
Uit de pastorie – 24 mei 2019 
 
Een zondag in Driezum, dat moet je gewoon een keer meemaken. De rit erheen is als een weg naar de 
einden der aarde. Hoe dichter je bij de Waddenzee komt, hoe transparanter de lucht wordt, hoe 
glanzender het azuurblauw van de hemel. Stille dorpen met oude, luidende kerkklokken en op gang 
komend kerkverkeer. Je bent voor je gevoel in het buitenland, het is ook heerlijk om de innige taal van 
het Fries weer te horen spreken. Er woont eenvoudig volk dat aanslaat op de taal van het hart, ook in 
de prediking. De Driezumer kerk is na de inwendige restauratie een juweeltje geworden: de 
eikenhouten kansel, de wapenborden van aanzienlijke grietmannen en families uit vervlogen tijden, 
gehuifde herenbanken en een heus Hinsz-orgel. En boven de binnendeur waardoor je de kerkzaal 
betreedt het oude bord: ‘In deze kerk is rooken en spuwen verboden’. Wat nu pepermunt en fruittella 
is, was vroeger de pruimtabak. Kerkgangers laten al eeuwen hun sporen tussen en onder de banken 
na, variërend van uitgekauwde plukjes pruimtabak tot snoeppapier en verdwaald collectegeld. Ik hoop 
maar dat bij alles wat mensen in de kerk achterlaten, zij niet het gepredikte Woord achterlaten maar 
meenemen in hun dagelijkse leven.  
Apart is in Driezum dat de middagdienst doorgaans beter bezocht wordt dan de morgendienst. In veel 
Friese dorpen was vroeger de middagdienst de hoofddienst. Hervormd Driezum is de afgelopen 
decennia een streekgemeente geworden. Dat heeft twee kanten: enerzijds is de band tussen dorp en 
gemeente dunner geworden, anderzijds kan de kleine gemeente nog een 80%-predikantsplaats 
onderhouden. En dat is in de regio vrij uitzonderlijk aan het worden. Met dankbaarheid reed ik na 
beide diensten terug om ’s avonds in de Oosterkerk met u en jullie over ‘Uw wil geschiede’ na te 
denken.  
Al met al denk ik na zo’n zondag: de Heere brengt toch al die mensen maar steeds weer samen! Wat 
een wonder dat er daar en hier een gemeente is. Dat het Woord wordt verkondigd, en dat er honger 
is! En zo leven we ook weer toe naar zondag. In verband met het vele werk deze week ga ik 
zondagavond niet zelf voor. Ik hoop met u en jou onder het gehoor van prop. Meijer uit Elspeet te 
zitten en wens hem en ons samen een gezegende dienst en zondag toe.  
 
Mede namens mijn vrouw een hartelijke groet uit de pastorie, 
 
Uw A.J.M. 

 


