteed. 
Beide kerkbestuurders werken zonder handboek 
of boekwerk vol voorschriften. Elke aanvrager kan 
rekenen op een gesprek, maar uiteindelijk geeft 
het gevoel de doorslag.  ‘Wij zijn geen strenge 
controleurs. Heel vroeger was je verplicht sober 
te leven. Geen vlees op tafel bijvoorbeeld. Anders 
zwaaide er wat. Nou, daar hoeft niemand zich 
tegenwoordig nog zorgen over te maken, ‘ lacht de 
70-jarige penningmeester. 

Kerkelijke wegenwacht?
De hulp gaat zeker niet alleen naar kerkleden. 
Sterker nog, de meeste hulpvragers komen van 
buiten de kerk. Dit komt waarschijnlijk omdat de 
meeste kerkleden voor hulp eerst bij de eigen wijk-
kerk aankloppen.  Bijvoorbeeld de Grote Kerk of de 
Schepershof in Emmerhout. De diaconie is trou-
wens niet een soort kerkelijke wegenwacht, ofwel;  
eerst lid worden en dan pas hulp bieden. In princi-
pe kan iedereen bij de kerk om hulp aankloppen. 
In de praktijk wordt de kerk meestal getipt door 
bijvoorbeeld het Leger des Heils, familieleden, 
maar ook in toenemende mate door de gemeente. 
‘Het is dankbaar werk maar de noodhulp raakt je 
toch het meest, ‘stelt Jan Bronda. 
De 70-jarige Markus Troost knikt instemmend. ‘Na-
tuurlijk is het fijn om een voedselbank financieel te 
steunen. Toch is het anders, directer, als je iemand 
die bijvoorbeeld net uit de gevangenis komt kunt 
helpen haar huis in te richten. Die persoon verdient 
een nieuwe start, een kans die je haar moet bie-
den’. ‘Zo’n dame kan nergens anders terecht. Dan 
ben je moreel verplicht te helpen,’ valt Bronda hem 
bij. De woninginrichters van de diaconie regelen 
het hoogst noodzakelijke. Een bed, vloerbedek-
king, dat soort dingen. Een Bijbel moet de hulpvra-
ger zelf maar aanschaffen. 
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