
Afscheidsdienst 8 mei 2022 
in de Doopsgezinde kerk in Almelo 

aanvang 14.00 uur 

 

Een boom geplant aan water… 
 

 
 
Orgelmuziek voorafgaand aan de dienst 

 
Trombonekwartet Engelenkoor speelt: Pavana ‘La cornetta’ (16e eeuw, Italië) 

 
Woord van welkom en mededelingen 
Aansteken van de kaarsen 

Moment van stilte 
 

Woorden van bemoediging 
 

Onze hulp verwachten wij van de Eeuwige, 

die heeft toegezegd: Ik zal er zijn, 
trouw en barmhartig. 

Gods geest is de adem van het leven zelf, 
adem die ons bezielt en uitdaagt. 
 

Gezegend Jij, God, bron van alle leven, 
grond onder onze voeten en dak boven ons hoofd, 

bij jou zijn we thuis. 
 



Openingslied: Met nieuwe woorden voor een oud verhaal (ZZZ 102),  

  t. M. Steehouder, m. NLB 221) 
 

Gebed 
 

God, hier zijn we bij elkaar, 

velen van ons met gemengde gevoelens: 
gevoelens van weemoed of zelfs verdriet,  

maar ook met een gevoel van dankbaarheid 
en van vreugde om nieuwe toekomst, 
een nieuw begin dat nog vorm moet gaan krijgen. 

 
We zijn hier samen met ons geloof, met onze twijfel, 

met onze verlangens, onze teleurstellingen, 
met onze liefde,  
maar ook met onze onmacht tot liefhebben, 

onze boosheid, kortom met alles wat ons mensen maakt. 
 

Wees ons nabij God, vandaag, in dit uur  
Van terugblikken, van afscheid. 

 
Wees deze gemeenten met jouw geest nabij 
in de tijd die komt, 

een tijd van nieuwe inzichten, 
van het zoeken en vinden van een nieuwe balans, 

nieuwe toekomst. 
Amen. 
 

Lied (canon) Wij loven God om al wat leeft (1e inzet: vrouwen, 2e inzet: mannen) 
(t: René van Loenen, mel. Th. Tallis, NLB 243) 

 
Leing 1e Testament: Psalm 1 (uit: 150 psalmen vrij, Huub Oosterhuis) 

 



 
 
Lied  Niet als een storm, als een vloed (NLB 321) : 1, 2, 3 en 7 

 
Evangelielezing: Matteüs 14, 23-29 
 

23Toen hij hen weggestuurd had, ging hij de berg op om er in afzondering 
te bidden. De nacht viel, en hij was daar helemaal alleen. 24De boot was 

intussen al vele stadiën van de vaste wal verwijderd en werd, als gevolg 
van de tegenwind, door de golven geteisterd. 25Tegen het einde van de 
nacht kwam hij naar hen toe, lopend over het meer. 26Toen de leerlingen 

hem op het meer zagen lopen, raakten ze in paniek. Ze riepen: ‘Een 
spook!’ en schreeuwden het uit van angst. 27Meteen sprak Jezus hen aan: 

‘Blijf kalm! Ik ben het, wees niet bang!’ 28Petrus antwoordde: ‘Heer, als u 
het bent, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen.’ 29Hij 

zei: ‘Kom!’ Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. 
 
Lied  Gij hebt, o God dit broze bestaan gewild (NLB 920) 

 
Overdenking 

 
Toen ik in november 2009 officieel intrede deed in deze gemeenten had ik als 

thema voor die dienst gekozen: ‘Beginnen bij de bron’ en als evangelielezing 

klonk dan ook het verhaal over Jezus en de Samaritaanse vrouw bij de bron. Die 

lezing eindigde met de woorden van Jezus: “Iedereen die dit water drinkt zal 

weer dorst krijgen, maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer 

dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water 

opwelt dat eeuwig leven geeft.”’ 

 

Water is een element dat in mijn leven een grote rol heeft gespeeld. Grappig 

genoeg ben ik volgens mensen die het weten kunnen geboren als een aarde-

mens. Toch fascineert water in al haar verschijningsvormen me altijd weer. De 

eindeloze zee die altijd aan me trekt als ik op het strand sta en diep de zilte geur 

opsnuif, maar ook een simpel slootje met al het leven dat daarin krioelt maakt 

me gelukkig.  



Of het beekje waarin je na een lange wandeling je brandende voeten zo heerlijk 

kunt laten afkoelen. Ook verhalen over water doen het bij mij altijd goed. En dus 

ook de bijbelverhalen waarin water een rol speelt. Zojuist hebben we daar twee 

van gehoord. Psalm 1 en het verhaal uit Matteüs 14 over Petrus die over het 

water loopt.  

 

Psalm 1 is een beetje mijn lijf-psalm, een psalm waarin ik als het ware ‘woon’. 

Het is een verhaal waarin de mens wordt vergeleken met een boom die door 

iemand zorgvuldig is geplant aan een beek of een rivier waarin het water vrij 

spel heeft. Het water wordt nergens door tegengehouden, maar kan vrij 

stromen. Het is levend water, tintelend fris water. Je ruikt het, je proeft het als 

je het drinkt.  

En in dat water groeit en leeft van alles. Aan zulk water ben ik geplant. Niet één 

keer, maar meerdere keren in mijn leven. Een boom geplant aan water dus, het 

thema van deze dienst. 

De laatste keer was dat hier, in deze twee Twentse doopsgezinde gemeenten. 

Deze gemeenten zijn voor mij als dat stromende, heldere water waarin ik mocht 

wortelen en spelen, waaruit ik mocht drinken. En in dankbaarheid mocht ik mijn 

takken over deze gemeenten uitspreiden en mét hen mocht ik de vruchten van 

mijn werk delen. Zó ongeveer voelde dat. Het was een soort prettige symbiose, 

een samen leven tot heil van elkaar. Vooral in het kringenwerk – bijbelkringen, 

gesprekskringen - heb ik dat altijd heel sterk gevoeld: het leren met elkaar en 

van elkaar. Voor mij waren onze gesprekken als een in- en uitademen.  

 

Niet elke boom blijft volgens de psalmdichter geworteld aan dat heldere 

stromende en levende water. Er zijn bomen die bij een storm verwaaien, ‘de 

leegte in’, zoals Oosterhuis hertaalt. Bomen die geen vrucht dragen, die niet 

doen waarvoor ze zijn bedoeld, waartoe ze in het leven zijn geroepen.  

Toen ik hier begon en werd bevestigd als herder en leraar in deze gemeenten, 

klonken na het ja-woord van mij en dat van de gemeente, de volgende woorden, 

uitgesproken door Ina ter Kuile, kerkenraadsvoorzitter van één van de 

gemeenten: “Met de woorden van de apostel Paulus vraag ik u dan ook dringend 

de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen: wees steeds 

bescheiden, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde.” Het zijn 

woorden naar een tekst uit Efeziërs 4.  

In de afgelopen 12,5 jaar heb ik mijn best gedaan die woorden te leven en te 

doen en jullie -de mensen van deze gemeenten- hebben mij daarbij gesteund 

met jullie liefde, bemoediging en aanmoediging, met jullie vragen en ideeën. Ik 

kreeg zelfs de kans niet om ‘te verwaaien in de leegte’. 

Jullie geloof en de geest die hier in deze gemeenten waait, de openheid die hier 

is voor nieuwe inzichten, voor andere manieren van geloven, voor een frisse kijk 

op de oude bijbelverhalen, dat alles heeft gemaakt dat ik als een Petrus over het 

water kon lopen. Wij samen hebben zo als het ware Jezus ontmoet; Jezus die 

ons uitnodigde naar hem toe te komen, lopend over het water. Samen hebben 



we zijn woorden over Gods koninkrijk ingedronken, overwogen, gezocht naar 

toepassing ervan in onze eigen levens. We zijn met deze rabbi meegelopen.  

En nee, we zijn niet kopje-onder gegaan in dat levengevende water van hem. De 

stroming ervan hield ons staande en gaande. Tot vandaag…Vanaf vandaag wordt 

het anders. Ik zal niet meer jullie herder en leraar zijn, maar ‘gewoon’ jullie 

zuster, jullie mede-gemeentelid. En dat is ook goed. 

 

Ik zag er eerlijk gezegd tegenop om deze overdenking te schrijven omdat ik 

dacht dat het schrijven ervan mij wel heel erg zou bepalen bij het ‘niet meer…’, 

bij het afscheid en alle emoties die dat oproept. Maar het schrijven bleek 

gaandeweg een feestje. De warmte van de gemeente voelde ik om me heen en 

gaf mijn gedachten en mijn tikkende vingers vleugels. Zóveel herinneringen 

kwamen en gingen en maakten me vooral blij en dankbaar. 

Dank dus aan het eind van deze overdenking, dank voor jullie en voor alles wat 

we voor elkaar konden en mochten zijn. Dank ook voor de tegenstem soms, die 

ook broodnodig is om een relatie goed te houden. 

Wij trekken straks weer verder. Soms met lood in de schoenen, soms met 

vleugels van licht, zoals we straks als slotlied zullen zingen. Het zal anders zijn, 

maar óók goed. En moge Gods geest ons bij die voortdurende trektocht troosten, 

bemoedigen en aanvuren. Amen. 

 

Moment van stilte  

 

Korte uitleg bij het lied dat nu volgt: 

 

Toen ik bezig was na te denken over deze dienst en het thema, kwam als vanzelf 

die prachtige ‘Waterpsalm’ in mijn herinnering. Een lied dat collega Johan Meijer 

en ik een keer samen hebben gezongen tijdens de oecumenische viering van de 

Eenheid in Borne. Ik was die ochtend snipverkouden, maar we zijn toch maar 

gewoon gaan zingen. Nu is het hooikoortstijd, maar we gaan het gewoon 

proberen. Want dit is het lied dat zó prachtig past bij het thema van de dienst. 

In dit lied komen 7 psalmverzen voor die allemaal gaan over water. Ze staan 

vermeld in uw liturgieboekje. De eerste is natuurlijk Psalm 1, vers 3. 

 

Lied  Waterpsalm (Michaël Steehouder, uit de Paasoratorium  

‘Daar is het daglicht’) (gezongen door Carla Borgers en Johan  
Meijer) 

 

Open ruimte 

 
Trombonekwartet Engelenkoor speelt: Adoramus te Christe  

(Vincenzo Ruffo, 16e eeuw) 
Uitleg bij de collectedoelen 
 



St. Noodopvang Dakloze Asielzoekers Borne, die al doel heeft het 

opvangen van en hulp aan uitgeprocedeerde asielzoekers en 
ongedocumenteerden die nergens heen kunnen, ook niet naar het land 

van herkomst. Deze mensen worden voornamelijk opgevangen in 
woningen die op de nominatie staan om te worden afgebroken.  
Zr. Josephine van de Congregatie van de Zusters van Liefde speelt hierbij 

een belangrijke rol als kar-trekker en ambassadeur. 
Onze gemeenten collecteren met enige regelmaat voor dit doel. Zo ook nu. 

 
Een tweede collectedoel, verwant aan het eerste, is ons eigen Diaconaal 
Asielfonds. Met het geld dat hiervoor binnen komt ondersteunen we twee 

jonge asielzoekers die niet terug kunnen naar hun land van herkomst, 
maar ook nog steeds niet weten waar ze hier in Nederland aan toe zijn. 

We staan als Doopsgezinde gemeenten in voor hun levensonderhoud en 
één van onze kerkenraadsleden zet zich -samen met anderen- ook 
persoonlijk in voor hun welzijn en probeert de hoop en de moed er bij deze 

beide jonge mannen in te houden, vaak ten koste van zichzelf en zijn 
eigen gemoedsrust. 

 
Voor beide doelen is ook in de dienst van vorige week gecollecteerd. De 

opbrengst van beide collecten zal worden samengevoegd en verdeeld over 
de beide doelen. Wie via kerkomroep.nl naar deze dienst luistert en ook 
wil bijdragen kan een gift overmaken naar één van de bankrekeningen van 

de Doopsgezinde gemeenten in Twente. Even googelen op de woorden 
‘doopsgezind’ en ‘Twente’ en u komt vanzelf op de website van de beide 

gemeenten. Onder de knop ‘zakelijke gegevens’ vindt u bij beide 
gemeenten beneden op de pagina de bankrekeningnummers. Graag even 
vermelden: collectedoel dienst 8 mei. 

 
Ik beveel deze collecte van harte bij jullie aan want de nood is hoog en 

misschien nog wel hoger sinds de komst van de vele vluchtelingen uit 
Oekraïne, waarnaar nu alle aandacht uitgaat. Zeer terecht overigens, maar 
de groep ongedocumenteerden raakt zo wel steeds verder buiten beeld. 

 
Vragen om eventuele gebedsintenties 

 
Gebeden 
 

Goede God, 
op deze moederdag zeggen wij dank 

voor het leven dat ons door onze moeders is geschonken, 
voor wat ze ons hebben meegegeven 
om te kunnen groeien en het leven te kunnen leven, 

om de mens te worden die ieder van ons is geworden 
of nog aan het worden is. 

 
Op deze dag staan we ook stil bij de moeders 
die het niet is gelukt om 

een goede band met hun kind of kinderen op te bouwen, 
die met hun eigen trauma’s  

ook het leven van hun kinderen hebben belast. 
 



We staan hier stil bij de vele vrouwen 

die dolgraag moeder hadden willen zijn, 
maar die droom om welke reden dan ook moesten opgeven. 

 
We bidden voor de moeders en vaders in oorlogsgebieden, 
die angsten uitstaan om hun strijdende kinderen, 

die doodsberichten krijgen en soms niet eens weten  
waar hun kind begraven ligt. 

 
In gedachten zijn we bij de mensen van deze gemeenten 
die ook hier hadden willen zijn, maar die, 

om welke reden van ook, niet konden komen. 
 

Hoor, God onze persoonlijke beden, die we jou in de stilte 
toevertrouwen….. 
 

Tenslotte bidden wij: 
Wees met deze gemeenten, 

dat de mensen elkaar blijven vasthouden, 
dat deze gemeenten kerk-in-de-wereld kunnen blijven zijn, 

zo goed en zo kwaad als het gaat. 
Schenk ons jouw geest van liefde en saamhorigheid 
en laat ons blijven op de weg van vrede en verzoening, 

waarop Jezus ons is voorgegaan. 
Amen. 

 
 
Collecte, bestemd voor:  

1) de Stichting Noodopvang Dakloze Asielzoekers Borne 
2) het Diaconaal Asielfonds  

 
 
Slotlied LB 822 – Wij trekken maar verder 

 
Woorden ter afsluiting (gevolgd door een gesproken én gezongen zegenbede) 

 
We zijn bijna aan het eind van deze afscheidsdienst. Toch zetten we met elkaar 
geen punt, maar een komma. Want we trekken samen verder en wie weet 

trekken we inderdaad de horizon open en worden we iets gewaar van dat waar 
we allemaal zo naar verlangen: vrede voor de mensen, vrede voor de dieren, 

vrede voor de aarde. 
 
Gesproken zegentekst 

 

 
 



Zegenlied (ZZZ 25) 

 
1. Leven is van zeven dagen 

lief en leed, verdriet en licht. 
Stappen zetten, wegen wagen, 
goede toekomst in het zicht. 

Mogen wij elkanders dragen 
op de weg die voor ons ligt.  

 

 

 

 

 
 

Doven van de kaarsen 
 

Muziek na afloop van de dienst 
 


