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Tegenover het 
woord staat 

niet het zwijgen 
maar apathie

Elie Wiesel

De wijding vond plaats in Leeu-
warden omdat ook Fryslân 
vroeger een apart bisdom was. 

Sinds de naam Leeuwarden is toege-
voegd aan de naam van het bisdom, 
wordt ook die stad betrokken bij wij-
dingen in de kerk.

Tenminste de helft van de ruim 
zeshonderd aanwezigen kende Tjep-
kema vanuit zijn standplaatsen als 
predikant te Westzaan, Ee en Bols-
ward. Na afloop waren vooral zij de-
genen die hem met hartverwarmen-
de omhelzingen feliciteerden met 
zijn keuze. ,,Maar we missen hem 
verschrikkelijk,” zegt mevrouw Boon-
stra, ,,hij was een fantastische domi-
nee.” Tjepkema: ,,Gisteren was het 
nog onrustig binnen in me. Maar van-
ochtend voelde het helemaal goed. 
Laat de wind maar waaien.”

Tjitze Tjepkema (47) is geboren 
in Burdaard. Hij studeerde theologie 
aan de Theologische Universiteit te 
Kampen. In 1990 werd hij bevestigd 

tot predikant. Eind 2007 is hij door 
de toediening van het heilig Vorm-
sel opgenomen in de Rooms-Katho-
lieke Kerk. In oktober 2008 werd hij 
seminarist in Fiesole en studeerde 
theologie in Florence, waar hij zich 
voorbereidde op het ambt van pries-
ter. Tijdens de zomermaanden kwam 
hij naar Nederland om tentamens te 
doen aan de Faculteit Katholieke The-
ologie te Utrecht en het Ariënskon-
vikt. En zo was er dan zaterdag de di-
akenwijding in de Bonifatiuskerk. Op 
21 mei 2011 volgt in de kathedraal te 
Groningen zijn priesterwijding.

Laat antwoord
Tjitze Titus Tjepkema ziet het als een 
laat antwoord op een roeping die hij 
al heel lang voelde. ,,Mijn roeping 
was altijd aanwezig en heeft zich 
geleidelijk aan ontwikkeld. Ik ben 
opgegroeid bij Mariëngaarde, vlakbij 
Hallum. Mijn vader was daar boer. 
Freark (Frederik) van Hallum, een 

Norbertijn, heeft dat klooster in 1163 
gesticht. Mijn hoofdonderwijzer ver-
telde erover en dat prikkelde me toen 
al. Mijn eerste bezoek aan de Abdij 
Sion te Diepenveen als middelbare 
scholier sloeg in als een bom. Als zes-
tienjarige wist ik me geen raad met 
deze aantrekkingskracht. Ik kom uit 
een gereformeerd gezin. Tijdens mijn 
theologiestudie in Kampen ging ik al 
regelmatig naar de katholieke kerk 
om de H. Mis bij te wonen. Als predi-
kant zette ik me in voor de oecumene 
en kreeg daarop van gewone gelovi-
gen veel respons. De katholieken die 
ik kende moedigden me niet aan als 
ik over het priesterschap sprak, maar 
nu zeggen velen dat het hen niet ver-
baast dat ik priester word. Ik spreek 
zelf liever van een laat antwoord dan 
van een late roeping.”

,,Als ik straks priester ben, wil ik 
dicht bij God en dicht bij de mensen 
leven. Daarom heb ik bij de toetre-
ding tot de Rooms-Katholieke Kerk 
Titus als vormnaam gekozen. Titus 
Brandsma stond met beide benen 
op de grond midden in de wereld 
én hij was een mysticus. Ik zit lek-
kerder in mijn vel nu ik de sprong 
heb gewaagd. Na mijn laatste plek in 
Bolsward in 2007 had ik studieverlof 
genomen om me te bezinnen. Daarna 
heb ik iedereen voor het blok gezet. 
Het was een echte sprong, daar ben ik 
wel bang voor geweest.”

Tijdens zijn studie in Fiesole stuur-
de Tjepkema nieuwsbrieven over zijn 

ervaringen in Italië naar belangstel-
lenden. Tevens publiceerde hij in het 
Bisdomblad regelmatig bijdragen over 
de ontwikkelingen die hij doormaakte 

als priesterstudent. ,,Er is sinds mijn 
overgang tot de Catholica onmisken-
baar veel veranderd, en tegelijkertijd 
kan ik bij mezelf constateren dat dat 

in het diepst van mijn wezen niet het
geval is. Het verlangen om Christus
en de mensen te dienen is gebleven.
Het verlangen om te streven naar
eenheid onder de christenen en naar
toenadering tussen de kerkelijke ge-
meenschappen is onveranderd het-
zelfde. Het vele goede van het protes-
tantse geloofsleven hoop ik mee te
nemen op mijn verdere levensweg. Ik
zou deze weg graag willen voortzet-
ten - biddend en werkend met allen
verbonden. (..) Juist daarom ben ik
er dankbaar voor en ook verwonderd
over dat vele contacten met vroegere
gemeenteleden voortduren na mijn
toetreding tot de volledige gemeen-
schap van de Katholieke Kerk.”

In 2007 schreef hij aan de synode
van de Protestantse Kerk in Neder-
land dat hij zijn overgang zag ‘(..) als
een daad van gehoorzaamheid aan
een innerlijke stem’ maar ook als
‘een hartelijke instemming met de
volledige waarheid van het christelijk
geloof die ik langzaam maar zeker in
de Romana heb mogen ontdekken’.

i  In september is Tjepkema verhuisd naar
de pastorie van zijn nieuwe woonplaats Coe-
vorden, waar hij een pastoraal team vormt
met pastoraal werkster drs. José Lange en
assistent-priester Dominicus Ketelaar.

i  Douwe Boersma maakte een reportage
over Tjitze Tjepkema voor Omrop Fryslân.
Die wordt komende zondag, 28 november,
uitgezonden op Nederland 2.

Tjitze Titus Tjepkema diaken gewijd in Bonifatiuskerk
Van dominee naar priester

In Memoriam

Willem Barnard sprak ik 
voor het eerst in het na-
jaar van 1993. Of ik voor 

hem wilde bidden, vroeg hij. Hij zat 
in zwaar weer. Psychisch, lichame-
lijk, en zijn agenda was overvol. De 
dokter had gezegd: alle afspraken 
afzeggen. Barnard was toen al 73 
jaar, maar nog volop actief in allerlei 
schrijversbezigheden.

Hij gaf ook lezingen en zou uit-
gerekend over een week een lezing 
houden op het CSFR-dispuut Panop-
lia in Leiden. Ik was voorzitter van 
die vereniging, en was er in geslaagd 
hem te ‘strikken’ voor een lezing. 
Heel opwindend, want Barnard was 
natuurlijk niet zomaar iemand. Hij 
was een literaire grootheid, die al 
decennialang publiceerde - dat wekte 
natuurlijk ontzag. Barnard had ooit 
nog samengewerkt met Martinus 
Nijhoff, ook al een legende uit de 
Nederlandse literatuur, en had in de 
jaren vijftig de grote T.S. Eliot nog in 
levende lijve ontmoet. Geweldig om 
deze man als lector te verwelkomen! 
Maar hij belde op en legde uit waar-
om hij moest afzeggen. ‘Denk in je 
gebeden aan oude mensen zoals ik’, 
zei hij, ‘want oud zijn is moeilijk.’

Eeuwigheidszondag
De zeer oude Willem Barnard over-
leed gisteren, op de laatste zondag 
van het protestantse kerkelijke 
jaar: op Eeuwigheidszondag. Het 
is gebruikelijk om op deze dag de 
overledenen te herdenken. Barnard 
hechtte sterk aan het kerkelijke jaar. 
Ergens in de jaren vijftig had hij het 
aloude lectionarium - het liturgische 
leesrooster, stammend uit de mid-
deleeuwen - herontdekt. Zijn vele 
liturgische boeken cirkelen rond 
dit thema: het lezen van de Bijbel 
in volgorde, in samenhang en toe-
gespitst op de hoogtijdagen van die 
kalender: Kerst, Pasen en Pinksteren. 
Van lukraak lezen wilde Barnard 
niets weten. De Schriften kennen 
een eigen orde, betoogde hij. In zijn 
boek Stille omgang deed hij uitvoerig 
uit de doeken welke rijkdommen in 
beeld komen als je volgens de kerke-
lijke orde leest.

Barnard was een veelzijdig schrij-
ver. Hij laat een rijk en veelkleurig 
oeuvre na: bijbeluitleg, liturgie, poë-
zie, essays, dagboeken, lekenspelen, 

notities. Waar ligt het zwaartepunt 
van Barnards schrijverschap? Dat laat 
zich lastig bepalen. Hij studeerde een 
blauwe maandag Nederlandse let-
terkunde, maar vond al snel zijn weg 
naar de theologie. Hij studeerde in en 
na de oorlog, werd in 1946 predikant 
in Hardenberg. Hij diende ook de 
hervormde gemeenten van Nijmegen, 
Amsterdam, Rozendaal en Ellecom. 
In 1975 stopte hij met het ambt van 
prediker, om gezondheidsredenen. 

In de jaren zeventig werkte hij 
zijn liturgische en bijbels-theologi-
sche ideeën uit in drie dikke boeken 
(Op een stoel staan), die later zouden 
leiden tot zijn magnum opus: Stille 
omgang (1992). Na 2000 begon zijn 
tweede leven als exegeet: hij publi-
ceerde vier boeken over de psalmen 
en studies over Leviticus, Handelin-
gen en het evangelie naar Johannes.

Bepalend voor Barnards ontwik-
keling was zijn medewerking aan 
het Liedboek voor de kerken (1973). Hij 
beleefde er veel vreugde aan en het 
stimuleerde zijn liturgische belang-
stelling. De dichters die betrokken 
waren bij het Liedboek, werden 
goede vrienden: Jan Wit, Ad den Bes-
ten, Jan Willem Schulte Nordholt en 
Muus Jacobse. Barnard is nadrukke-
lijk aanwezig in het Liedboek, vooral 
ook in de gezangen. Hij dichtte 
eigen teksten, en vertaalde veel En-
gelstalige liederen. 

Grondtonen
Barnards literaire carrière hield 
intussen gelijke tred met zijn theo-
logische en liturgische loopbaan. Hij 
debuteerde als dichter in 1946, on-
der het pseudoniem Guillaume van 
der Graft. Al snel verwierf hij faam 
als vernieuwend christelijk dichter. 
Barnard was zich zeer bewust van 
het naderende, nieuwe getij in de 
Nederlandse poëzie, dat bekendheid 
kreeg als de Beweging van Vijftig. 
In de huidige handboeken wordt 
hij niet tot de kern van de Vijftigers 
gerekend. Hij was weliswaar experi-
menteel, maar verschilde te zeer van 
vakgenoten als Lucebert, Simon Vin-
kenoog, Gerrit Kouwenaar en Jan El-
burg. Zijn christelijk identiteit speelt 
hier een rol: de Beweging van Vijftig 
liet de christelijke kaders liever 
achter zich, dan er nieuwe kansen 
in te ontwaren. Opmerkelijk is wel 
dat Barnard al in een heel vroeg op-
stel, in 1946, de grondtonen van de 
poëzie van Vijftig op formule bracht 

en benoemde. Daarmee verdient hij 
een blijvende plek in de Nederlandse 
literatuurgeschiedenis.

Een belangrijk gedicht uit Bar-
nards vroege poëzie is Aangaande 
Abraham (1953), waarin wordt ge-
schetst hoe de aartsvader aller gelo-
vigen zich losbrak uit de natuurlijke 
verbanden van bloed- en stamver-
wantschap. Het Abraham-thema van 
bevrijding, losmaking uit het oude 
en vertrouwde, zoekend naar nieuwe 
wegen - dit clusters van motieven 
zou spoedig zeer populair worden 
in kerk en theologie. Theologen als 
Miskotte, Berkhof en Van Leeuwen 
citeerden het gedicht graag.

Persoonlijk
Tussen Van der Grafts vroege en 
latere poëzie valt een interessant 
verschil op te merken. Zijn poëzie tot 
ongeveer 1970 is op de buitenwereld 
gericht. In zijn latere fase als dichter 
werd hij persoonlijker. Daarmee ging 

hij met zijn tijd mee. In de jaren 
tachtig publiceerde hij tamelijk wei-
nig poëzie, om in de jaren negentig 
weer tal van bundels te publiceren. 
Hij was geen dominee meer, bouwde 
niet langer aan grootste theologische 
of liturgische projecten. 

Veel meer dan voorheen begon 
zijn eigen geloof een rol te spelen: 
verlangen en twijfel, hoop en wan-
hoop, boosheid en wrevel. Zijn the-
ologische oriëntatie werd bovendien 
mystieker. De stilte en het zwijgen 
werden thema’s in zijn werk: het 
zwijgen van God en de gebrekkig-
heid van onze voorstellingen. Hij 
citeerde graag de profeet Sefanja: 
‘Hij zwijgt in zijn liefde.’ De latere 
gedichten zijn vaak kort, stamelend, 
tastend. Zeker in de bundel Onbereik-
baar nabij, waarin hij schrijft over 
de ervaring van verlies: zijn vrouw 
Tinka overleed in 1996.

Na het jaar 2000 begon Barnard te 
lezen en te schiften in zijn dagboe-

ken. Ergens eind jaren negentig was 
ik bij hem op bezoek en hij liet me 
zijn rij dagboeken zien. Ze stonden 
onder het venster van de huiskamer. 
Een metertje of twee: dunne en dik-
ke schriften, papiertjes staken er uit, 
een wilde verzameling van dik vijftig 
jaar schrijfdrang. Daarmee mag men 
na mijn dood iets doen, zei Barnard 
met een glimlach. Toch kon hij er 
niet afblijven: hij begon te herlezen 
en te kiezen: dit mag gepubliceerd 
worden, dat níet. 

Gaandeweg ontstond een boek, dat 
in 2004 verscheen: Anno Domini - Dag-
boeken 1978-1992. Een jaar later was 
het vervolg gereed: Een dubbeltje op 
zijn kant - Dagboeken 1945-1978. Beide 
boeken raakten uitverkocht, maar 
daarop vond Barnard een oplossing: 
hij bekeek alles nog eens secuur, 
vulde de twee bestaande dagboeken 
aan. Vorig jaar verscheen Een zon diep 
in de nacht - De verzamelde dagboeken 
1945-2005.

In zijn dagboeken toont Barnard 
zich criticus van de hedendaagse cul-
tuur. Materialistische denkbeelden 
over mens en wereld beoordeelde hij
als een ‘niets-religie’: ,,Ja, dat anti-
dogma van de mens als kosmisch 
onbenul is de volstrekte negatie van 
elk Schriftuurlijk geloof. Deze he-
dendaagse wijd en zijd aangehangen 
these is de ketterij bij uitstek, dit 
miskent de Opzet van Alles (laat mij 
even met hoofdletters gooien), zoals 
het dogma van de incarnatie het 
krachtige verzet is tegen het niets en
de niets-religie (die erger is dan géén 
religie).”

Hoewel Barnard noch in zijn 
liedteksten, noch in zijn beschou-
wende werk ooit veel op had met de 
evangelische beweging of met bevin-
delijk-piëtistische stromingen in de 
kerken, blijkt de latere Barnard er 
groeiende affiniteit mee te hebben: 
,,Zo langzamerhand ben ik genaderd 
tot het standpunt (is het een ‘stand-
punt’?) van de Nadere Reformatie, 
dat een mens niets meebrengt, ja, 
behalve zichzelf in zijn armzalig-
heid. En dat juist dat arme zijn zalig-
heid is. Geen praatjes, niks om op 
de borst te kloppen, qua ‘heiligheid’ 
ben ik mislukt. Maar als er niets van 
mij uitgaat, des te meer komt het 
naar mij toe.” Orthodox of niks, dat 
was een adagium dat hem in toene-
mende mate aansprak; zo noemde 
hij ook een bundel ‘notities en over-
peinzingen’ die in 2008 verscheen.

De toekomst van de Heer
Mijn laatste ontmoeting met Willem 
Barnard dateert van 2006. Ik  inter-
viewde hem voor een seniorenmaga-
zine. Hij sprak persoonlijk en open 
over zijn geloofsleven, over zijn 
besef van tekort, over zijn soms wan-
kele verlangen naar de Messias: ,,Als 
ik dood moet, dan moet ik maar 
dood. Ik weet niet wat het is, ik ben 
nog nooit doodgegaan. De Naam van 
JHWH luidt: Ik zal zijn hoe ik zijn zal. 
Als weerslag daarvan zeg ik over de 
dood: ik zal wel zien, hoe het we-
zen zal. Toen Tinka begraven werd, 
moest de pastoor - zij was overigens 
niet oud-katholiek geworden, zoals 
ik - voordat de kist neer zou dalen de
zegen uitspreken: ‘Gaat dan heen in 
de verwachting van de toekomst van 
onze Heer; ontvang de zegen van de 
Vader, de Zoon en de Geest.’ Dat is 
de zegen die we na elke kerkdienst 
ontvangen. Dat raakt mij diep. Dat is 
wat mij gaande houdt: de verwach-
ting van de toekomst van de Heer.”

i  Willem Barnard was eredoctor aan de 
Universiteit Utrecht en Ridder in de Orde 
van de Nederlandse Leeuw. Daarnaast ont-
ving hij tal van literaire onderscheidingen 
als de Van der Hoogtprijs, de Poëzieprijs 
van de gemeente Amsterdam, en de Dr. C. 
Rijnsdorpprijs

Willem Barnard (1920-2010)

Verwachting hield Willem Barnard gaande
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Utrecht - Friesch Dagblad-recensent Tjerk de Reus kent de 
gisteren na een kort ziekbed overleden Willem Barnard 
al bijna twintig jaar. Hij blikt terug op ontmoetingen 
en gesprekken met Guillaume van der Graft, en schetst 
Barnards betekenis voor theologie en literatuur.

Willem Barnard in zijn studeerkamer, in 2006, tijdens de laatste ontmoeting met Tjerk de Reus. Foto: Tjerk de Reus

Aanbiddingsleider in Bethelkerk in Drachten

Paul Baloche: Texaan met een muzikale missie voor Gods kerk

Baloche heeft honderden aanbid-
dingssongs geschreven. Een 
groot aantal hiervan worden 

over de hele wereld ’s zondags regel-
matig in allerlei gemeentes gespeeld. 
Hij kreeg tweemaal de belangrijkste 
muziekprijs op gospelgebied in de 
VS: de Dove Award.

Nog nooit trad hij op in ons land. 
Drachten had vrijdag de primeur 
en zaterdag volgde een optreden in 

Rotterdam. Dat hij in Fryslân stond 
kwam mede door zijn buurman in 
Texas, oud-Drachtster Frank de Jong, 
die ook in dienst is van het bedrijf 
van Baloche. De Jong had regelmatig 
tegen Baloche gezegd dat hij ook 
eens naar Nederland moest. Zo ge-
beurde het; in de week voor Neder-
land trad hij een aantal malen op in 
Belfast; daags erna alweer in Parijs.

Paul Baloche is al meer dan twin-

tig jaar als aanbiddingsleider verbon-
den aan de Community Christian 
Fellowship in Lindale, Texas. Geen 
megakerk, maar een evangelische 
gemeente met een gebouw met 
‘slechts’ zevenhonderd zitplaatsen, 
met twee diensten op zondagoch-
tend. Hij is gewoon gebleven en 
heeft van muziek maken voor God 
zijn missie gemaakt.

Als gerespecteerd tekstschrijver 
en leraar reist hij over de hele we-
reld om les te geven en anderen te 
leren hoe je aanbidding moet leiden. 
Hij heeft een serie dvd’s gemaakt om 
muziekteams te helpen hun vaardig-
heden te vergroten en meer zelfver-
trouwen te krijgen in het leiden van 
aanbidding. In Rotterdam gingen za-
terdag liefst 420 mensen uit allerlei 
plaatselijke kerken met Baloche en 
zijn eigen band aan de slag om vaar-
digheden aan te leren. 

Aansluitend was er een uitver-

kocht concert. Direct daarna reisde 
hij door naar Parijs waar hij gister-
middag optrad om de opening van 
een nieuw gebouw van een evangeli-
sche kerk mee te vieren.

Geen show
Dat het vrijdagavond in de Bethel-
kerk in Drachten bleef bij tussen 
de vijfhonderd en zeshonderd be-
zoekers was eigenlijk ongelooflijk. 
De afwezigen misten hoe uniek de 
muziek van Baloche is, en nog meer: 
hoe bescheiden hij doet wat hij doet. 
,,We zijn hier niet om een show te 
geven, maar om God onze gebeden 
toe te zingen.” Hij deed het samen 
met de zaal, vier uitstekende bandle-
den en het Nederlandse koor Forever 
Worship.

Er gebeurde iets wat je dus geen 
gewoon optreden kon noemen. Als 
het al een concert was, was het een 
Concert voor God. Liederen als Hosan-

na, Praise Adonai, Offer van Aanbidding, 
maar ook Heilig, Heilig, Heilig en Als een 
hert dat verlangt naar water (Psalm 42), 
Open the Eyes of my heart, Our God Saves, 
Above All klonken in de kerk aan De 
Bolder. Af en toe afgewisseld met een 
nieuw nummer zoals Glorious en To-
day is the day. 

De set werd om half elf afgesloten 
met het Hoe groot zijt Gij. Maar de zaal 
had het liefst dat hij de hele nacht 
doorspeelde en Baloche wilde zelf 
ook niet stoppen. Het Amazing Grace 
- ‘Praise God, Praise God, Praise God’ - 
was uiteindelijk de afsluiting die zeer 
goed bij de avond paste. 

Baloche, ook ambassadeur van 
Stichting Compassion, getuigde met 
woord en muziek van God. ,,Jezus, 
laat me meer op U lijken”, is een ge-
bed dat zijn leven bepaalt. Hij hoopt 
dat mensen ook Jezus leren kennen 
als Verlosser en bad met de aanwe-
zigen voor goede gezondheid, een 

baan en goede relaties. Hij hoopt dat 
mensen ondanks alle drukte ,,intimi-
teit zoeken met de levende God”.

Baloche woont met zijn vrouw Rita
- die ook een zeer begenadigd singer/
songwriter is - en hun drie kinderen 
in Texas. Als hij wil kan hij maanden 
van huis zijn voor zijn bediening in 
de christelijke muziekwereld. Maar 
hij verkoopt veel vaker nee dan ja 
omdat hij zijn gezin belangrijker 
vindt dan in een tourbus door het 
land gaan en zo groot te worden als 
een artiest als bijvoorbeeld Michael 
W. Smith. Gemiddeld is hij een keer 
per maand weg. 

Voor 2011 staan onder meer 
Minneapolis, Edmonton en Dallas 
geboekt. Hopelijk komt Nederland 
ooit ook nog weer eens op de afspra-
kenlijst.

i  Meer over het werk en de bediening 
van Paul Baloche: www.leadworship.com

Drachten - Ineens stond-ie vrijdagavond in Drachten op 
een podium: aanbiddingsleider Paul Baloche. Wie? Paul 
Baloche (48) een Amerikaan die wereldberoemd is door 
zijn liederen. Wie Baloche niet kent, kent vast en zeker 
zijn werk wel. Velen hebben wel eens liederen als Open The 
Eyes Of My Heart, Hosanna en Above All gezongen. 
Door Lodewijk Born.

Leeuwarden - In een volle Bonifatiuskerk in Leeuwarden 
werd zaterdag tijdens een ontroerende eucharistieviering 
Tjitze Tjepkema door bisschop Gerard de Korte van 
het bisdom Groningen-Leeuwarden diaken gewijd. De 
diakenwijding is de voorlaatste stap op weg naar het 
priesterschap voor de voormalige predikant. 
Door Marlies Bosch.

23 november
Beetsterzwaag, Ontmoetingskerk: 
Fam. Bruinsma vertelt over hun Wad-
denGELUK, een bedrijf waarmee zij 
een eerlijk en gezond product willen 
leveren. Aanvang 20.00 uur.
Drachten, Grote Kerk: avond met 
ds. H.P.J. Schormans over zijn boek 
Brieven aan Karamazov; Hoop tegen alles 
in. Aanvang 19.30 uur, opgave 0512-
510554.

Surhuisterveen - In Surhuisterveen vindt 
zaterdag een Orgelpad plaats. Het ini-
tiatief is van de Raad van Kerken. 
Tijdens het orgelpad - een variant op 
het welbekende Kerkenpad - bespeelt 
Geert van der Heide de orgels van de 
doopsgezinde kerk, de Doarpstsjerke 
en de Flambou. In iedere kerk is een 
bespeling van een klein halfuur, waar-
na er naar de volgende kerk wordt 
gewandeld.

Op het programma met uitsluitend 
werken van Nederlandse componisten 
is er bijzondere aandacht voor de com-
ponist Willem Vogel (1920-2010). Hij 
overleed in oktober op negentigjarige 
leeftijd en is van groot belang geweest 
voor de kerkmuziek in Nederland. 

Vogel heeft een groot aantal zang-
wijzen geschreven die veel en graag 
worden gezongen. Ook schreef hij 
veel orgelwerken waaruit Geert van 
der Heide op alle drie de orgels een 
aantal speelt. Derde thema is het be-
roemde kerklied Hoe helder staat de 
Morgenster, waarvan ook in alle drie 
kerken bewerkingen klinken. 

i  Het orgelpad begint om 14.30 uur in 
de doopsgezinde kerk aan de Gedempte 
Vaart. Via de Doarpstsjerke aan de Kolk 
wordt het orgelpad om 16.00 uur afgeslo-
ten in de Flambou aan de Groningerstraat. 
Deelname is gratis

Orgelpad vindt 
zaterdag plaats in 
Surhuisterveen

In veel culturen worden ouderen 

geëerd om wie zij zijn en wat zij 

hebben bijgedragen. De westerse 

wereld ziet meer in: je bent jong 

en je wilt wat. Deze psalmist is 

niet jong meer, maar hij wil wat! 

Hij wil, hij hoopt, grijs, broos en 

kwetsbaar, dat datgene, wat hij in 

de kracht van zijn leven heeft er-

varen aan godsvertrouwen, steun, 

toevlucht en weerbaarheid, niet 

geruisloos zal uitdoven. 

Veel van wat vroeger stond als een 

huis, ga je bij het ouder worden 

relativeren of brokkelt af. Dat kan 

een mens misschien milder en 

vrediger maken. Maar wordt je 

stevige Godsbeeld, zo dat er ooit 

was, dan ook zwakker en gerelati-

veerd? Midden in dat verwarrende 

proces vindt de psalmist woorden: 

‘God, blijf niet ver van mij.’ Woor-

den die zijn kinderen nooit zullen 

vergeten.

Psalm 71

Van dingen die 
voorbijgaan

Utrecht - Honderden deelnemers van 
de Landelijke Diaconale Dag van de 
Protestantse Kerk in Nederland roe-
pen het kabinet op af te zien van be-
zuinigingen die volgens hen de meest 
kwetsbare groepen in de samenleving 
treffen.

Dat schrijven de achthonderd di-
akenen gezamenlijk in een brief die 
zaterdag tijdens een landelijke bijeen-
komst in Utrecht verstuurd wordt aan 
het kabinet, aldus Kerk in Actie. 

De diakenen constateren in hun 
werk voor de kerk dat er nog steeds 
grote groepen mensen niet volwaar-
dig mee kunnen draaien met de sa-
menleving.

In de brief aan de Tweede Kamer 
uiten ze hun bezorgdheid over een 
negatief effect van bezuinigingsmaat-
regelen zoals bijvoorbeeld het afschaf-
fen van de Wajong-uitkering of het 
verlagen van het sociaal minimum. 
,,In uw regeerakkoord staan beleids-
voornemens die deze grote groepen 
hard zullen treffen waardoor de soci-
ale uitsluiting nog sterker wordt, en 
de aantallen mensen die uitgesloten 
worden, zullen groeien.”

Brief diakenen 
aan kabinet over 
bezuinigingen

Tjitze Tjepkema knielt terwijl bisschop De Korte een gebed uitspreekt. 
Foto: Marlies Bosch


