
1 
 

 

  

MEDEDELINGENBLAD VAN DE DOOPSGEZINDE GEMEENTEN 

VAN TWISK/ABBEKERK, NIEUWE NIEDORP EN OMSTREKEN 

EN BROEK OP LANGEDIJK 

Herfst 2021 
 



2 
 

Waldemar schrijft 
 

Beste lezer, 
 

Ik kan mij voorstellen 
dat iedereen afgelopen 
zomer wel iets heeft 
meegemaakt dat in her-
innering zal blijven. 
Misschien zijn we er 
even tussenuit geweest 
of waren er bijzondere 
ontmoetingen of erva-
ringen. Ik heb tijdens 
mijn vakantie een bij-
zonder weekend mee-
gemaakt.  
Als voorzitter van 

Doopsgezind WereldWerk heb ik in Zwitserland samen met de secreta-
ris deel genomen aan een vergadering van Europese doopsgezinde 
hulpwerken. De vergaderingen waren op vrijdag en zaterdag en op 
zondag konden we aan verschillende kerkdiensten deelnemen. We 
hadden de keuze uit diensten in het Frans of Duits. We besloten om 
samen met ons gastgezin deel te nemen aan een dienst in het Duits. 
De dienst was de eerste na een lange tijd van lockdown. Wat het ook 
bijzonder maakte, was dat de dienst buiten gehouden werd. Een van 
de gemeenteleden woonde op een grote boerderij en had aangeboden 
om op een weiland naast de boerderij de dienst te laten plaatsvinden. 
En er was niet alleen een dienst, het werd een gemeente-buitendag. Ie-
dereen had van thuis iets te eten en drinken mee gebracht en voor op 
de barbecue een stukje vlees. Tijdens de dienst, die voor een groot 
deel in het Zwitserduits werd gehouden, werden twee grote bbq’s aan-
gestoken zodat iedereen na de dienst zijn worstje of stuk vlees op de 
bbq kon leggen. Het was zeer gezellig. En hoewel ik niet bij de ge-
meente hoorde, voelde ik mij welkom en geaccepteerd. Mensen kwa-
men naar mij toe en begonnen met mij te praten. Het voelde zeer bij-
zonder te merken dat doopsgezinden overal met elkaar een verbinding 
hebben.  
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Het thema van de dienst was ‘ontmoeting’ met als Bijbelgedeelte het 
verhaal van Jezus en de Samaritaanse vrouw bij de bron (uit Johannes 
4). Vooraf werden verschillende liederen gezongen en een groep jon-
geren deed verslag van hun kamp en vertelden over hun bijzondere 
ontmoeting.  
 
Maar waarom ik dit nu opschrijf? Ik zat met James Wheeler (van MCC 
Midden-Oosten en Europa) samen aan tafel en tijdens de dienst (gro-
tendeels in het Zwitserduits) probeerde ik zoveel mogelijk te vertalen 
naar het Engels. Ik probeerde de essentie van de overdenking te verta-
len. Vaak is het zo dat ik naar een preek luister en dan één of twee 
hoofdpunten onthoud. Maar nu was het anders. Ik kwam tot de ontdek-
king dat ik juist door het verhaal meteen door te vertellen, de voorbeel-
den en vertellingen dieper tot mij doordrongen. Het verhaal van één 
van de jongeren die een ontmoeting had met een vriendin op de tram-
poline; zij waren aan het springen en ineens hadden ze het over hun 
geloof en over hun ervaringen. En daarna sprongen ze weer verder op 
de trampoline. Een andere tiener vertelde over zijn ontmoetingen met 
de mensen uit de gemeente die hem steeds dieper in zijn geloof aan-
spraken.  
Tijdens de overdenking werd het verhaal vanuit het perspectief van de 
vrouw, van wie we niet veel weten, verteld. Vervolgens werd het per-
spectief van de groep mensen die op de achtergrond waren, belicht. En 
ook vanuit het perspectief van Jezus werd gekeken naar de vrouw en 
de groep. En in al die perspectieven was de ontmoeting een moment 

dat iets veranderde.  
Terugkijkend op dat 
weekend, kan ik zeggen 
dat ik heel veel ontmoe-
tingen had met mensen 
waar ik mee samenwerk 
maar ook met mensen 
die ik op dat ene moment 
in dat weiland in de ber-
gen (hoewel de Zwitsers 
zouden zeggen dat het 
heuvels waren) tegen-
kwam. Het waren ont-
moetingen met mensen 
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waar ik iets mee deel, namelijk het geloof. En ik besef dat we mis-
schien allemaal vanuit een net iets andere invalshoek ons geloof belij-
den en toch met elkaar verbonden zijn. Ik wens iedereen dit soort ont-
moetingen. 
 
Met herderlijke groet,  
 
ds. Waldemar Epp 
 

UITNODIGING 

Gesprekskring op dinsdag 5 oktober om 14:00 uur 
in het koetshuis achter de doopsgezinde vermaning 

in Nieuwe Niedorp (Dorpsstraat 149) 
 

Graag nodig ik jullie uit voor de eerste fysieke gezamenlijke gespreks-
kring van dit seizoen. Op deze eerste bijeenkomst wil ik inventariseren 
hoe vaak, waar, hoe laat, hoe frequent we bij elkaar willen en kunnen 
komen, en ook de vraag of het nodig/mogelijk is om meer gespreks-

groepen te starten, voor iedere gemeente een eigen gesprekskring of 
juist niet. Ook wil ik het thema voorstellen. 

 
Meld je aan via 

e-mail (ds.w.epp@gmail.com) 
telefoon (06-42022988) 

Waldemar Epp 
 
Indien je op 5 oktober niet kunt maar wel mee wilt denken, kun je mij 
bellen of mailen met je vragen en ideeën en dan zal ik die kunnen mee 
nemen in de eerste bijeenkomst.   

mailto:ds.w.epp@gmail.com
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Kerkdiensten in Nieuwe Niedorp 

 
 
Zo 26 sept. 10 uur Ds. Willemien Roobol 
Ontvangst Nel W Organist: Frans Seidell 
 
Zo 10 okt. 10 uur Ds. Willemien Roobol 
Ontvangst Aline Muziek: Michel Wentink 
      
Zo 24 okt. 10 uur Ds. Pieter Post 
Ontvangst Jans Muziek: Michel Wentink 
 
Zo 7 nov. 10 uur Br. Joop Lavooij 
 Herdenking Overledenen 
Ontvangst Gery Muziek: Betty Lavooij 
 
Zo 21 nov. 10 uur Enigheid: Ds. Waldemar Epp 
Ontvangst Nel K Organist Arjen de Boer 
 
Zo 5 dec. 10 uur 2e advent: Zr. Annie Kalma 
Ontvangst Zusterkring Organist Atze Veldhuis 
 
Zo 19 dec. 10 uur 4e advent: Ds. Waldemar Epp 
Ontvangst Jans Organist Arjen de Boer 
 
Za. 25 dec.  10.00 uur gezamenlijke kerstdienst in De Rijp:  
  Ds. Waldemar Epp 
 
2022 
Zo 9 jan. 10 uur Ds. Bart Santema 
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Kerkdiensten in Broek op Langedijk 
 
 

Zo 3 okt. 10 uur  Ds. Louise Pondman 

Ontvangst Jaap  Pianist: Arja Pronk 

 

Zo 17 okt. 10 uur  Dhr. Joop Lavooij  

Ontvangst Anneke Organist: Betty Lavooij 

 

Zo 31 okt. 10 uur  Ds. Waldemar Epp  

  Herdenking overledenen 

Ontvangst Lieneke Organist: Atze Veldhuis 

 

Zo 14 nov. 10 uur  Ds. Waldemar Epp 

  Enigheid  

Ontvangst Tine  Organist: Kees Balder 

 

Zo 28 nov. 10 uur  Mw. Aly Vader  

Ontvangst Lieneke Organist: nog niet bekend 

 

Zo 12 dec. 10 uur  Dhr. Anne de Jong  

Ontvangst Jaap  organist: Kees Balder  
 
Za 25 dec.  10.00 uur Gezamenlijke kerstdienst in De Rijp:  
  Ds. Waldemar Epp 
 
2022 
Zo 2 jan. 10.00 uur Ds. Waldemar Epp 
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Twisk 
 
Samenkomsten  
 
zondag 26 september  Vertoeven                           

aanvang 10:00 uur  Gastheer: Sjef Wolters 

Zondag 17 oktober   Dienst regio predikant                                                      

aanvang 10:00 uur  Gastheer: Harry Visser 

Woensdag 20 oktober  Klussen in de kerk                                                               

aanvang 09:30 uur  Gastheer: Jan Vrugt 

Dinsdag 2 november  Allerzielen, herdenkingsbijeenkomst                     

aanvang 19:00 uur  Gastheer: Jan Vrugt 

Zondag 7 november  Tandaradei (vroeger Carole et Brullare)       

aanvang 15:30 uur *)  Gastheer: Jan Vrugt 

Woensdag 17 november Klussen in de kerk                                          

aanvang 09:30 uur   Gastheer Jan Vrugt 

Donderdag 25 november  High tea voor senioren                                              

aanvang 14:30 uur ` Gastheer: Jan Vrugt 

Woensdag 15 december  Klussen in de kerk                                                            

aanvang 09:30 uur   Gastheer: Harry Visser 

Vrijdag 24 december  kerstnachtdienst                                                         

aanvang  20:00 uur (kerk open vanaf 19:30 uur) 

Gastvrouw Henny Lans 

Zaterdag 25 december gez. Kerstdienst in de Rijp 

aanvang 10.00 uur 

  

 

*) TRY-OUT collecte na afloop. Reserveren gewenst (06 – 1068 6422).   
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Juist nu de afstand tot de overheid toe blijft nemen 
groeien we als gemeente... 

 

 

 

Tussen alle geledingen van de samenleving neemt de afstand toe. De 
toeslagenaffaire, de stroef verlopende kabinetsformatie, de groeiende 
afstand tot gemeentehuizen, de moeilijkheden die je ondervindt als je 
hulpverleners nodig hebt. Mensen verliezen het vertrouwen, trekken 
zich steeds meer terug in hun eigen kring en worden steeds argwanen-
der ten opzichte van alles daarbuiten. In Twisk ziet de kerkenraad dat 
ook gebeuren. En daarin ziet de kerkenraad de groeikans. ’t Doopceel-
tje vroeg secretaris Sjef Wolters naar het hoe en waarom. 
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Hoe verloopt de ledenontwikkeling van de doopsgezinde ge-
meente Twisk? 

Stabiel als ik het positief uitdruk. We groeien niet in leden, heel gestaag 
in vrienden en sneller in sympathisanten en vrijwilligers. En waarin we 
vooral groeien is betrokkenheid. Midden in de Coronapandemie hielden 
we een enquête over de waardering van de informatievoorziening, 
waaronder ’t Doopceeltje. Het leeuwendeel van de ontvangers wil het 
Doopceeltje graag blijven ontvangen, maar ook onze eigen nieuws-
brief.  

Maken jullie je zorgen over het ledenverloop? 

Zo lang de betrokkenheid groot blijft niet. In dat opzicht kunnen we ons 
prima vinden in de visie van Machteld Stam zoals Bas Joosse die 
in doopsgezind.nl van juni 2021 verwoordde: de vraag is niet hoe je 
kan groeien maar hoe je vitaal kan blijven. Daarom hebben we naast 
de diensten van Waldemar Epp onze vertoevens: informele zondag-
ochtendbijeenkomsten aan tafel met koffie aan de hand van een actu-
eel thema, waarop iedereen welkom is en waarin iedereen die dat wil 
spreektijd krijgt. We merken daarin dat het verbinding zoeken geen 
holle frase is maar een daad wordt. Helemaal in de doopsgezinde visie 
dat daden woorden te boven gaan. Op een ander niveau hebben we 
die groei in leden ook vervangen door groei in betrokkenheid en maat-
schappelijke betekenis. Bij ons aantreden hebben we het reglement 
herzien op een aantal belangrijke aspecten: leden en vrienden hebben 
exact dezelfde rechten en plichten, we zien af van onze missionaire rol 
in groei van leden maar heten iedereen welkom die verbinding zoekt 
om lid of vriend te worden. 

Merkten jullie dat de betrokkenheid daalde tijdens de Corona-
maatregelen? 

Juist niet. Natuurlijk hadden we geen diensten, vertoevens en andere 
bijeenkomsten meer. Maar het onderhoud aan terrein en gebouw en 
het vrijwilligerswerk gingen in aangepaste vorm door. En juist in dat vrij-
willigerswerk zagen we dat het verbinding zoeken steeds belangrijker 
wordt. We hebben met Tineke Voswijk als Vrijwilligerscoördinator een 
enorme drijvende kracht. Zij verloor haar man Pierre als gevolg van Co-
rona, maar besloot onverminderd door te gaan in haar werk voor onze 
gemeente. Al onze vrijwilligers hebben hun netwerken, vertellen aan 

http://doopsgezind.nl/
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elkaar door hoe leuk en inspirerend de gemeenschap voor elkaar kan 
zijn. Een voorbeeld daarvan is John Balvert, die regelmatig voor de 
kerk klussen doet. Hij gaf onmiddellijk gehoor aan onze vraag om een 
nieuwe brievenbus door een miniatuur van ons kerkgebouw te maken, 
die nu in de tuin staat. Dat doe je niet als zo’n gemeenschap je niets 
zegt. Nu we de diensten, de vertoevens en de andere bijeenkomsten 
weer hervatten hopen we dat veel mensen zich aangesproken voelen 
om die verbinding bij en met ons te zoeken. 

Welke rol kunnen jullie dan spelen? 

Met de toenemende afstand tot de formele overheid voelen mensen 
zich op zichzelf aangewezen, terwijl ze niet altijd antwoord hebben op 
welzijns- en spirituele vragen. Natuurlijk springen wij niet in het gat dat 
de overheid daar laat liggen, maar bieden we met een luisterend oor en 
het uitwisselen van elkaars ervaringen wel spirituele kracht aan ieder-
een die die kracht nodig heeft. Waar we in de dorpsgemeenschap ho-
ren dat iemand hulp kan gebruiken bieden we die aan. Rechtstreeks of 
via onze vrijwilligers. Dat zie je niet direct terug in groei van leden en 
vrienden, maar wel in de waardering. Mensen zijn blij verrast als ze er-
achter komen dat wij doopsgezinden in de eerste plaats mensen met 
een open mind en een luisterend oor zijn. Of 'het doopsgezinde ver-
haal’ er dan later achteraan komt mag iedereen voor zichzelf uitmaken. 
Daarin zit onze rol: een bijeenkomstencentrum, dat een vrijzinnig-reli-
gieuze achtergrond heeft, met een spiritueel karakter en een open oog 
en oor voor de behoeften van mensen in de dorpssamenleving. Wie 
zich daarbij hoe aansluit is in de eerste plaats een zaak van degenen 
die met ons kennismaken. 

Hoelang blijven jullie daarmee doorgaan? 

Zo lang er behoefte aan bestaat. Of die nu spontaan naar boven komt 
of door onze bijeenkomsten aangewakkerd wordt, zo lang die behoefte 
maar bestaat. Als kerkenraad zien we met ons vieren een rol wegge-
legd om de ‘aardse zaken’ goed te regelen en regelmatig te zorgen 
voor spirituele signalen in de vorm van allerlei bijeenkomsten en vrijwil-
ligersactiviteiten. 

Sjef Wolters 
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Herinneringen aan Fredeshiem. 
 
Voor het jaar 2003 zijn Lom en ik een 10tal jaren gastenleiding geweest 
op Fredeshiem. 
Gemiddeld verzorgden wij 3 weken per jaar. Het wisselde af met senio-
renvakanties, vriendenweken en al die jaren de Pinksterweek en 2 keer 
de Kerstweek. 
Door die variatie was er telkens weer een heel ander publiek, wat wel 
erg boeiend was. 
Enkele markante ervaringen wil ik met jullie delen. 
 
Het was in een seniorenweek. 
Midden in de nacht begint het vreselijk te regenen en te onweren. Het 
gedonder in de lucht hield nogal aan. Wij wisten dat  één van de deel-
neemsters bang was voor onweer. 
Wij dus het bed uit en ja hoor, we kwamen mevrouw al in de gang te-
gen. Opgelucht dat zij ons zag, gingen we richting eetzaal, want wij 
stelden voor daar thee te gaan drinken. 
Tussen ons in liep ze mee. We kwamen langs een kamer, waarvan de 
deur openstond. We zagen 2 vrouwtjes zitten, aangekleed en wel, met 
de handtas op schoot. Op onze vraag wat zij van plan waren kregen wij 
als antwoord: we zijn niet bang, maar kunnen zo weg als het moet. Wij 
stelden voor dat zij maar met ons mee moesten gaan. Ja, dat was een 
goed idee. 
Lom zette de dames aan een tafeltje met de rug naar het raam, kort bij 
de keuken waar ik op zoek ging naar een theepot en lekkere koekjes. 
Het duurde even, maar Lom hield de dames bezig met over hun favo-
riet tv- programma te praten. Het onweer zakte weg en na een drie 
kwartier stelden we voor maar weer naar bed te gaan. Ach, zei één van 
de dames verbaasd, het onweer is weg en het regent ook niet meer. 
Dan gaan we maar weer naar bed, maar morgen niemand vertellen dat 
wij hier hebben gezeten, want dat mag eigenlijk niet zei Lom. O.k. 
De volgende ochtend, nog voor het ontbijt treffen wij een 10tal mensen 
aan in de grote zaal. Zij staan aandachtig te luisteren naar de avontu-
ren van het theekransje van de nacht. Ze hadden het zo gezellig ge-
vonden. 
Wij zeiden tegen elkaar: Als we van de week weer in de nacht onweer 
krijgen moeten we vast voor iedereen thee zetten. 
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Nog een ervaring, weliswaar van een andere orde. Wij werden gebeld 
of wij die bewuste week gastenleiding wilden doen, want er was een 
groep politiemensen en die wilde per se een predikant. Dat verbaasde 
mij wel, maar goed.. 
Ik  ben dan wel geen predikant, maar mijn ervaring sprak in mijn voor-
deel. Goed. 
Alles voorbereid en op alles voorbereid. 
Lom verzorgde altijd de ontvangst en begeleidde de gasten naar hun 
kamers. Het begon er een beetje verwarrend uit te zien en ik ging vra-
gen wanneer die politiemensen zouden arriveren. Ik kreeg als ant-
woord: Maar die zijn er toch al? Ja, De Nederlandse Politie Bond heb-
ben jullie toch aangekruist. Politiebond? Men had zich gemeld voor die 
week als NPB en op de receptie had men niet door gehad, dat dat De 
Nederlands Protestanten Bond was. 
Toen begreep ik ook meteen waarom zij een predikant wilden. 
Toen had ik een probleem, want ik wist niets (behalve de naam) van de 
hele organisatie enz. van de NPB. Maar kijk: soms heb je het geluk 
mee. Laten wij nu onder de “gewone” gasten een emeritus predikant 
van de NPB hebben. Ik kende haar en tot in de laatste uurtjes heb ik 
bijscholing gehad en kon ik min of meer met kennis van zaken aan de 
slag. 
 
Dit waren een tweetal herinneringen uit 10jaar gastenleiding. Een tijd 
van veel ontmoetingen met plezier, ernst en luim. Veel geleerd van de 
mensen en dankbaar kijk ik terug op die tijd met Lom, die er ook zo van 
genoot. 
 
Annie Kalma 
 

Op een avond aan boord zag ik 

dat iemand van de boot voor mij 

wat aan het schilderen was. De 

volgende ochtend vond ik dit. Bij-

zonder! 

Lieneke Arkesteijn  
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Interview met Rie Kat 
 
15 juni waren Jaap en ik op bezoek bij Rie Kat omdat zij jarig was ge-
weest. Zij vertelde wanneer “doopsgezind” een rol speelde in haar le-
ven.  
Ik had op dat moment geen pen en papier mee maar besloot wel om 
weer een afspraak te maken om haar te interviewen voor het Doop-
ceeltje. 
En zo geschiedde. Op een druilerige donderdagmiddag fietste ik weer 
naar Heiloo, ditmaal gewapend met pen en papier. 
 
Rie is geboren in Medemblik waar ze tot haar elfde heeft gewoond. 
Op de kleuterschool had zij een vriendinnetje, Willy, met wie ze mee-
ging naar de doopsgezinde kerk te Medemblik. De koster van de 
Doopsgezinde kerk in Medemblik kende ze ook goed. Hij had twee 
dochters van haar leeftijd. De vader van Willy was doopsgezind. Een 
zus van die vader zelfs doopsgezind predikant in Edam, Monnicken-
dam, Beemster-Oosthuizen en Purmerend: Akke (officieel Aafke) Lei-
stra. Als Tante Akke in Twisk preekte ging Willy daar met Rie naar toe. 
Rie heeft ook wel gelogeerd in de pastorie van Middenbeemster. 
 
De moeder van Rie komt uit Graft, zij had daar twee doopsgezinde 
vriendinnen uit Noordeinde en zij ging dan mee naar de doopsgezinde 
kerk aldaar. Zij was van huis uit Nederlands Hervormd. Rie ging wel 
met haar mee naar de N.H. kerk en zij bezocht ook de zondagsschool 
en catechisatie van de N.H. gemeente. Haar moeder heeft zich in Me-
demblik nooit thuis gevoeld. Te ver van haar ouders en andere familie 
in Graft. De mogelijkheden om te reizen waren destijds niet makkelijk.  
Ze was blij dat zij in 1948 naar Heiloo verhuisden. 
 
Haar vader uit kwam uit De Rijp.  Hij groeide op in een gezin van 10 
kinderen. Zijn vader (vrachtrijder) overleed toen hij zeventien jaar was. 
Voor zijn moeder was het zwaar om rond te komen en zij was afhanke-
lijk van de steun van een kerk. Zij bezocht meerdere kerken en bekeek 
welke kerk het meeste steun bood. Dat stond haar vader tegen en later 
ging hij daarom niet meer naar de kerk. De twee jongste kinderen gin-
gen naar de doopsgezinde kerk. 
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Hij had in De Rijp een busbedrijf maar hij was veel te aardig om zelf-
standig ondernemer te zijn en later is hij in Medemblik bij een buson-
derneming in dienst gekomen. 
Haar ouders hadden geen gemakkelijk leven. twee zusjes van Rie 
overleden jong. 
 
Niet alleen via haar vriendin Willy leerde Rie doopsgezinden kennen. In 
haar eigen familie zijn ook doopsgezinden: 
Een tante van haar vader en haar man. 
Een broer van haar moeder was getrouwd met een Doopsgezind 
meisje (tante Lies), zij kerkten in de Singelkerk te Amsterdam. 
 
Na haar verhuizing naar Heiloo werden de bezoeken aan de Doopsge-
zinde kerken minder, met  Willy had zij nog lang contact maar uiteinde-
lijk verwaterde dat. 
 

Toen kwam Lies Dirkmaat in 
beeld, net als Rie lid van de 
Soroptimisten. Er was een uitje 
naar Vlieland maar Rie en Lies 
waren niet mee (Lies had een 
zweepslag). Zij wachtten beiden 
bij Hotel de Zandhorst op de te-
rugkeer van de rest om met elkaar 
de dag af te sluiten met een diner 
en raakten aan de praat. Zo ont-
stond een bijzondere vriendschap. 
Zij hebben samen half Nederland 
wandelend verkend. Lies overleed 
in 2015 en sindsdien bezoekt Rie 
onze kerk alleen. 
Het voelt evengoed vertrouwd en 
goed. 
 
Lieneke Arkesteijn 
 
Links Rie en rechts Tineke 
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Doopsgezinde voorouders 
 
In het vorige Doopceeltje stonden artikelen van Lieneke Arkesteijn en 
Wil Borst over hun Doopsgezinde voorouders. Al mijn grootouders wa-
ren Doopsgezind of hadden een Doopsgezinde tak in de familie. Over 
een aantal van deze Doopsgezinde voorouders valt wel iets interes-
sants te vertellen. Ik vertel u het trieste levensverhaal van Jan Si-
monszn. Bakker uit West-Knollendam. Jan was de betovergrootvader 
van mijn oma aan moeders kant Trijntje Weij.  
Jan is op 29 oktober 1764 geboren in West-Knollendam. Zijn ouders 
waren lid van de Friesch Doopsgezinde gemeente. Hij trouwde op 10 
juni 1787 met Siltje Jacobsd. Tamme, geboren op 18 juni 1762 te Mar-
ken Binnen. Ze kregen vier kinderen, Simon, Neeltje, Jacob en Siltje. 
Moeder Siltje stierf op 12 maart 1803, acht dagen na de geboorte van 
haar dochter Siltje. Jan bleef alleen achter met vier kinderen in de leef-
tijd variërend van nul tot bijna tien jaar. Jan was olieslager van beroep 
maar als gevolg van de Engelse blokkades ging het economisch slecht 
in de Zaan. De Engelse blokkades hadden te maken met het feit dat de 
Bataafse republiek nauwe betrekkingen onderhield met Frankrijk, het 
land waarmee Engeland in oorlog was.  
De gang van zaken had invloed op de leefomstandigheden van het ge-
zin van Jan. Hij maakte, wellicht gedwongen door de omstandigheden, 
de keuze om uit stelen te gaan. Samen met zijn oudste zoon Simon 
ging hij op rooftocht. Op 21 november 1808 werd hij gepakt en gevan-
gen gezet onder het raadhuis van Beverwijk. Op 24 december 1808 
werd hij veroordeeld tot geseling op het schavot en verbanning  voor 
tien jaar verbannen uit het gewest Holland. Het feit dat hij zijn zoon 
meenam op zijn strooptochten, werd hem zwaar aangerekend. De pro-
cesstukken van deze zaak zijn bewaard gebleven.  
Nog geen jaar later, op 27 november 1809, stierf Jan in Alkmaar. Hij 
was net 45 jaar oud. Zijn kinderen werden onder gebracht in het ge-
meentelijk weeshuis van Wormerveer aan het Noordeinde 51-52. Tot 
1797 was dit het Mennonite Wees- en Armenhuis van de Waterlandse 
Doopsgezinde gemeente te Wormerveer.  
Ik stam af van zijn zoon Jacob, geboren 25 mei 1800. Op zijn heel wat 
mooiere levensverhaal kom ik in een volgend Doopceeltje terug.   
 
Jaap Kroon 
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Bataafse republiek 

In het archief 
van de Doops-
gezinde ge-
meente van 
Twisk-Abbekerk 
zit deze brief ge-
richt aan de 
plaatselijke 
overheid. De 
brieft dateert uit 
de periode van 
de Bataafse re-
publiek, een ui-
terst belangrijke 
periode uit de 
vaderlandse ge-
schiedenis, die 
in de geschiede-
nisboekjes on-
derbelicht blijft. 
Vrijheid van 
godsdienst en 
gelijkwaardig-
heid van kerkge-
nootschappen 
was tijdens de 
Bataafse repu-
bliek een groot 
goed, waarvan 
de mennonieten 

(doopsgezinden), maar ook katholieken, lutheranen en  remonstranten 
profiteerden.  De gereformeerden, later hervormden genoemd, hadden 
in de voorliggende periode alle touwtjes in handen. De nieuwe plaatse-
lijke overheid probeerde te achterhalen hoe kerkgenootschappen aan 
hun gebouwen en aan hun geld gekomen waren. Als een kerkgebouw 
eerst toebehoorde aan en ander kerkgenootschap  of er was voor de 
bouw gemeenschapsgeld gebruikt, kon dit verregaande consequenties 



17 
 

met zich mee brengen.  De gereformeerde gemeente van Obdam bij 
voorbeeld moest uiteindelijk het kerkgebouw beschikbaar stellen aan 
de katholieken. In Spanbroek is de overdracht van de reformeerde kerk 
aan de katholieken op het allerlaatste moment afgeketst.  

Om de leesbaarheid te bevorderen heb ik de tekst een beetje aange-
past. Dat hoort eigenlijk niet maar het leek me in dit geval toch beter.  

 

Vrijheid, gelijkheid en broederschap 

Medeburgers,  

Wij ondergetekenden, diakenen van de Mennoniete  gemeente van 
Twisk en Abbekerk, verklaren bij dezen: 
dat onze oudste brief is gekocht in het jaar 1644 en dat wij aan kapitaal 
hebben de somma van fl. 24.000,--. Vervolgens bedraagt het aantal 
zielen dat naar ons oordeel onder ons hoort 102. 

Daarvan hebben wij te onderhouden twee kerken. Een predikant die 
geheel buiten staat is om dienst te doen, met een vrouw en een kind en 
een predikant met een kind en meid die thans de dienst waarneemt. 
Twee huizen te onderhouden, zodat wij het niet al te ruim hebben. 

Aldus gedaan op bevel van onze hoge overheid d.d. 15 februari 1797, 
het derde jaar van de Bataafse vrijheid. Was getekend Pieter Kamp en 
de tweede ondergetekende als diakenen van de Mennoniete gemeente 
van Twist en Abbekerk Pieter Bijhouwer 

Ik ondergetekende beken als armenvoogd over de algemene armen, 
van welke gezindheid zij ook zijn, toebehorende aan het dorp van 
Twisk, dat dat kapitaal niet groter is dan fl. 15.000,--.  En ik verklaar bij 
dezen dat aangetoond kan worden op welke wijze het [geld] bijeen ge-
komen is dat het niet al te toerijkend is  

Twisk, 15 februari 1797 

Het derde jaar der Bataafse Vrijheid 

Niet ondertekend 
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Wortels… 

In het laatste doopceeltje stonden mooie verhalen over “doopsgezinde” 
wortels.  

Wel, die heb ik ten enenmale niet. Althans, niet dat ik weet. Ik had door 
die verhalen over doopsgezinde voorouders en familie wel eens het ge-
voel  als doopsgezinde een soort “tweedehandsje’ te zijn. Dat is natuur-
lijk onzin, maar het zette me wel aan een deel van mijn verhaal eens op 
te schrijven. 

In 1994 ben ik toegetreden tot de doopsgezinde gemeente van Oude 
en Nieuwe Niedorp, via een belijdenis. Ik was al gedoopt op 4-jarige 
leeftijd in de Nederlands Hervormde kerk in Aartswoud. Ook wat zon-
dagsschool daar gevolgd. Ik liep dan door het weiland naar de kerk, om 
de 14 dagen – dat had ik bedongen – met een stuiver voor de collecte-
zak. Ik begreep de verhalen lang niet altijd en vond het ook vaak zielig, 
Jozef die in een put gestopt werd, dat doe je toch niet!! Ook moest ik 
rondom Pasen iets brengen naar oude mensen bij mij in de buurt – ik 
vond dat eng, kende ze nauwelijks en wist de weg ernaar toe ook niet 
goed. Enfin, de zondagsschool was geen succes.  

Op 18-jarige leeftijd in Amsterdam leerde ik  het “huis voor de jonge 
werkende Christenvrouw” op de Prinsengracht iemand kennen die bij 
de gereformeerden was. Ik ging af en toe met haar mee, logeerde ook 
bij haar thuis een keer, moest daar met de hele familie mee naar de 
kerk, twee keer op de zondag, en alles duurde héél lang…dat was 
weer een afknapper. 

Een jaar later leerde ik mijn toekomstige man, Ben, kennen. Al snel 
vertelde hij me dat hij doopsgezind was geworden, dienst had gewei-
gerd en zijn beste vriend  doopsgezind predikant was… 

Tja, hij moest me echt uitleggen wat doopsgezind was, ik had er nog 
nooit van gehoord. Op volwassen leeftijd toetreden, dat vond ik sympa-
thiek, je weet tenminste wat je doet (dacht ik toen) vredesgemeente 
zijn, ja, dat voelde goed en Jezus als leidsman aanvaarden…ook dat 
was niet verkeerd. Op Bens verzoek trouwden we in de doopsgezinde 
kerk -  ik vond het prima – en via de zusterkring kon ik me al snel thuis 
voelen in de gemeente. Door af en toe de dienst bij te wonen, mensen 
uit de geloofskring te ontmoeten, leerde ik de inhoud van de bijbel beter 
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kennen en zag in dat er een schat aan inzicht, wijsheid, liefde (en nog 
een heleboel meer) in geschreven staat. Uitleg van de dienstdoende 
voorgangers en andere ontmoetingen trokken mij als het ware ‘binnen’.   

Langzaamaan begint er dan een plantje te groeien  op geestelijk en 
spiritueel gebied in jezelf. Ik ging inzien én erkennen dat ik eigenlijk een 
gelovig persoontje ben die open staat voor veel geestelijke zaken. Er 

zou dus wel 
grond moeten 
zijn waar dat 
plantje in wortelt. 
Wortel en rank 
houden elkaar 
vast – indien niet 
- breekt het. 
Maar wonderlijk 
genoeg zijn er 
krachten die dat 
wat gebroken is 
weer helen.…. 
Het geloof is voor 
mij kwetsbaar, 
maar ook heel 
sterk, een wankel 
evenwicht. Het 
voelt alsof ik zélf 
wortel en rank te-
zamen ben.  

De doopsgezin-
den kwamen op 
mijn pad en als 
West-Friezin zeg 
ik: “dat was niet 
verkeerd!” 

Gery Biesheuvel 

Huwelijksinzegening 

door ds. Ron Kos-

sen, 1966  
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Geluk 

En telkens als ik trachtte het geluk te grijpen 

Dan vloog het weg, een vlindertje gelijk. 

En ik zo dom om mij steeds af te vragen 

Hoe of het komt, dat ik het niet bereik. 

 

Ik hoefde slechts een deur open te maken 

Na veel vertwijfeld zoeken, zag ik pas 

Dat het geluk waaraan ik wilde raken 

Reeds al die tijd hier binnen in mij was. 

 

Hannie Slachter 

Startzon-

dag in 

De Rijp 

12 sep-

tember 

2021  
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Een bijzondere vondst in het Friese dorp Wergea 
 

Gerrit en ik komen 
met onze boot 
graag in het 
knusse dorpje 
Wergea. Er is een 
haventje waar je 
gastvrij wordt ont-
vangen en er is 
een bakker  die 
heerlijke broodjes 
en koek verkoopt. 
Warga is ook het 
dorp van Afkes 
tiental en in een 
van de knusse 
straatjes is een 
etalage waar oude 
boeken liggen. 
Meerdere uitga-
ven van Afkes 
tiental maar ook 
een boek van een 

doopsgezinde predikant genaamd Reinder Jacobus Taekema de Stop-
pelaar. 
Het boek heet “Glanzende dagen”. Er ligt een toelichting naast die als 
volgt luidt: 
  
“Reinder Jacobus de Stoppelaar was Doopsgezind dominee in Wergea 
van 1911 tot 1938. Hij kreeg landelijke bekendheid vanwege zijn grote 
hobby namelijk het schrijven van boeken over de (Friese) natuur. Zijn 
verhalen verschenen in landelijke bladen en hij publiceerde ruim 20 
boeken en vijf kinderboeken. Door zijn verhalen heeft heel Nederland 
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kennis kunnen maken met de Alde Feanen, de dorpen Wergea en War-
ten en de bijzondere inwoners van de Alde Feanen, Sytze en Maaike.” 

In een publicatie van Oudheidkundige vereniging het schermer eiland 
vind ik dat hij daarvoor 10 jaar in Graftdijk dominee was (1901-1910). 
Hij trouwde in die tijd en kreeg 4 dochters waarvan er eentje jong over-
leed. Het domineesgezin staat hier op de foto achter de doopsgezinde 
pastorie aan de 
Kanaaldijk 72 te 
Oost-Graftdijk 
(het pand met 
balkon bestaat 
nog)  
 
In 1911 vertrok 
De Stoppelaar 
uit Graftdijk. Hij 
werd toen 
doopsgezind do-
minee in 
Wergea. 
 
Lieneke Ar-
kesteijn 
 
 

 

 

 

  

https://www.hetschermereiland.nl/media/k2/items/cache/e17c186eb9077cbeac8526f7738e2917_XL.jpg
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Bui 
Regen in augustus 
buitje teugen ’t stof 
nei die heite dage 
geeft nag pittig of. 
 
Regen in augustus 
droppe op je kop 
water in de zeumer 
lubber je van op. 
 
Gras dat wordt al groender 
tuin die kroigt weer glans 
skoônder wordt ’t padje 
deur die waterdans 
 
Regen in augustus 
zoete hemelzucht 
dank voor dut presentje 
zegen uit de lucht 
 
@Ina Broekhuizen-Slot 
 

Agenda Nieuwe Niedorp 
 
9 oktober: vertoeving in het koetshuis. 
Iedere 2de zaterdag van de maand klus/koffieochtend in het koetshuis. 
Iedere 3de donderdag van de maand kerkenraadsvergadering 
24  Oktober  15.00 uur in de vermaning: Muzikaal optreden van Grietje 
van Rhoon en Herman Koopman 
 

Overige activiteiten van de drie gemeenten: 

 
Kijk op de gezamenlijke website: www.btn.doopsgezind.nl 
 

Inleveren kopij volgend Doopceeltje voor 19 november 2021  

http://www.btn.doopsgezind.nl/
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                 Contactgegevens                                                

                                          Website van de drie gemeenten: www.btn.doopsgezind.nl  
                                           Predikant/dienaar: Ds. Waldemar Epp, 06 42 02 29 88 
   ds.w.epp@gmail.com                                                                                                        
                                            
                                           Secretariaat   
                                           Nieuwe Niedorp: Annie Kalma-Lok                                                                                                                                                                         
    Hobbemaplantsoen 29,  
    1701 KD Heerhugowaard 
    072-5719049   

kalmalok@freeler.nl  
   Vermaning: Dorpsstraat 149, 1733 AG Nw. Niedorp 
 

Broek op Langedijk: Jaap Kroon,  
    Waterweidje 17, 1711 TA Hensbroek 
    0226-452060  

orkon@live.nl      
   Vermaning: Dorpsstraat 202, 1721 BV Br. op Langedijk 
 
   Twisk: Sjef Wolters        
    Dorpsweg 139, 1676 GJ Twisk 
      sjef@reclamesjef.nl  
   Vermaning: Dorpsweg K149, 1676 GK Twisk 
 
 
Financiële administratie 
Broek op Langedijk:  NL 60 RABO 016 040 0309 

NL 44 INGB 000 039 8965  
t.n.v. Doopsgezinde gemeente Aan de Langedijk  

 
Nieuwe Niedorp:    NL 25 RABO 034 490 0274 

 t.n.v. Doopsgezinde gemeente Niedorp 
                                                     
Twisk:    NL 45 RABO 033 300 3446  

t.n.v. Doopgezinde gemeente Twisk Abbekerk 
 
Redactie/retouradres:  
’t Doopceeltje 
Dorpsstraat 42, 1721 BL Broek op Langedijk, 0226320550/0634661727, 
Lieneke.arkesteijn@gmail.com 
 
Uitgave van de Doopsgezinde Gemeenten Twisk-Abbekerk, Broek op Langedijk 
en Nieuwe Niedorp.                 
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