
Bijdrage werkers – september 2016 
 
Woorden van overdenking 
 
Missen maar niet vergeten..... 

Tja...missen maar niet vergeten. Die zin speelt al weken door mijn 
hoofd nu ik toeleef naar de afscheidsdienst. Dit is ook zo’n laatste 
keer dat ik als seniorenpastor in de Formanjebrief schrijf.  En wat 
deed ik dat graag, stukjes schrijven die soms zomaar ontstonden 
tijdens het autorijden naar Bolsward, Sneek of Joure of tijdens de 
wandelingen met de hond. Dat schrijven ga ik trouwens voortzetten 
in een Jaarcursus schrijven, voor mezelf.... Ik schreef gedurende de 
werkzame jaren ook preekbrieven. Korte meditaties die aan de zr.’s 
en br.’s die ik moet leren kennen toegestuurd of gegeven werden 
tijdens een bezoek. Mijn laatste preekbrief heeft de titel  “Missen 
maar niet vergeten’. Dat geldt voor ieder uit de gemeentes die ik 
mocht leren kennen of mee mocht samenwerken. En dan bedoel ik 
de mensen van kerkenraden, vrijwilligers die er waren (en zijn)  om 
hand- en spandiensten in dienst van de gemeente te verrichten. Daar 
heb ik respect voor. Een deel uit mijn allerlaatste schrijven laat ik hier 
volgen:  

Het leven bestaat bij verbinden en 
loslaten. Dat begint al in ons aller prille 
jeugd; de wereld wordt gaandeweg 
groter, ruimer en het oude vertrouwde 

wordt los- en achtergelaten. Totdat zelfs die dierbaren achter de 
horizon van liefde verdwenen zijn: grootouders, ouders, geliefden. En 
dan is er gemis...  

Er is een schrijver (een gepensioneerde huisarts) die hele wijze 
verhalen schrijft. De thema’s die hij in zijn dierenverhalen gebruikt, 
zijn voor volwassenen zó herkenbaar. Eén van mijn lievelingsverhalen 
heet “Ik zal je missen”.  Hieronder een klein gedeelte uit dat verhaal.  



Ik mis je !                  ( Toon Tellegen) 

Je gaat me – als ik weg ben missen, zei de mier tegen 
de eekhoorn‘ Missen?’ ‘Missen. Je weet toch wel wat 
dat is?‘   ‘Nee’ zei de eekhoorn. ‘Missen is iets wat je 
voelt als iets er niet is.’ ‘Wat voel je dan?’ ‘Ja, daar 
gaat het nou om.‘  ‘Dan zullen we elkaar missen.’ zei 
de eekhoorn verdrietig. ‘Nee,’ zei de mier, ‘want we 
kunnen elkaar ook vergeten.’  ‘Vergeten! Jou?!’ riep 

de eekhoorn. ‘Nou,‘ zei de mier, ‘schreeuw maar niet zo hard.’ De 
eekhoorn legde zijn hoofd in zijn handen. ‘Ik zal jou nooit vergeten.‘ 
zei hij zacht. ‘Nou ja,’ zei de mier. ‘Dat moeten we nog maar 
afwachten.‘ ‘Dag! ‘En heel plotseling stapte hij de deur uit… De 
eekhoorn begon hem onmiddellijk te missen. 
‘Mier, mier, riep hij, ‘ik mis je!’ Zijn stem kaatste heen en weer 
tussen de bomen. ‘Dat kan nu nog niet!‘ zei de mier. ‘Ik ben nog niet 
eens weg!‘ ‘Maar toch is het zo!’ riep de eekhoorn. Tot zover een 
gedeelte uit dit verhaal.   

Wat mij in dit stukje raakt, is de wijsheid dat – hoewel je elkaar niet 
of nauwelijks meer ziet of ontmoet, ja zelfs kunt missen... je elkaar 
nóóit zult vergeten. Mensen die waardevol zijn worden bij de ander 
bewaard in het hart: dát is de plek om niet te vergeten!! Ik denk nu 
aan Maria, de moeder van Jezus. Over haar staat er in het 
Kerstverhaal zo mooi ‘dat ze alles wat ze ziet en hoort, bewaart in 
haar hart’. Dat woord bewaren hoort bij niet - vergeten. En dan is het 
hart de kluis waar het opgeborgen zit.  Daar zitten bij mij alle 
verhalen, daar zitten ook de vragen, daar zijn ook de tranen die ik 
soms zag of de vreugde of de dankbaarheid die geuit werd. Ja, dat 
heb ik allemaal als een geschenk meegekregen. Ogen die soms 
glansden van dankbaarheid of van godsvertrouwen. Er is nog licht in 
het leven, zeggen deze ogen, er is glans ontleend aan de Schepper.  

Het maakte, dat het voor mij fijn was om met mensen die nog 
glanzen te verkeren. Glans en dankbaarheid. Evenzo werd er in de 
ontmoetingen het leven doorleefd in het besef van ouder worden, 



zorg te hebben om kinderen en kleinkinderen.  Natuurlijk werd er 
ook verteld over levenspijn, of wrok over wat nog schuurde. Soms 
raapten we samen scherven van de achter liggende weg. Dan kan 
zo’n mooie tekst ondersteunend werken als die van Phil Bosmans:  

 Vandaag en alle vorige dagen en jaren zijn voorbij, begraven in de 
tijd. Je kunt er niets meer aan veranderen. Waren er scherven? Draag 
ze dan niet mee, want ze zullen je dag na dag verwonden tot je niet 
meer kunt leven. Er zijn scherven die je in Gods handen kwijt kunt, er 
zijn scherven die je helen moet door oprecht te vergeven. Scherven 
die je met al de liefde van je hart niet helen kunt, moet je laten 
liggen. 
 
Dat is mooi gezegd: het neerleggen in Gods handen. Het loslaten en 
overgeven aan de Schepper waarvan we mogen geloven dat wij allen 
geborgen zijn in Zijn handen. Van alle tijden is het, dat de mens zoekt 
naar het weten, voelen en ervaren dat we niet vergeten worden 
door God die boven tijd verheven is. De psalmdichters hebben dat in 
hun worstelen om niet vergeten te worden en om in hun zoeken 
naar houvast zo prachtig en herkenbaar gezegd. Eén van mijn 
lievelingsteksten is dit gedeelte uit psalm 139, en omdat ik deze 
psalm nog al eens gelezen heb in het Fries bij afscheidsdiensten, laat 
ik een deel van de tekst in het Frysk hier volgen:  
 
 O Heare, Jo ha my hifke en Jo kenne my. 
2 Jo witte fan myn sitten en oereinkommen. 
Fan fierren al fersteane Jo myn gedachten. 
3 Jo bemjitte myn gean en myn lizzen, 
mei al myn wegen binne Jo bekend. 
5 Achter my binne Jo en foar my, rûnom, 
en Jo lizze de hân op my. 
6 Dat te witten is my al te wûnder 
en te ferheven; ik kin der net by.                  
 
 



Daar kunnen u en ik het voor de toekomst -die 
verborgen ligt- misschien op uithouden  “Jo kinne 
my” : anders gezegd: ‘door U word ik niet 
vergeten”. De Godsnaam betekent “Ik ben die Ik 
zal zijn”. Dat geeft een belofte naar de toekomst 
van een God die meetrekt met uw en mijn leven. 

God hult zich in zijn beloftevolle Naam. De naam zegt eigenlijk: Ga 
maar met Mij op pad, dan zul je gaandeweg merken dat Ik er zijn zal 
voor jou. Zo mogen wij het verhaal van ons  eigen leven verder leven,   
naast het verhaal van God-met-ons. Tot slot: Wie weggaat laat een 
groet achter. Mooier is de Bijbelse wijze van weggaan om elkaar te 
zegenen.  ( Zegenen betekent: de ander het goede – goddelijke – 
toewensen).  Ik doe dit graag met deze woorden:  
 
U bent vóór mij    U bent achter mij 
waarheen ik ga    vanwaar ik kom 
in mijn toekomst   in mijn verleden 
 
U bent bij mij    Heer wees voor ons      
waar ik nu ben    en leidt ons 
in het heden    wees onder ons 
 
en draag ons                 
wees boven ons 
en zegen ons  
 
Ik zal u missen... maar niet vergeten,                                               
 
Da. Tineke Weidema 
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Van de ouderenpastor 
 
Bidden met de benen 

Zo luidde het thema voor het lopen van het 
labyrint in Holwerd op 24 augustus. Schuin achter 
de Vermaning is een labyrint aangelegd: een 
cirkelvormig pad wat naar het midden, het hart 
leidt om vandaar uit terug te lopen. Het is een 

eeuwenoud symbool voor bezinning op het eigen leven; een leven 
waarin men toeneemt in wijsheid en meer vanuit het hart gaat leven 
om deze wijsheid mee naar ‘buiten’ te nemen. De tekst waarmee 
allen ‘op pad’ gingen kwam uit Spreuken waar staat: 
 
                           Van alles waarover je waakt 
                           Waak vooral over je hart 
                          Het is de bron van je leven.  
 
Er was ook een persoonlijk tekst die ieder meekreeg, zowel voor de 
Bolswarder groep alsook voor de zusters uit Holwerd die ons hartelijk 
met koffie welkom heetten. Na het lopen van dit ‘pad naar binnen’ 
was er een goed samenzijn. Een hartelijke ontmoeting, wederzijds! 
Verderop in dit nummer een uitgebreid verslag van deze tocht. 
 
Wie wandelt wandelt nooit alleen  
Altijd zijn er wolken die je groeten of de strak blauwe hemel 
En de zijwegen...  de kruispunten: díe vragen om een keuze  
Altijd zijn er gedachten die met je meetrekken als engelen 
Of als duivels die je plagen 
Alleen wandelen bestaat niet 
Je bent je eigen vriend óf vijand 
Wandelen brengt je ook weer op je 
innerlijke weg 
Brengt je thuis, in je hart.  
 

Da. Tineke Weidema 
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Van de jongerenwerker 
 
De grootste adventskalender van Nederland !!! 
 
Langzaam wordt het tijd om iets minder geheimzinnig te gaan doen 
over het grote Adventsproject van de dg Joure. Omdat het een uniek 
project is en wij niet wilden dat het idee overgenomen werd door 
een andere kerk hebben we, best wel een beetje stiekem, gewerkt 
aan de grootste adventskalender van Nederland.  
 
Deze kalender komt te staan op het pleintje voor de vermaning in 
Joure. Er wordt, in samenwerking met de Wumkesschool, van alles 
omheen georganiseerd maar jullie kunnen zo langzamerhand familie 
en kennissen attent maken op dit project. Hij is in de maak en hij 
wordt absoluut uniek !! 
 
Nog 2 maanden en dan is hij compleet !! 
 
Namens de organisatie,  Dirk Jan 


