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Redactioneel 

Beste lezer, 
Voor u ligt net als vorig jaar een extra dik Doopceeltje. Geen agenda 
achterin want plannen in deze tijd is moeilijk. De geplande diensten en 
samenkomsten zijn onder voorbehoud. Actuele informatie ontvangt u 
per mail of post van de kerkenraden en staat op de gezamenlijke web-
site. 
 
Ter inspiratie gaf ik wat suggesties voor dit zomernummer: 
1. Hoe hebt u het afgelopen coronajaar beleefd. Bent u meer gaan le-

zen, tuinieren, wandelen, netflixxen en wat heeft het wegvallen van 
de diensten/samenkomsten/activiteiten voor u betekend?  

2. Wat zijn uw Doopsgezinde wortels. Die wortels kunnen allerlei leng-
tes hebben en bovendien heel verschillend zijn. Een vriend die zich 
thuis voelt in een bepaalde gemeente heeft in zekere zin ook wor-
tels.   

Een aantal lezers klom in de pen waaronder ikzelf. Tijd genoeg om te 
schrijven immers. Ik wens u veel leesplezier, 
 
Lieneke Arkesteijn 
 
Waldemar schrijft 
 

Beste lezer, 
 

Pasen is het feest dat teken is van nieuw be-
gin. Opstanding en blijdschap zouden nu 
moeten worden gevierd. Maar niets is daarvan 
te zien. Althans in de kerken zelf is er niets 
van te merken. De deuren blijven dicht.  
 
Met Pasen wordt gevierd dat de steen voor 
het graf weg was en het graf leeg was. Dat 
lege graf is wat de discipelen constateerden 
toen ze op Paasmorgen bij het graf kwamen, 
en zij kregen toen de boodschap van de op-
standing van Christus.  

De kerkgangers die nu op Paasmorgen naar de kerk gaan, vinden de 
deuren gesloten en het gebouw is leeg. Verdrietig gaat men weer naar 
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huis om te schuilen of gaat naar huis met een teleurgesteld gevoel van 
met Pasen alleen te zijn. Geen lied op onze lippen zoals ‘U zij de Glo-
rie’, geen Paasmorgen zoals we die kenden met zusters en broeders 
samen in de kerk en na afloop van een vrolijke en opgetogen overden-
king met veel liederen, een kopje koffie of theedrinken.  
 
Is het lied op onze lippen verstomd en heeft de Paasmorgen niet meer 
te bieden dan het gezellig met elkaar zijn?  
 
De Paasmorgen en het wonder van de opstanding zijn veel meer. Na-
tuurlijk willen we deze gebeurtenis het liefst met zo veel mogelijk men-
sen delen en belijden. We willen een leeg graf zien maar geen lege 
kerk. We willen verkondigen dat Christus is opgestaan. En hoe kunnen 
we dit gevoel terugvinden als we niet bij elkaar kunnen komen? Hoe 
kan ons Pasen weer opwekken en wakker schudden? En misschien 
juist op momenten dat we alleen zijn?  
 
We zouden graag samen feest vieren omdat de opstanding van Chris-
tus zoveel voor ons betekent. Maar het feest kan ook bij onszelf begin-
nen, of misschien in onszelf. Vanuit ons diepste verlangen naar ge-
meenschap met elkaar begint het feest van de opstanding. In onszelf 
kan dit gevoel groeien en kan dit verlangen sterker worden. Het is als 
het begin van een lopend vuur dat van de een naar de ander springt. 
Het is het lopend vuur met de boodschap: je bent niet alleen. Christus 
laat ons weten dat hij altijd met ons is, alle dagen tot het begin van de 
nieuwe wereld (volgens de ‘Bijbel in Gewone Taal’) of zoals we die uit-
spraak misschien ook kennen: “Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de 
voltooiing van deze wereld.” (Matt. 28,20 in een andere vertaling)  
 
Dit zijn bekende woorden die met ons mogen gaan en ons tot steun 
mogen zijn en ons mogen bemoedigen om vol te houden. Opdat we, 
waar we ook zijn, ons in Christus met elkaar verbonden mogen voelen. 
En dat de opstanding voor ons een bevrijding mag zijn in het hier en 
nu. 
 
Met herderlijke groet,  
 
ds. Waldemar Epp 
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Kerkdiensten in Nieuwe Niedorp 

 
In april zijn er helaas nog geen diensten. Misschien kunnen we in mei 
weer beginnen… 
 
Zo 2 mei 10 uur Ds. Waldemar Epp 
Ontvangst Nel K Gery Muziek: Michel Wentink 
 
Zo 16 mei 10 uur Zr. Annie Kalma 
Ontvangst Jaap Theo Organist Arjen de Boer 
 
Zo 23 mei 10 uur Pinksteren in Twisk, Ds. Waldemar Epp 
       
Zo 6 juni 10 uur Ds. Bart Santema 
Ontvangst Aline, Nel W Muziek: Michel Wentink 
 
Zo 20 juni 10 uur Ds. Waldemar Epp 
Ontvangst Gerda, Jans Organist Atze Veldhuis 
 
Zo 4 juli 10 uur Ds. Waldemar Epp 
Ontvangst Nel K, Gery Muziek: Michel Wentink 
 
Zo 18 juli 10 uur Ds. Waldemar Epp 
Ontvangst Jaap Theo Muziek: Michel Wentink 
 
Zo 15 aug.  Naar Schoorl 
 
Zo 29 aug. 10 uur Mw. Ina Broekhuizen-Slot 
Ontvangst Aline, Nel W Muziek: Michel Wentink 
 
Zo 12 september naar De Rijp, Startdienst, Ds. Waldemar Epp 
 
Zo 26 sept.  10 uur Ds. Willemien Roobol 
Ontvangst Gerda, Jans Organist Arjen de Boer 
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Kerkdiensten in Broek op Langedijk 
 
Zo 9 mei 10 uur  Ds. Waldemar Epp    

Ontvangst Jaap  Organist Kees Balder 

 
Zo 23 mei 10 uur Pinksteren in Twisk, Ds. Waldemar Epp 
 
Zo 30 mei 10 uur  Ds. Waldemar Epp    
Ontvangst Anneke Organist nog niet bekend 
 

Zo 13 juni 10 uur  Mw. Ina Broekhuizen-Slot  

Ontvangst  Lieneke Organist Kees Balder 

 

Zo 27 juni 10 uur  Ds. Bart Santema  

Ontvangst  Jaap  Organist nog niet bekend 

 

Zo 11 juli 10 uur  Dhr. Anne de Jong  

Ontvangst  Anneke Organist Kees Balder 

 

Zo 25 juli 10 uur  Ds. Waldemar Epp    

Ontvangst Lieneke Organist nog niet bekend 

 

Zo 8 aug. 10 uur  Ds. Renze Yetsenga  

Ontvangst  Jaap  Organist Kees Balder 

 

Zo 22 aug. 10 uur  ds. Corrie Laros  

Ontvangst  Anneke Organist Atze Veldhuis 

 

Zo 12 september naar de Rijp, Startdienst, Ds. Waldemar Epp 

 

Zo 19 sept. 10 uur  ds. Waldemar Epp  

Ontvangst  Lieneke Organist Kees Balder  
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Twisk 
 
Samenkomsten  
 
Zondag 2 mei  vertoeven   consistoriekamer 

Zondag 23 mei gezamenlijke dienst  Vermaning  

Zondag 12 sept. gezamenlijke dienst  In De Rijp 

Zaterdag 11 sept. Open monumentendag  

Zondag 26 sept. vertoeven   consistoriekamer 

Zomeravond wandeling Twisk, orgeltoer Noord-Holland en Verma-

ningsfietstocht 2021 gaan definitief niet door i.v.m. Corona. 

Zondag rondwandelingen nog geen definitieve beslissing. 

Klussen in de kerk (eveneens onder voorbehoud van Corona) 

Woensdag 19 mei 2021  

Woensdag 16 juni 2021  

Woensdag 21 juli 2021  

Woensdag 18 augustus 2021 

Woensdag 15 september 

2021    
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Hannie Schaft 

Uit het familiealbum: Moeder met haar dochters Annie en Jopie (Hannie, 

rechts). 

Zoiets maak je maar een enkele keer in je carrière mee, verklaarde Li-

euwe Zoodsma, directeur van het Noordhollands Archief in Haarlem 

voor het NOS-journaal. Hij doelde op de schenking van een album met 

jeugdfoto’s van het gezin waartoe de bekende verzetsstrijdster Hannie 

Schaft (eigenlijk Jannetje Johanna Schaft, roepnaam Jopie) behoorde. 

Het gezin Schaft had een re-

latie met onze Doopsge-

zinde gemeente. De moeder 

van Hannie was namelijk 

een dochter van ds. G. 

Vrijer, vanaf 27 juli 1884 tot 

aan zijn dood op 28 april 

1896 Doopsgezind predikant 

in Broek op Langedijk. Daar-

voor was hij Doopsgezind 

predikant in Den Horn Gro-

ningen. Heel lang onderhiel-

den kinderen van ds. Vrijer 

nog contacten met gemeen-

teleden.  

Uit het familiealbum: Moeder 

met haar dochters Annie en 

Jopie (Hannie, rechts). 

 

Ineke Henskes, een achternicht van Hannie, had het album in haar be-

zit. Zij had het geërfd van haar oom Gerrit Henskes. Gerrit was de zoon 

van een andere dochter van ds. Vrijer.  Gerrit en zijn broer Joop stre-

ken in de jaren zestig in Zuid-Scharwoude neer. Ze hadden het winkel-

pandje gekocht waarin de grootouders van Jaap Otsen jarenlang een 

kruideniers- annex fietsenzaakje hadden gehad.  Gerrit begon hier een 
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drogisterijtje.  Hun vader, de schoonzoon van ds. Vrijer dus, kwam daar 

regelmatig langs en trok later bij zijn zoons in. Vader en zoons Henskes 

waren doopsgezind maar zijn volgens mij nooit lid geworden van onze 

gemeente.  Gerrit en Joop hadden twee broers. De oudste, Arnold, is 

vlak na de oorlog overleden. De andere broer, de vader van Ineke, 

overleed plotseling in de tijd dat de Gerrit en Joop in Zuid-Scharwoude 

woonden. Hij was de enige uit het gezin met nakomelingen.  

Gerrit op zijn beurt had het album geërfd van tante To, de moeder van 

Hannie Schaft. Tante Jo kwam in die tijd wel bij haar tantezeggers in 

Zuid-Scharwoude op bezoek. Ik kwam regelmatig bij Gerrit en Joop, zij 

waren onze buren, en ik kreeg de indruk dat er een hechte band was 

met tante Jo. Misschien waren de gruwelijkheden die Gerrit in de oor-

log had meegemaakt daar wel debet aan. Het feit dat het album na het 

overlijden van tante Jo bij Gerrit terecht is gekomen, doet recht aan 

deze gedachte.  

Gerrit heeft op een zeker 

moment zijn winkeltje ge-

sloten, het pand verkocht 

en samen met vader en 

broer Zuid-Scharwoude 

verlaten. Ze hadden el-

ders in het land een 

pandje gekocht.  Ik ben ze 

toen uit het oog verloren. 

Nooit gedacht dat de fami-

lie Henskes op deze ma-

nier nog eens in het 

nieuws zou komen. 

Jaap Kroon 

Uit het familiealbum: vader, 

moeder en dochters Jopie 

Hannie en Annie. 
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Emmaüswandeling in Nieuwe Niedorp 
 

De Emmaüswandeling in Nieuwe Niedorp op 2e Paasdag was bijzon-

der…  

 

De zon, de wind, de hagel, de sneeuw en de regen trotserend waren 

mensen twee aan twee op de been. 

Soms in stilte naast elkaar en soms 

verdiept in een gesprek, wandelden 

belangstellenden van kerk naar kerk. 

Onderweg en in de kerken waar men 

kon schuilen, waren stemmen, stilte, 

licht en muziek aanwezig. Dit was bij-

zonder… 

 

De doopsgezinde vermaning was één 

van de plaatsen waar men kon schui-

len. De wind stond pal op de voordeur 

zodat naast bezoekers, ook hagel en 
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sneeuw binnenwaaiden. En wanneer je dan 

binnenkwam, werd je warm welkom geheten 

door gastvrouwen of -heren van de doopsge-

zinde gemeente Nieuwe Niedorp.  

Ook in de Fenixkerk en de Kloosterkerk waren 

gastvrouwen en -heren aanwezig om de ver-

moeide wandelaars op te vangen en te laten 

schuilen. Elke kerk was op haar eigen manier 

aangekleed en er werd door de vrijwilligers 

een open en gastvrije sfeer gecreëerd die 

meteen uitnodigde voor gesprek, maar ook 

voor stilte.  

 

Ook ik heb de drie 

kerken bezocht 

en met mensen 

gesproken, soms 

tijdens een wan-

deling van kerk 

naar kerk en 

soms in de kerk. 

Soms liep ik al-

leen en ook dat 

was heel bijzon-

der want het 

voelde niet alleen.  
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Op die weg waren anderen ook al gelopen, en dat voelde ik diep in mij. 

En daarover nadenkend, besefte ik dat ik mij met die mensen verbon-

den voelde. En terwijl ik deze verbinding voelde, besefte ik dat er nog 

een veel diepere verbinding is. Die verbinding oversteeg het gevoel van 

verbondenheid met de mensen. In mij werd ruimte gemaakt voor de 

verbinding met Christus. Ik was nooit alleen op weg en telkens wan-

neer ik bij een schuilplaats kwam, voelde ik de verbinding met mensen 

die mij waren voorgegaan. Tijdens het lopen en het schuilen dacht ik 

aan de Emmaüsgangers, alsof het vuur waar zij over spraken ook in mij 

brandde. 

 

De Emmaüswandeling in 

Nieuwe Niedorp op 2e Paas-

dag was bijzonder… 

 

ds. Waldemar Epp  
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“Mensen, wij zijn geroepen om te leven”. 
 
Dit was de kernboodschap van één van onze laatste “normale “dien-
sten in onze kerk. 
Febr. 2020 en dus alweer een jaar geleden. 
Geroepen om te leven……maar hoe dan? 
Velen hebben (en nog) geworsteld met de veranderde situatie en mo-
gelijkheden om het leven nog wat fleur te geven. 
Zoveel beperkingen, zodat je, als je niet oppast vereenzaamt. Heel an-
dere keuzes maken om een invulling te geven aan het bestaan. 
Wat goed is het dan te ondervinden dat er veel mogelijkheden zijn om 
contact te houden, al is het op afstand. 
Contact om elkaar te ondersteunen, te bemoedigen of louter alleen om 
de ander het gevoel te geven dat er om ze gedacht wordt. 
Vaak gaan we eraan voorbij, dat die samengebondenheid gestoeld is 
op het gemeente zijn. 
De zondagse samenkomsten sterken ons in ons geloof en leren ons 
omzien naar de ander. 

Deze waarden blijven 
koesteren en blijven 
vertrouwen op straks 
een nieuwe start. 
“Geroepen om te le-
ven“ betekent con-
creet: De weg gaan 
die Christus ons 
wees. 
 
Annie Kalma  

 

 

 

Steigers maar gastvrij 

geopend op tweede 

paasdag voor de Em-

maüswandeling  
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Zondagochtend 

De coronatijd is voor ons niet veel anders dan vorige jaren met uitzon-

dering van de zondag.  

De zondag is voor mij altijd een feestdag geweest en dat is nog niet an-

ders. 

Wij staan om acht uur op en zorgen dat wij om half negen voor de TV 

zitten met de zender op Nederland 2. 

Daar zijn wij bij Annemiek Schrijver 

Te gast met nog een door haar uitgenodigde gast, dan, ik mis je en dan 

zijn we te gast bij Leo Fijen met daaraan aansluitend de eucharistievie-

ring, dan krijgen we een kopje koffie bij de EO beam dienst en daarna 

komt Nederland zingt dichtbij met ds. Jurjen ten Brinke. 

Dan tot besluit komt Andries Knevel en dan is het half één en is het 

etenstijd. 

Heb ik Marleen Stelling nog verg-

eten, die het hele land doorreist 

om een kerkdienst mee te ma-

ken. 

Wij missen de reguliere kerkdien-

sten wel, maar door de week pas-

sen wij ons aan bij de geldende 

maatregels. 

Ik moet zeggen, de wintertijd is 

wel de moeilijkste, maar de zo-

mer staat weer voor de deur! 

Er is dus weer nieuwe hoop! 

Met een groet van Atze en Willy  
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De politiek bewuste Hollander 

Bert 

Ket, 

vriend 

van de 

Doops-

ge-

zinde 

ge-

meente 

Broek 

op Lan-

gedijk, 

te-

kende 

in zijn 

jonge 

jaren 

veel 

spotprenten voor nieuwsbladen. Deze prenten hadden betrekking op 

actuele gebeurtenissen. Enkele zijn om de een of andere reden opval-

lend actueel gebleven. Dat geldt onder andere voor de prachtige prent 

met de titel: ‘De politiek bewuste Hollander”. De prent laat een onze-

kere kiezer zien die niet weet wat hij moet doen.  

Op 17 maart 2021 konden de Nederlandse kiesgerechtigden hun stem 

uitbrengen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Het stembiljet toonde 

37 partijen van uiterst linkse tot uiterst rechtse signatuur. Veel kiezers 

wisten bij het betreden van het stemlokaal nog niet wie ze moesten 

stemmen. Zij zweefden van links naar rechts en soms weer terug. De 

keuze was niet eerder zo groot en zo complex, kopte de krant. Om he-

lemaal tureluurs van te worden. De toekomst zal (misschien) leren of je 

het juiste vakje hebt aangekruist.  

Jaap Kroon 
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Roelofje Rezelman 

Roelofje Rezelman is een vrouw die mij intrigeert, hoewel ik haar nooit 

heb gekend, zij was mijn overgrootmoeder. 

Geboren 02-04-1836 ‘s morgens om 11 uur te Barsingerhorn. Kerkge-

nootschap: Doopsgezind. 

Zij huwde op 06-05-1855 te Noord-Scharwoude met Klaas Tijsz. Borst 

geboren 05-12-1833, een jongen van 22 jaar. 

Zij was nog een meisje van 19 jaar. Door haar huwelijk kwam zij terecht 

in een boerderij staande aan de Dorpsstraat te Oudkarspel. Die boer-

derij staat er nog steeds maar niet meer zo fier als in vroeger dagen. 

Op haar 21ste levensjaar kreeg zij haar eerste kind. Er volgde nog 10 

kinderen. 

Vroeger kreeg je kinderen, vandaag de dag is het vaker “je neemt kin-

deren”. 

Het jongste kind kreeg zij op 40-jarige leeftijd. Zij was dus 19 jaar bezig 

met kinderen krijgen en werken op een boerderij. 

Iedereen heeft wel een keer de ervaring gehad dat God niet alleen 

geeft maar ook neemt. 

Roelofje verloor haar oudste dochter toen het meisje 16 jaar was, een 

zoontje van 5 jaar, een dochtertje van drie jaar en een zoontje van 1 

jaar. 

Ze moet koppig geweest zijn en gaf het niet op, steeds gaf zij het vol-

gend zoontje of dochtertje dezelfde namen. 

Zo waren er drie jongens met de naam Matthijs en twee meisjes met de 

naam Maartje. 

Was Roelofje Koppig? Of taai en gelaten? Of had zij vrede met “de 

mens wikt maar God beschikt”. 

Roelofje stierf op 15-04-1887, 51 jaar oud. Haar jongste zoontje was 11 

jaar. 
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Dit zoontje “Willem” kon viool spelen zonder het ooit geleerd te hebben. 

Heeft ze vast nooit geweten. 

Zij kwam uit een mennonistgezind “nest” ook daar zijn twee jongetjes 

jong overleden. 

Haar familienaam Rezelman is niet duidelijk te achterhalen. In het oud 

Nederlands houdt het verband met reuzelen. 

Reuzel is varkensvet o.a. als grondstof voor het maken van kaarsen. 

U begrijpt dit waren geen geurkaarsen. Het is niet uitgesloten dat het 

beroep als familienaam is aangenomen. 

De herkomst van haar familie is onduidelijk. De oorzaak daarvan moet 

mede worden gezocht in de kerkelijke gezindheid. 

Zij waren aangesloten bij de Doopsgezinde Broederschap, die zowel 

door de kerk van Rome, als door de Reformatie niet bepaald met Chris-

telijke naastenliefde werd verwelkomd. 

Door een en ander zijn vele kerkarchieven verloren gegaan. 

Roelofje’s verste voorouder is Dirk Renszoon Rezelman geboren +/- 

1630. 

Op 14-02-1697 een huwelijk van Dirk Rens Rezelman mennonisten-

gezind, met Dieuwertje Cornelisdr. Beide uit de Weere (Onder Winkel). 

Zij hadden driemaal hun zondagse geboden gehad bij de Mennieten 

Kerk te Barsingerhorn. 

Het is een komen en gaan bij Roelofje’s voorouders. 

Geboren worden, overlijden, hertrouwen. Voogden, verdelen van erfe-

nissen. Weeskamers. 

O.a. Koebeesten, hockelingen, gars, snees, roeden, een akker 

zaedland. 

Ook werd er door een Dirk Rens Rezelman, wonende alhier te Barsin-

gerhorn op 06-07-1700 een huis en erve aan de straat staande, naast 

belent Broer Jans te Westen, ende de Waterlandse Mennogezinde ten 
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Oosten, met het regt van smelt en de kaersemaekerij, mitsgaders de 

smeltketel, vorm, raem, pars, ledige tonnen en manden, de ledige 

Smeersparren, druipblaeckers, speten, alle in en bij dit huis zijnde ge-

kocht voor 2.250, — gulden.  

Was Roelofje taai of gelaten? Hielp het dat ze geloofde in God? 

Het kan niet anders of ze moet rechtlijnig geweest zijn. Een zoon, mijn 

grootvader geboren 26-01-1871 was dat in ieder geval wel. 

Onafhankelijk denkende mensen, harde werkers. 

Maar ik geef het je te doen, het leven van Roelofje...   

Willy Borst 
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Het front van het orgel van de doopsgezinde vermaning van Broek 

op Langedijk 

Het front van het orgel in 

de Doopsgezinde ver-

maning van Broek op 

Langedijk is in Broek op 

Langedijk aan zijn 

tweede en misschien 

zelfs wel zijn derde le-

ven begonnen. In 1885 

heeft de gemeente het 

front van het orgel over-

genomen van de R.K.-

kerk van Limmen. Het 

front dateert van 1732 

en is destijds gemaakt 

door orgelbouwer Nico-

laas Willembroek. Gelet 

op het bouwjaar ligt het 

voor de hand dat het or-

gel daarvoor uit de R.K.-

schuilkerk van Limmen 

afkomstig was. Orgelbouwer L. Ypma heeft er in 1885 voor onze ge-

meente een nieuw éénklaviers orgel achter gebouwd. De pijpen in het 

front, die nog dateren van 1732, zijn er alleen nog maar voor de sier. In 

Limmen deden ze nog wel dienst.  

Blijkbaar deed het verdwijnen van het aloude orgeltje de pastoor van 

de parochie veel verdriet. Hij heeft er in ieder geval voor het vertrek 

een schetstekening van gemaakt of laten maken. Die tekening is be-

waard gebleven en we hebben er een kopie van kunnen bemachtigen. 

Qua verhoudingen zal de tekening misschien niet helemaal kloppen, 

maar het is duidelijk ons orgel. Bij de komst in Broek op Langedijk zijn 

er wel andere figuren op het orgel geplaatst. Het op de tekening promi-

nent aanwezige beeld van Maria is in Limmen achtergebleven.  

 

Jaap Kroon  
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Een Doopsgezinde weesjongen 

Mijn opa groeide op in het doops-

gezinde weeshuis “de Oranjeap-

pel” te Amsterdam.  

In het “naamboek der weeskin-

deren met aantekeningen omtrent 

hun verblijf in de Oranjeappel.  

1 Feb 1885 - 31 Mei 1946” staat 
zijn naam. De vierde naam, dat is 
mijn opa: Jansen, Johan Frederik.  

 
De moeder van mijn opa heette Helena Sohns  
Zij trouwde 22 maart 1883 te Amsterdam met de 
hoogstwaarschijnlijk doopsgezinde Jan Jansen, 
een handelsreiziger. Hij was toen al aardig op 
leeftijd namelijk 51 jaar. 
Op 10 februari 1884 werd hun tweeling geboren. 
Johan Frederik en Christiaan. Christiaan overleed 
als peutertje. Op de foto staat het overleden jon-
getje rechts. 
Helena Sohns overleed op maandag 7 maart 
1887. Zij werd slechts 38 jaar.  

Wanneer Jan 
Jansen is 
overleden is 
mij niet be-
kend. Het is 
een lastige 
naam om naar 
te zoeken op 
internet omdat 
het zo’n alge-
mene naam is.  
Op de foto 
links mijn opa 
als lagere 
schooljongetje en op de foto rechts met de wees-
jongens staat hij linksachter als enige met een licht 
pak aan.  
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Ik schreef al dat zijn vader waarschijnlijk doopsgezind was. Dat denk ik 
omdat hij zeven halfbroers en -zussen had. Kinderen die Jan Jansen 
kreeg met zijn eerste vrouw. Een halfzus Suzanna Cornelia Jansen is 
nooit getrouwd en heeft in een Doopsgezind hofje in Amsterdam ge-

woond. Het Zonshofje 
waar nu studenten wo-
nen. Het hofje is rond 
1765 gebouwd voor 
Doopsgezinde vrou-
wen van 50 jaar en ou-
der.  
 
Een kleindochter van 
een andere halfzus 
trouwt in de doopsge-
zinde kerk te Haarlem. 
 
Ik heb mijn opa niet 

bewust gekend. Hij overleed in 1952 toen ik nog een baby was. Jammer 
dat ik nooit met hem over zijn interessante verleden heb kunnen praten. 
Bijvoorbeeld hoe het was om in een weeshuis op te groeien en of zijn 
verre voorouders ook doopsgezind waren.  
 
Tijdens en vlak voor de tweede wereldoorlog was hij druk bezig met het 
uitzoeken van zijn stamboom. Ik heb daar veel materiaal over gevonden. 
Brieven die hij schreef naar kerkbesturen en gemeentelijke archieven. 
Wat wij nu vinden op internet was toen monnikenwerk. Veel schrijven, 
wachten op antwoorden die vaak geen antwoorden waren op de gestelde 
vragen. Hij zocht onder meer naar de beroepen en de geloofsrichting van 
zijn voorouders. 
 
Zijn opa heette Teunis Jansen, een zeeman 1784 geboren te Drachten. 
Teunis was de zoon van Jan Teijes Jansen uit Zuid Dragten en Roeltje 
Pieters uit Noord Dragten.  
Jan Teijes Jansen, zo staat in de handgeschreven kwartierstaat die mijn 
opa heeft gemaakt. 
 
Mijn opa schreef onder andere met het “Comité Drachten 300 jaar”. Mijn 
opa had blijkbaar iets aangeleverd én gevraagd. Er wordt gesproken over 
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een lijst der ingezetenen d.d. 1761. Het comité stelt dat zij de naam Jan-
sen niet gevonden hebben maar zij verwijzen naar de kerkboeken van de 
Doopsgezinde gemeente in Drachten.  
 
Uit het onderstaande wordt duidelijk waarom ze mogelijk de naam Jansen 
niet gevonden hebben. 
 
Ik ben op internet op zoek gegaan naar de naan Jan Teijes en dan kom ik 
het volgende tegen in een blog van Geert Sines, een hobbyfotograaf in 
Friesland.  
Hij schrijft in 2011 een stukje met de titel “de Bijbel als trouwboekje” met 
als hoofdpersoon Pieter Jans: 
 
“Tegenwoordig ben je vanaf je 18e volwassen, maar duurt de financiële 
afhankelijkheid nog tot het 21e jaar, voor zover ik weet. Dat was vroeger 
anders, je mocht voor je 25e niet zelfstandig zakendoen. Die leeftijd zie je 
steeds terug als de curatele over een weeskind werd beëindigd. Er was 
nog wel een mogelijkheid om “volwassen” te worden verklaard. Daarbij 
werd na een verzoek door de instanties bekeken of je de weelde van het 
“volwassen” zijn wel kon dragen. Als dat positief was werd er “veniam ae-
tatis” verleend en mocht je in eigen zaken ageren. 
Als in het jaar 1804 Pieter Jans, wolkammer te Drachten, veniam aetatis 
aanvraagt moet er door de commissaris Thomas Wieland namens het Hof 
van Friesland, eerst informatie worden ingewonnen om uit te zoeken hoe 
de levenswandel van Pieter is. … Vastgesteld werd ook hoe oud hij was. 
Dat ging moeilijk, Pieters ouders waren doopsgezind en dan werden de 
kinderen veel later, als volwassenen gedoopt. 
 
Trouwboekjes om de precieze datum vast te stellen had men ook niet. 
Wel werd vaak in de familiebijbel bijgehouden wanneer de kinderen waren 
geboren. Veel van die oude bijbels zijn in de loop der tijd verdwenen. Af 
en toe duikt er weer eens eentje op in een onbekend archief. 
In de hierboven genoemde portefeuille is een uitgescheurd blaadje uit 
zo’n familiebijbel opgenomen, waarop de geboortedata van de kinderen 
van Roeltje Pieters zijn opgeschreven. De echtgenoot van Roeltje wordt 
niet vermeld. Het is echter te herleiden dat het hier de kinderen van Jan 
Teijes en Roeltje Pieters uit Drachten betreffen 
 
De aantekeningen op de voorkant van het blaadje: 
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• Den 21 vebrewaris 1775 is geboren 
mijn dogter Henke Jans `s dingsdags 
avonds ontrent 7 uiren. 

• Den 14 junius 1776 is geboren mijn 
zoon Tejje Jans des zondags morgen 
ontrent 9 uiren. 

• Den 7 maart 1779 is geboren mijn dog-
ter Jitske Jans des zondags morgen 
ontrent half tien. 

• Den 7 febri 1782 is geboren mijn dogter 
dog in den Heere gerust. 

• Den 15 majes 1783 is geboren mijn 
zoon Pijtter `s donderdags morgen 
om twe uir. 

• Den 11 april 1785 is geboren mijn 
zoon Tunnes Jans `s maandags mor-
gen om half twa… 

• Den 9 november 1787 is geboren mijn 
zoon Rinse Jans des midags ontrent 
een uir.” 

Tot zover het blog van Geert Sines.  
Pieter Jans (derde naam vanaf onder) is een oudere broer van Tunnes 
Jans die op 11 april 1785 werd geboren (tweede naam vanaf onder). Jans 
ofwel Janszoon/Jansen.  
Tunnes Jans is Teunis Jansen mijn betovergrootvader, vrijwel zeker uit 
een doopsgezind nest! Had mijn opa maar deze zoekmogelijkheden op in-
ternet gehad, wat zou hij daarvan genoten hebben. 
Ik ben van plan om dat nog verder uit te zoeken. Informatie inwinnen bij 
de Doopsgezinde gemeente Drachten en het regionaal archief in Fries-
land.  
Mijn opa kreeg een dochter, mijn moeder. Geen zonen waardoor deze 
Jansentak niet onder de naam Jansen verder groeit maar wel het doops-
gezind zijn. Mijn moeder, twee van haar kinderen (Piet en ik) en twee 
kleinkinderen zijn doopsgezind. Doopsgezind met lange wortels. Het was 
interessant om dit alles uit te zoeken. Het familiearchief lag al jaren boven 
op een kamer maar de lockdown heeft gezorgd voor het laatste duwtje om 
er mee aan de slag te gaan.  
 
Lieneke Arkesteijn  



23 
 

Jan Dirkmaat 

De doopsgezinde gemeente 
Broek op Langedijk heeft de 
broederschap in de loop der 
eeuwen voor zover bekend 
slechts één keer een predikant 
afgeleverd in de persoon van 
Jan Dirkmaat. Tot 1771 had de 
gemeente nog geen theolo-
gisch geschoolde voorganger. 
De vrijgestelden die voordien 
voorgingen in de diensten tel ik 
dan even niet mee.  

Jan Dirkmaat is geboren op 16 
juli 1883 te Broek op Langedijk. 
Hij was de zoon van Auke Dirk-
maat en Aafje Kroon, beiden lid 
van de gemeente. Hij was de 
oom van onze inmiddels ge-
storven leden Lies Dirkmaat en 
Aafke Beemsterboer-Dirkmaat.  

 

Na zijn theologische studie werd hij op 25 juni 1912 benoemd tot pro-
ponent. De gemeente Noordeinde van Graft bracht een beroep op hem 
uit waarna hij zich vanaf 6 oktober 1912 doopsgezind predikant van die 
gemeente mocht noemen. Hij was ondertussen getrouwd met M.G. 
Bongartz.  

Hij heeft de gemeente Noordeinde van Graft maar twee jaar mogen 
dienen als predikant. Hij overleed op 9 oktober 1914 in Graft aan een 
ernstige ziekte. Het echtpaar is kinderloos gebleven.  

Enkele van zijn preken zijn bewaard gebleven. Die waren naar heden-
daagse begrippen behoorlijk zwaar op de hand. Helaas is de tijd hem 
niet gegund om geestelijk te rijpen in zijn vak.  

Jaap Kroon 
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Het geheimzinnige brandkastje in de vermaning van Broek op Lan-
gedijk Vervolg 

Het artikel over het 
geheimzinnige 
brandkastje in de 
vermaning van 
Broek op Langedijk 
heeft één serieuze 
reactie opgeleverd. 
Jaap Nolthenius, 
zoon van onze oud-
predikant, bleek 
nog een bos sleu-
tels van zijn vader 
te bezitten. Het zou 
toch prachtig zijn 
als de bewuste 
sleutel daartussen 
zou zitten. Tijdens 
een bijeenkomst 

van de broederkring kwam Jaap 
langs om alle sleutels die hij had 
te proberen. De bedoeling was de 
brandkast onder toeziend oog van 
voorzitter Lieneke en de mensen 
van de broederkring te openen. 
Helaas, de gezochte sleutel zat er 
niet bij. De aanwezigen waren na-
tuurlijk allemaal een tikje teleurge-
steld, maar het was niet anders.  

Als iemand weet hoe we het 
brandkastje open moeten krijgen 
zonder dat de paparassen die er 
waarschijnlijk inzitten beschadigd 
raken, houden we ons aanbevo-
len.  

Jaap Kroon  
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Soms ligt de waarheid gewoon niet in het midden (Loesje) 

Het is vandaag “the day after”. Tegen de tijd dat u dit artikeltje onder 
ogen krijgt zal er zeker al veel over gezegd en geschreven zijn. Ik ga 
daar geen mening aan toevoegen, maar vraag aan u er nog eens over 
na te denken. 

Het was al even in het nieuws. Kerken op Urk en in Krimpen aan de 
IJssel gaan weer open, omdat de ‘geestelijke nood’ in de geloofsge-
meenschap hoog is. Om dat laatste goed te begrijpen moeten we pro-
beren de bevindelijk gereformeerden te begrijpen. Zij beschouwen de 
bijbel als het onfeilbare woord van God, met absolute, exclusieve en 
universele zeggingskracht. De prediking/ kerkdienst, elke zondag 2x, 
duurt anderhalf a twee uur en is ontzettend belangrijk. Ze wijkt sterk af 
van die van andere geloofsgemeenschappen (zie voetnoot aan het 
eind). Er wordt in de prediking gesproken over hemel en hel, over het 
ware geloof en onecht geloof en er wordt richting gegeven aan de toe-
passing van de bijbel voor het leven van alledag. Verder zijn het men-

sen zoals u en ik. Staan 
gewoon in de maatschap-
pij, betalen netjes hun be-
lasting, hebben hun naaste 
lief, gaan naar het werk en 
voeden hun kinderen op, 
maar denken anders over 
bepaalde onderwerpen.  
Ze horen het klagen over 
horeca en terrassen die 
niet opengaan, zien weer 
supporters op de tribune 
zitten bij voetbalwedstrij-
den en andere, in hun 
ogen, volkomen onbelang-
rijke zaken. De geestelijke 
nood is hoog, ze kunnen 

zich niet langer houden aan de overal elders in het land geldende Co-
rona maatregelen. We gaan onze eigen proef doen nu de overheid ons 
in de steek laat, is de gedachte en ze maken zelf een plan van aanpak.  
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Het kon niet uitblijven dat journalisten 
zich die zondag voor deze kerken 
posteerden om daar verslag van te 
doen. Vrije journalistiek is essentieel 
voor een democratische samenleving, 
maar volgens de kerkgangers was het 
een schending van de zondags 

rust en pure sensatielust. “En God 
heeft den zevende dag gezegend, en 
die geheiligd; omdat Hij op denzelven 
gerust heeft van al Zijn werk, hetwelk 
God geschapen had, om te volma-
ken”. (Genesis 2:3, Statenvertaling). 

Waar ik enorm van schrok was dat kerkgangers op weg naar de predi-
king (zie boven) met deze journalisten op de vuist gingen en ze zelfs 
met de auto omverreden. (Die auto verbaasde mij helemaal. In mijn 
jeugd mochten streng gereformeerden helemaal geen autorijden op 
zondag. Blijkbaar is daar toch iets veranderd).  Een conflict dat onver-
mijdelijk was, omdat beide groepen meenden het gelijk aan hun kant te 
hebben. Dat het zo uit de hand liep kwam doordat ze allen alleen oog 
hadden voor hun eigen waarheid en niet voor die van de ander. En 
heel eerlijk, dat is ook best wel eens heel moeilijk. 

Door die akelige pandemie van nu moest ik denken aan de plagen van 
Egypte. Tien plagen, die volgens exodus door God zijn veroorzaakt, 
omdat de farao de Israëlieten niet toestond Egypte te verlaten. Het ge-
brek aan bewijs doet velen vermoeden dat deze plagen niet daadwer-
kelijk hebben plaatsgevonden. Maar er zijn ook wetenschappers die 
een natuurlijke verklaring geven voor de plagen van Egypte. Deze ver-
klaring is gebaseerd op de uitbarsting van een vulkaan tussen 1600 en 
1500 voor Christus. Deze eruptie zou een nucleaire winter hebben kun-
nen veroorzaken, wat de vermelde duisternis zou kunnen verklaren. De 
as zou het mineraal cinnaber, dat het giftige kwik bevat, in het water 
hebben kunnen doen belanden. Het heeft een bloedrode kleur en zou 
de dieren in het water vergiftigen. Een andere verklaring is, dat het wa-
ter zou zijn roodgekleurd door rode algen.  

Dit alles doet me weer denken aan de corona-ontkenners en complot-
denkers van vandaag. Ook zij hebben hun waarheid. Bill Gates zit 
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erachter. Het virus is niet dodelijker dan een gewoon griepje. Onze we-
tenschappers zijn niet bekwaam. Heeft de overheid eigenlijk wel het 
beste met ons voor? En nou vergeet ik nog bijna de mensen die het 
niet ontkennen, maar denken dat 5G de oorzaak is. 

Ongetwijfeld heeft u over alles wat ik hier aanhaal een mening, een 
waarheid, uw waarheid. En het is ongelooflijk moeilijk om je in de waar-
heid van de ander te verplaatsen. Zeker, zoals in mijn geval, als een 
goede vriend met Corona op de IC terechtgekomen is, wordt het heel 
moeilijk om begrip te hebben voor de kerkganger die niet de andere 
wang, maar een vuist naar de journalist toekeerde. De ontkenner die 
denkt dat het niet meer dan een griepje is, terwijl mensen sterven. Ik 
probeer ze te begrijpen, maar het lukt me niet. 

Stof tot nadenken, maar laten we dat doen aan de hand van een luch-
tige gebeurtenis uit 2013, toen ik het volgende optekende: 

Ik ben er altijd van overtuigd geweest dat er meerdere waarheden zijn. 
Het ligt er maar aan waar je staat en hoe je ernaar kijkt. Een iets an-
dere plaats geeft al een ander beeld van hetzelfde. 
We hebben een paar weken op de hond en het huis gepast van onze 
zoon en schoondochter. Ze hebben een verre reis van vele weken ge-
maakt. Nu kan het nog, de tweeling is jong.  Straks gaan we weer naar 

huis. Ik sta op de oprit om de auto 
in te pakken en zie twee man-
netjes van het niveau “schippers 
van de Kameleon” bij de bel 
staan." Zo mannen wat moet er 
gebeuren?" vraag ik ze. 
Ze staan ingespannen door het 
raam naar binnen te turen, han-
den tegen het glas en hebben niet 
eens in de gaten dat ik het tegen 
hen heb. Als het besef eindelijk 
doordringt vragen ze" "komen 
Joost en Stan buiten spelen". Ik 
zei; “dat zal niet gaan, want die 
zijn er niet, al een tijdje niet trou-

wens”. "Gisteren anders wel", zegt een van de belhamels. Hij doet we-
derom een stapje in de richting van de ruit naast de deur en tuurt door 
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het glas naar binnen. Waarschijnlijk ziet hij niet waarop hij hoopte, want 
hij draait zijn hoofd naar me toe en zegt: “Gisteren heb ik nog met ze 
gespeeld". Daarbij kijkt hij vragend naar zijn kompaan. Deze twijfelt 
geen seconde en bevestigt hoofd knikkend:  

" ja, gisteren hebben we nog met ze gespeeld". 
 
Ik heb dat niet bestreden, want volgens mij is dat niet liegen, maar een 
andere versie van de waarheid.  

Ik wens u alleen een mooie zomer in goede gezondheid toe. 

Jan Vrugt. 

Voetnoot: Uit “kracht van een minderheid”, enquête onder Doopsgezin-
den in Nederland, 2011. 

Predestinatie en erfzonde werden afgewezen en de Bijbel werd be-
schouwd als een menselijke boodschap en niet als het Woord van God. 
Jezus werd niet gezien als Gods enig geboren Zoon, maar eerder als 
een spiritueel leider en voorbeeld. Daarom hield men zich wel aan de 
navolging van Christus, die behalve tot morele verbetering ook leidde 
tot verbetering op sociaal-maatschappelijk vlak, ongeacht ras of af-
komst. De Doopsge-
zinden zagen zichzelf 
dan ook niet als kerk, 
maar als gemeente en 
hun preken waren 
geen donderpreken, 
maar vermaningen, die 
inspirerend moesten 
zijn en niet langer dan 
20 minuten mochten 
duren. Deze opvattin-
gen gelden nog tot op 
de dag van vandaag. 

Jan Vrugt 
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DOOPSGEZINDE  WORTELS, lang of kort?? 

In mijn geval dus kort!! 

Tot eind jaren “90” was ik belijdend lid van de gereformeerde Kerk. Na 
mijn verhuizing van Castricum naar Twisk heb ik het meegekregen at-
testatiebewijs niet meer afgegeven. 

Ik voelde me niet thuis in diverse bezochte diensten hier in de omge-
ving en ook een voorval in familiekring speelde een belangrijke rol, 
waardoor ik me bij geen enkel kerkgenootschap meer heb aangesloten. 

Maar altijd is mijn geloof in een hogere leiding overeind gebleven. 
Vanaf zelfs mijn puberjaren, zei ik al: “ik wil geloven op mijn eigen ma-
nier” 

En laat ik dat nu onverwachts!!!! tegengekomen zijn hier ter plaatse, 
dus in Twisk! 

Het leven onder de indruk van Jezus is mijn uitgangspunt en het elkaar 
vrijlaten in de vormgeving daarvan, spreekt mij helemaal aan. Elkaar 
helpen, ondersteunen en samen leren in die Geest te leven! 

Zonder onderscheid van personen: bij mensen soms heel belangrijk, 
maar voor God zijn wij gelijk. Zo mooi omschreven: “allemaal mensen 
met lege handen voor God” 

Ik stelde me op als vriendin van de Doopsgezinde Gemeente, maar 
wilde ook graag lid worden om met elkaar te bouwen aan de liefde voor 
Jezus en de medemens!! 

Dus korte wortels……..vanaf 
2018 

Henny Lans, Twisk 
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Barmhartigheid 
 
Barmhartigheid is een kwaliteit van het hart. Ze huist niet in het ver-
stand. Het verstand denkt anders en aan andere dingen. Het denken 
wil rechtvaardigheid: jij dit? Dan ik dat!! 
 
Met een ding heeft het verstand het nogal lastig: met vergeven. Want 
vergeven verstoort het evenwicht. Zo gooi je alle zekerheden over-
boord. En hoe kun je dan nog verder als je daarmee begint? 
Vergiffenis lijkt balsem op het hart van een ander, genezing voor ander-
mans onwil en onmacht. Maar het is ook – en meer nog – een pijnstiller 
voor de eigen hartkwaal. Wie barmhartig is, verbindt de wonden in zijn 
eigen hart: hij mag ook zomaar mens zijn. Want wie barmhartigheid be-
wijst, ontvangt die ook. Ze is als een boemerang: wat je hebt wegge-
gooid, vind je meteen terug in je eigen handen. Barmhartigheid keert 
naar je terug.               
 
“Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden”, is 
er gezegd 
 
Het verrezen lichaam 
 
We blijven leven door de dood heen. Maar helemaal? Of slechts een 
deel van ons? Hoe vergaat het ons na de dood: zijn we verdwaalde zie-
len, dwaallichtjes tussen de sterren, vriendelijk napinkelend voor wie 
nog aan deze kant zijn gebleven? Nee: we leven verder, helemaal, met 
een verrezen lichaam. 
 
Hoe zullen we er dan uitzien? Dat vroegen de Korintiërs al tweeduizend 
jaar geleden. We vragen het nu nog. Zullen we nog zien en horen, voe-
len en beminnen? Wat is dat dan, een ‘verrezen lichaam’? 
Is dat wel de juiste vraag? We krijgen daar hier al antwoord op als we 
even om ons heen kijken. 
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Kijk naar het zaadje van een bloem: het is onooglijk klein, bruin of 
zwart, je blaast het zo weg. Je gooit het in de grond en het sterft. Maar 
dan schiet een groene stengel op en bovenaan komt er een fraaie 
bloem. Die lijkt in al haar pracht in niets op het schamele van het ver-
gane zaadje. Je moet ook wachten op de bloem om te weten hoe die er 
uit zal zien.  Je kunt het alleen zien op de foto van het zakje zaad…. Je 
moet het maar gelo-
ven. 
Het is wel zo: het is 
de bloem die voort-
komt uit dat zaadje, 
het is ZIJN bloem. 
Zo gaat het ook met 
het verrezen li-
chaam, het lijkt in 
niets op hoe we er 
nu uitzien. Maar het 
zal wel ons lichaam 
zijn, geen pret-a-
porter dat met een 
ander kan worden 
verwisseld. Het 
Mijne. Als God dat 
al kan doen voor 
bloemen, hoeveel 
meer kan Hij het 
voor zijn mensen? 
 
De bovenstaande tweeteksten komen uit “het kleine boek GELOOF”, 
van kardinaal Godfried Daneels. Deze teksten zetten mij tot naden-
ken… wat denk ikzelf hiervan? En u? Oordeelt u zelf…                 
 
Anneke Dobber 

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

Inleveren kopij volgend Doopceeltje voor 13 augustus 2021  

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