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Lessen van een schaap 

Onderstaande column stond in het magazine Petrus 

Geschreven door Ds. Wim Beekman, classispredikant in Fryslan 

 

Een eigenzinnig schaap 

Een eigenzinnig, loslopend schaap brengt Wim Beekman bij de kerk. "Gelovigen vormen samen Gods 

kudde." 

 

Op mijn dagelijkse rondje buiten het dorp zie ik bij de boerderij van 

boer Hendrik een schaap loslopen. Vast ontsnapt aan het hek, 

waarachter de overige schapen allemaal wel braaf zijn blijven 

rondlopen.  

 

Ik zoek in de stallen, maar kan boer Hendrik nergens vinden. Dan 

herinner ik mij dat ik zojuist de klok van 12 uur heb horen luiden: 

het is etenstijd. Zomaar verder lopen durf ik niet, wie weet in welke 

sloot dit schaap zal belanden.  

 

Dus ga ik het achterhuis binnen op zoek naar de woonvertrekken, en even later vind ik het gezin rond 

de keukentafel aan de warme maaltijd. Nog voor ik iets heb kunnen zeggen, zet Hendrik een stoel 

naar achter: "Schuif aan Wim, er is genoeg." 

 

Geen gastvrijer volk dan boeren. Ik weet weer waarom ik mij als dominee in een agrarische 

gemeenschap altijd zo thuis heb gevoeld. Maar mijn vrouw wacht ook met eten, dus ik geef aan dat 

ik weer verder moet. En vertel over het schaap dat losloopt.  

 

"Geen probleem”, antwoordt Hendrik, die meteen begrijpt om welk schaap het gaat, en rustig door 

blijft eten. "Dit is een eigenzinnig schaap, het kan voor zichzelf zorgen.” Gerustgesteld verlaat ik de 

boerderij en vervolg mijn wandeling. Nadenkend over ‘eigenzinnige schapen’.  

 

Misschien wel de belangrijkste verandering van onze tijd en onze cultuur is dat wij in ons welvarend 

deel van de westelijke wereld individualisten zijn geworden. Wij hebben geen kudde meer nodig om 

te overleven, wij kunnen onszelf redden.  

 

Dat geeft ons de vrijheid om eigen keuzes te maken. Wij hoeven ons niet langer te voegen in wat de 

gemeenschap om ons heen doet en van ons verwacht. Sociale controle maakt plaats voor ruimte om 

eigen wegen te kiezen.  

 

In onze jaren zijn wij allen een eigenzinnig schaap geworden dat zich aan vaste hekken en hokken 

weinig gelegen laat liggen. Het kiest de eigen, unieke weg, en bij voorkeur elke keer weer een andere. 

Komt dat wel goed met ons? Zijn wij eenlingen geworden die zich niet meer voegen, maar enkel 

kiezen voor zichzelf? Ik weet niet of ons individualisme goed is of slecht. Het goede nieuws is het 

vertrouwen van Hendrik: dat wij dan wel eigenzinnig zijn, maar ook voor onszelf kunnen zorgen.  

 

Wel lastig voor de politieke partij, de vakvereniging, het kerkgenootschap en bijna elke organisatie 

in de samenleving, want hun achterban vervliegt. Mensen ruilen een vaste band met ‘de ene’ in voor 

een tijdelijke betrokkenheid. Nu eens het een, dan weer het ander.  

Misschien is dit vooral voor een kerk even slikken. Kerken denken niet vanuit eenlingen, zij denken 

vanuit de gemeenschap. Gelovigen vormen samen Gods kudde. Maar ik zie dat niet zo zwaar in. Ook 

eigenzinnige schapen willen niet zonder elkaar.  

 

Hendriks losgebroken schaap bleef trouwens voor de afrastering heen en weer lopen. Het wilde vooral 

weer naar binnen.  
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Orde van dienst 31 juli 2022, Ontmoetingskerk, Heerde  
 
Voorganger: Anne Bolhuis, Amsterdam 

 
OM TE BEGINNEN 

- Welkom en afkondigingen 

- Stil worden 

- Zingen: LB 657 (Zolang wij ademhalen)   

- Bemoediging en groet  

- Gebed om ontferming  

- Zingen: LB 281 (Wij zoeken hier uw aangezicht) 
 

RONDOM HET WOORD 
 

- Gebed voor de opening van het Woord 

- Begin van de kindernevendienst  

- Schriftlezing: Johannes 13: 3 - 17 (Nieuwe Bijbelvertaling)  

- Overdenking  

- Zingen: Ubi caritas et amor (Liedboek 568a-1/2) 

- Kinderen komen terug 

- Zingen: LB 218 (Dank U voor deze nieuwe morgen) 
 
GEBEDEN EN GAVEN 

  

- Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader 

- Collecten 

 
GEZEGEND VERDER 

 

- Zingen: LB 793 (Bron van liefde, licht en leven)  

- Zegen   
 

 

Organist: Maarten Westenberg  Kindernevendienst: Karen Dalhuisen 
Ouderling: Gerard Doggen   Media:   Bart Heres 
Diaken:  Peter Hendriks   Koster:   Paul Dijkink 
Lector:  Fredie van Holst 
 
 
Collecte Zondag 31 juli  

 

1e collecte: Zondagse Bloemengroet 
Elke zondag gaat er een boeket bloemen namens onze gemeente naar een van onze 
gemeenteleden die wat extra aandacht verdient.  
Deze bloemen worden door de diaconie betaald en daar willen we via deze collecte 
aandacht aan besteden. 
 

2e collecte: Diaconie 
 

Bloemen 
De bloemen van zondag 31 juli worden met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk gebracht naar de 
fam. Remmerts. 
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Uit de gemeente 

Mevr. L. Walsweer is opgenomen in hospice “De Regenboog”, Potsgildewegje 3, 8071 WP Nunspeet. 

Dhr. Bernard Willemsen en mevr. Elisabeth Willemsen-v.d. Berg mochten 27 juli hun 55-jarig huwelijk 

gedenken. 

Dhr. Arend Strikwerda en mevr. Aly Strikwerda-Wiersma mochten 28 juli hun 50-jarig huwelijk 

gedenken. 

Namens iedereen van de Ontmoetingskerk bovenstaande bruidsparen van harte gefeliciteerd! 

Bruggen over de IJssel 

Vroeger was het mogelijk om met een platte boot over deze rivieren te varen, zodat je van de ene naar 

de andere kant van de rivier kon komen. Bruggen kende men toen niet, waardoor het niet mogelijk was 

om de rivier op andere manieren over te steken. 

De allereerste bruggen waren gemaakt van hout en stelden niet veel meer voor dan een paar stammen 

of planken, die over een kleine beek werden gelegd. Ten tijde van de Middeleeuwen werden deze houten 

bruggen verstevigd met steen, al werd het hout vaak niet volledig vervangen. Ook de Romeinen waren 

echter al aan het experimenteren met steen, vaak in de vorm van cement.  

Ook na de Middeleeuwen zijn de bruggen steeds verder doorontwikkeld. Zo verscheen in 1779, ten 
tijde van de industriële revolutie in Europa, de eerste gietijzeren brug. Pas na de uitvinding van staal 
begonnen mensen met het bouwen van de grote bruggen, zoals we die tegenwoordig kennen. Andere 
materialen waren schaars, te duur of erg lastig te gebruiken bij het bouwen van grotere bruggen. Aan 
het begin van de 20e eeuw werd het staal steeds vaker vervangen of gecombineerd met beton, om 
bruggen nog verder te verstevigen.  

De eerste bruggen over de IJssel zijn ontstaan rond 1860. De geschiedenis van deze bruggen heeft 
ertoe geleid dat ik de bruggen over de IJssel ben gaan fotograferen. De foto’s zijn samengebracht in 
een boek: ”Bruggen over de IJssel”. De 14 bruggen vanaf Westervoort tot Kampen zijn hierin 

opgenomen. Er is getracht om elke brug van oever tot oever vast te leggen, aangevuld met specifieke 
details. De expositie in de kerk is een selectie uit het boek. Het complete boek is te zien via mijn 
website: www.benvandamme.nl/thema’s. 

Oude ambachten 

In de vitrines zijn gereedschappen uitgestald die in het verleden maar soms ook nog heden ten dage 

gebruikt werden door ambachtslieden. Bij de huidige serie zijn gereedschappen gebruikt door 

loodgieters. Het is de bedoeling om in de loop van de tijd meerdere ambachten de aandacht te geven. 

Een volgende keer zullen timmermansgereedschappen getoond worden. Als u suggesties voor andere 

ambachten hebt horen wij dit graag.  

 

Namens Kiek, 

Ben van Damme 

 

Wilt u een gesprek met pastor mw. Lida Brugmans, bel dan naar: 06-12639287 of email: 

pastor@okheerde.nl. 

 

 

Elly Douwes, scriba, e_m_douwes@hotmail.com  
Fredie van Holst-Frölich, voorzitter, fredievanholst@live.nl,  tel. 694216 of 063902370 

www.benvandamme.nl/thema’s
mailto:pastor@okheerde.nl
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