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Sanne Weijers : God lijkt op wind

André Maris : Niet dichttimmeren,
maar openstaan

UTRECHT - ‘God lijkt op wind’, zegt Sanne Weijers (26).
‘Wind kun je niet zien, maar wel voelen. Wind zet in
beweging. Je kunt zien wat de wind aanricht, maar niet
hoe dat gebeurt. Wind kan hard, zacht of helemaal niet
waaien. De kracht van God kun je voelen, soms sterk,
soms zwak, soms helemaal niet. Je kunt zien wat of wie
God doet bewegen.’

APELDOORN -‘Geloven’, schreef André Maris in zijn
belijdenis, ‘is het uithouden met de twijfel dat je het
nooit helemaal zeker zult weten.
Gelovig zijn is je denken niet dichttimmeren, maar
openstaan, altijd nieuwsgierig naar wat zich vandaag
weer zal openbaren.’

Sanne werd op 23 mei 2010 lid van de Doopsgezinde Gemeente
Utrecht. Haar dooptekst was Johannes 3 vers 8: De wind waait waarheen hij wil. Sanne vertelt: ‘Iemand die sterk door God bewogen
werd, was Jezus, die werd aangezet of geïnspireerd door de heilige
Geest. Wat is voor mij de heilige Geest? Waar haal ik mijn inspiratie
vandaan? Ontmoetingen zijn mijn belangrijkste inspiratiebron.
Je kunt de kracht van het geloof soms voelen op de gracht of in de
achtertuin. Soms ook als je bepaalde dingen doet en het gevoel krijgt:
Het is goed dat ik dit doe. Dan voel je je net iets gelukkiger dan normaal. Dat kan eigenlijk op elk willekeurig moment zijn. Belangrijk is dat
je ervoor open staat. Op een drukke werkdag is dat bijvoorbeeld niet
altijd het geval.’ Sanne werkt bij Oberon, een onderzoeks- en adviesbureau voor het onderwijs, na pedagogiek en onderwijskunde te
hebben gestudeerd. Ze komt uit een doopsgezinde familie. Sinds haar
vijftiende doet ze vrijwilligerswerk in het Doopsgezind Broederschapshuis in Schoorl. Tijdens haar studententijd zegt ze niet actief
met het geloof bezig te zijn geweest. ‘Het ging vooral om de gezelligheid.’ Vanaf 2008 heeft ze deelgenomen aan een doopgroep, een
gespreksgroep ter voorbereiding van de doop. Na een jaar vond ze
dat ze er nog niet klaar voor was. In het voorjaar van 2010 heeft ze
belijdenis gedaan en zich laten dopen, samen met vier andere dopelingen. Het was een overvolle en zeer feestelijke dienst.

André (60) is decaan en docent aan een middelbare school. Pinksteren 2009 werd hij lid van de Doopsgezinde Gemeente in Apeldoorn.
‘Afkomstig uit een doopsgezind nest ging ik als puber, zoals zoveel
anderen, me afzetten tegen de brave sfeer, de “broeders en zusters”.
Een jaar of vijf geleden besloot ik me weer te engageren met een
geestelijke stroming of godsdienst. Eerst wilde ik al reli-shoppend bij
de kerken in Apeldoorn langs, om me daarna bij de “beste” aan te
sluiten. Ik begon dicht bij mijn roots, de Doopsgezinde Gemeente.
Het hartelijke en ongedwongen welkom voelde als een warme jas. De
Gemeente en de Broederkring, waarvoor ik werd uitgenodigd, kenmerkten zich door openheid voor anderen. Wat me ook trof was dat
je er niet alleen inspiratie opdeed, maar dat er ook een beroep op je
werd gedaan. Het gevoel dat ze me nodig hadden, was een heel mooi
gevoel. Ik weet niet of ik vrijzinnig of rechtzinnig ben, maar wel dat ik
niets moet hebben van de notie van het ware geloof. Tijdens een
recent bezoek aan mijn geboorteland Indonesië heb ik zoveel moslims
ontmoet die in hun gemeenschap ook hun geloof belijden. Toen wist
ik zeker: er is niet één waar geloof. Wij moeten het met elkaar rooien.
Goed doopsgezind is dat ieder zijn eigen geloof mag hebben en dat
er niks fout is. “Waarde broeder” vond ik eerst braaf, toen pretentieus en traditioneel, maar nu geloof ik dat de ander mijn broeder of
zuster is.’

Dirk Visser is journalist en oud-redacteur van het ANP
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Iedereen is gelijk,
iedereen is

welkom

B roederschapshuizen :

broedplaatsen van vernieuwing
De doopsgezinden kennen zeven broederschapshuizen. Van groot tot
klein, van Bloem en Bos op Texel (50 bedden) tot Mennorode in Elspeet
(172 kamers plus een camping). De huizen staan open voor iedereen: jong
en oud, van welke afkomst of gezindte dan ook. De huizen ontstonden
aan het begin van de twintigste eeuw, als plekken van bezieling en bezinning. Marion Bruggen is broederschapspredikant voor alle huizen en heeft
als taak om de vrijwillige ‘gastenpastores’ voor de huizen toe te rusten en
de identiteit voor het voetlicht te brengen. Volgens Bruggen kenmerkt die
doopsgezinde identiteit van de huizen zich door ‘openheid, gastvrijheid,
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zorgzaamheid en gemeenschapszin. Het gaat in de huizen om de ontmoeting en verbondenheid met elkaar, maar ook om verdieping van je persoonlijke geloof. In alle huizen komt een behoorlijk gemengd publiek. Ook
veel niet-gelovigen. Voor ons zijn de huizen broedplaatsen van vernieuwing, met als uitdaging het doopsgezinde eigene te vertalen naar deze tijd.
Uniek toch, om met 9000 leden zeven broederschapshuizen te onderhouden?! In Mennorode wordt gewerkt aan de bouw van een nieuw
kerkgebouw. Waar bouw je tegenwoordig nog een nieuwe kerk?’
Informatie is te vinden op www.broederschapshuizen.nl.

tekst martin ma assen

In de duinen van
het Noord-Hollandse
Schoorl ligt een van
de doopsgezinde
broederschapshuizen.
Iedereen is welkom
in dit huis: om
vakantie te vieren,
een schoolkamp te
houden of een
familiereünie. Het
bijzondere zit hem in
de sfeer. ‘Je gaat erbij
zitten en je bent één
van het geheel, soms
zonder dat je wat
zegt.’ ‘Hier wordt de
openheid in praktijk
gebracht.’

f oto ’ s r a m s e s s i n g e l i n g

he l ee n S t r ui j s (4 9) met haa r k i n de r e n S a l ima (11) e n O ma r ( 7 )

Het vrije
Heleen: ‘Het is de zesde keer dat ik hier ben. Ik ben via een nichtje van mij hier verzeild
geraakt. De eerste keer dat ik hier kwam schrok ik wel een beetje. Negentig mensen
bijeen van wie je niemand kent. Dan voel je jezelf in het diepe gegooid. Maar gaandeweg
liep het allemaal wel. Je hebt hier echt ook je eigen ruimte. Van oorsprong ben ik gereformeerd, maar het typisch vrijzinnige karakter van de doopsgezinden sprak mij altijd
al aan. Je eigen geloofsbelijdenis schrijven. Je eigen manier van omgaan met wat je aangeboden krijgt. De ondogmatische oriëntatie op de samenleving. Het vrije. De alternatieve vieringen hier spreken mij ook bijzonder aan. Een mengeling van Taizé en Iona, met
als toevoeging een eigen Schoorlse liedbundel.
Ieder jaar zeggen mijn kinderen en ik “We gaan volgend jaar naar Frankrijk”, maar we
kunnen Schoorl gewoon niet overslaan. Het is hier voor ons steeds vertrouwder en
daarmee ook steeds waardevoller. De kinderen willen ook terug. Zij vermaken zich
uitstekend en kunnen heerlijk hun eigen gang gaan.’
Salima: ‘De koffiekar is echt iets van Schoorl. Maar het is vooral leuk om de mensen die
er zijn.’
Omar: ‘Er zijn hier altijd leuke dingen te doen. Je kan hier de kerkberg afracen met de
fiets en allemaal spelletjes spelen. En de toetjes worden altijd erg mooi gemaakt!’

Ro l f B oe l houwe r ( 37 )

Deel van mijn identiteit
‘In 2003 kwam ik voor het eerst in Schoorl via
een vriendin, die nu mijn partner is. Ik ben in
een gereformeerde omgeving opgegroeid,
maar uiteindelijk in 2005 doopsgezind geworden. Via het doopsgezinde studentenpastoraat
in Wageningen raakte ik als leider bij de AKCkampen betrokken. Ik wist weinig van doops-

gezinden dus ben ik me er maar eens goed in
gaan verdiepen. Ik heb rondgekeken in de
Singelkerk in Amsterdam. Daar overviel mij
hetzelfde gevoel van vrijheid als ik had ervaren
bij het studentenpastoraat.
Het typisch doopsgezinde aan het broederschapshuis zit hem in de gezamenlijke verant-

woordelijkheid die iedereen heeft en neemt.
Je komt binnen als een stel vreemden voor
elkaar en vervolgens doet iedereen zijn best
om te zorgen dat het één geheel wordt.
Schoorl is echt een deel van mijn identiteit geworden.’
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E l ias (10),
F e l i x ( 9) e n esthe r ( 7 )
M a r sei l l e

Leuk
Elias: ‘Onze ouders zijn hier
vaak gastenleiding en dus gaan
wij gewoon mee. Deze week
is onze vader hier bezig als
vrijwilliger. Het bevalt ons hier
tot nu toe. Alles is leuk. Je
kunt hier veel leuke, gemeenschappelijke dingen doen. Als
je hier een week bent
geweest, heb je een topvakantie gehad!’
Esther: ‘Als je elk jaar hier
komt, dan ken je steeds meer
leuke mensen. Ik zou zelf geen
vrijwilliger willen zijn. Dan
moet ik veel te hard werken.’
Felix: ‘Het leukste vind ik hier
vooral de spelletjes, zoals het
smokkelspel. Alleen de kerk
laat zien dat het iets doopsgezinds is. Meer niet. Het gaat
er vooral om dat je graag iets
terug wilt doen voor andere
mensen.’
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i r e n e va n ooi j e n ( 2 5 )

openheid in de praktijk
‘Ruim twee jaar geleden ben ik hier via vrienden terecht gekomen. Ik
ben katholiek opgevoed, maar was helemaal van mijn geloof gevallen
tot ik met een docent van de PABO een week het klooster in ging.
Een medestudent had het daar de hele week over Schoorl. Hij beschreef het als zijn tweede thuis, waar je altijd welkom was. Voor mij
voelde het ook meteen goed.
Het typische doopsgezinde van Schoorl zit hem in de openheid.
Openstaan voor nieuwe mensen en die tegelijkertijd veel ruimte geven om hun eigen pad te bewandelen. Hier wordt de openheid in de
praktijk gebracht. Je gaat op een stoel zitten en iemand komt naast je
zitten om te zeggen dat je het goed gedaan hebt. Het geloof in het
goede, het samen vieren en zingen, het samen dingen doen. Maar ook
in de drukte van het erbij zijn, kun je hier je eigen hoekje opzoeken
en je eigen tempo bepalen. Je hoeft niet mee te doen, je mag er ook
even naast staan.’

M ev r ouw B a k k e r -Wage n aa r (8 0)

Je bent één van het geheel
‘Het doopsgezinde sfeertje in Schoorl moet je voelen. Dat kun je
eigenlijk niet beschrijven. Het zit hem niet alleen in avondsluitingen
en vieringen. Iedereen is gelijk, of je nu hooggeschoold bent of laagopgeleid, je staat open voor elkaar. Je gaat erbij zitten en je bent één
van het geheel, soms zonder dat je wat zegt. Iedereen is welkom en
je kunt je verhaal kwijt aan de ander. Er heerst hier een enorme
saamhorigheid.
Ik kom hier zelf al 44 jaar. Ik ben grootgebracht met broederschapshuizen. In het begin was ik er vaak met Pasen. Dan kwamen hier allemaal gezinnen met kinderen. Daar zijn er nu nog twee van overgebleven, mevrouw de Boer en ik. Ook toen mijn man overleed, is
de traditie van de bezoeken aan Schoorl gebleven. Toen ik na het
overlijden van mijn man met Oud en Nieuw hier was, voelde het
alsof er een warme deken over mij heen kwam.’

D e k eu k e n p loeg : G i j s (18), Rutge r ( 2 9), M a rti j n (19),
S a n n e (17 ) e n B a rt (18)

We maken altijd veel
Sanne: ‘De sfeer is heel bijzonder. Normaal zou ik niet zo gauw met
iemand gaan kletsen, maar hier doe je dat wel.’
Rutger: ‘Ik kwam als guppy al hier. De andere manier van gemeente zijn
zie je hier echt in de praktijk gebracht. Er komen ook mensen
die niet zo makkelijk op vakantie kunnen, of mensen met een psychiatrische achtergrond, of vluchtelingen die ondanks een taalbarrière worden opgenomen in de gemeenschap. Ik blijf hier altijd terugkomen!’
Gijs: ‘De polo’s hebben we gekocht om de lelijkheid, in ruil voor een
biertje. Ik denk dat er geen doopsgezind eten is. Maar als je mij vraagt
of er zoiets is als doopsgezind koken, dan is het eerste wat in me
opkomt dat er altijd veel wordt gemaakt zodat iedereen mee kan
eten!’
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