
 
Startzondag, 19 september 2021 – Een terugblik 
 

Het kerkelijk seizoen 2021 – 2022 is traditiegetrouw begonnen met een startsnein.  
 

 
 
Bij de voorbereiding van de ‘kerkdienst’ gingen de gedachten regelmatig terug naar vorig jaar, september 2020. Een 
periode van beperkingen lag achter ons, we hadden alleen een tweewekelijkse digitale viering en toen “It sil  
heve …”. Startzondag als begin van een nieuw kerkelijk seizoen! Gekozen werd voor een samenkomst op het erf van 
Boer Bart. Boer Bartele Holtrop was al eens op een zondagochtend in een dienst geweest om te vertellen, hoe hij 
dacht over duurzaamheid en de rol die je als christen daarbij hebt. En nu zouden we bij hem en bij boerin Rianne 
samenkomen, voor het eerst weer samen sinds langere tijd … Het werd een prachtige ochtend daar in Rotstergaast: 
meer dan honderd gemeenteleden, veel kinderen, die hun eigen ochtendprogramma hadden, maar die ook naast 
het ‘serieuze deel’ prachtig konden spelen in de ‘trekkertsjerke’ … 
 
De voorbereidingsgroep van 2021 hoopte op een herhaling van die zondagochtend op het erf van boer Bart. De 
weersvoorspelling zag er goed uit, de aanmeldingen liepen in de loop van de week ook op, de muziekgroep 
repeteerde, Jan Finnema dacht na over zijn overweging, taarten werden gebakken, de koelkasten gevuld. 
Zondagochtend was het wat aan de frisse kant, maar de meer dan 110 ‘kerkgangers’ zochten met hun meegebrachte 
stoelen, sommigen onder een dekentje, een plek uit de wind, een kop koffie binnen handbereik.  
 
Om klokslag tien uur opende Jan Dijkstra als ambtsdrager van dienst de viering en heette iedereen van harte 
welkom.  
 
Na het openingslied ‘Dank U voor deze nieuwe morgen’, waarbij de kinderen ons op uitgedeelde instrumentjes -
samen met Taco, Doreanne en Fokke- begeleidden, 

 
opende ds Jan Finnema de dienst met een gesprekje met de kinderen over 
de verhalen in de bijbel met een tuin als onderwerp. En wat was het mooi, 
dat net op dat moment de zon even doorbrak en ons in het licht zette …  



Na de dienst stond de koffie klaar en natuurlijk was er ook eigen gebakken taart. Geanimeerde gesprekken: “Hoe is it 
nou mei jim”, met elkaar de vragen uit de overweging bespreken, een rondje over het erf, kijken bij de ‘boom’, waar 
de kinderen hun vragen aan God en Jezus in hadden gehangen. Mooie vragen als “Hoe is het om Jezus te zijn?” of 
“Waarom doet u niets aan alle ellende?”  Een enkel kind bleef nog wat in de eigen ruimte onder dat afdak, maar de 
meesten zagen hun kans schoon en scheurden rond op de fietsjes en de trekkers. Je bent immers maar één keer per 
jaar in de ‘trekkertsjerke’ … 

 
Na de koffie en de taart werd de gang naar de koelkast gemaakt, waar iedereen zijn drank(je) kon pakken, maar  
“ … leg wel de dop even in dit bakje: dan weet ik wat er op de factuur moet …” sprak boer Bart. De schalen met 
worst en kaas gingen rond, terwijl in de keuken de eerste pannenkoeken gebakken werden. Geanimeerde 
gesprekken over van alles en nog wat, gemeenteleden, die elkaar lange tijd niet of nauwelijks gesproken hadden: 
prachtig om te zien!  
Rondcrossende kinderen op trekkers en fietsjes of in actie op het springkussen … 

 
Ondertussen waren de hamburgerbakkers ook aan het werk gegaan: de Wingsjongeren onder leiding van boer Bart 
moesten flink aan de bak, want er lag een flinke stapel hamburgers klaar om gebakken te worden! Mooi om te 
weten, dat het vlees van Bart’s eigen koeien komt en dat de ingrediënten voor de pannenkoeken ook voor het 
grootste deel van zijn eigen bedrijf komen. Als volleerde obers brachten de Wingsjongeren de broodjes rond, die 
gretig aftrek vonden, want zo’n ochtend in de buitenlucht maakt hongerig … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



We kijken terug op een prachtige startzondag, een mooie dienst, muzikaal ondersteund door Fokke Rosier, 
Doreanne Tigchelaar en Taco Ruiten, een overweging over de tuinen in de Bijbel, de eerste in Genesis, de andere aan 
het eind van het boek Openbaringen en in het midden de tuin van de opgestane Heer. En… op een prachtige locatie! 
En wat ook niet onvermeld mag blijven: de collecte voor ‘Vrienden van de Flecke’ bracht bijna € 300,- op! 
 
Namens de kerkenraad:  

Iedereen, die meegewerkt heeft, hetzij in de voorbereiding, hetzij in de uitvoering, 
HARTELIJK DANK ! 

 
Hieronder nog een aantal foto’s om  wat na te genieten…. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 


