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Laat dit voor het nageslacht 
worden opgeschreven, dan zal 
een herboren volk de HEER 
loven 
 

Psalm 102:19  (Vertaling NBV21) 
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Voorwoord 
 

Het was in juli 1968 dat de broeders, R. Hummel, S. Veersma, Tj. Zijl-
stra en ik, samen met broeder en zuster Ane en Ike Boersma in hun 
huis in Warns, na een toch wat moeilijke raadsvergadering in Stavoren, 
samen de knieën hebben gebogen en God hebben gevraagd hoe het 
verder moest met de voortgang van het werk in Lemmer.  
 
De Here maakte ons daar duidelijk dat de evangelisatiepost Lemmer 
van de Baptisten Gemeente te Stavoren, verder moest als zelfstandige 
gemeente en dat er op mij een beroep uitgebracht moest worden om 
voorganger van deze nieuwe gemeente te worden. Dit zou aan de ove-
rige in Lemmer en omgeving wonende leden voorgelegd worden. In 
een vergadering met deze leden werd aldus besloten. 
 
Het is God die dit geleid heeft. Het is ons nog steeds duidelijk dat dit 
naar zijn wil was. Gelijktijdig had het ook alles te maken met de ge-
hoorzaamheid van die 16 leden die hun verantwoordelijkheid ten op-
zichte van een jong voorgangersgezin moesten waarmaken. Zij hebben 
dit gedaan en God heeft gezegend.  

 
We zijn nu meer dan 35 jaren later en we zien dat God het werk dat Hij in Lemmer is begon-
nen voortgezet heeft. Soms door wat strijd heen, niet altijd ging alles even gemakkelijk, maar 
het is door zijn genade dat de Baptistengemeente Lemmer ontstaan is en nog bestaat. Ook nu 
verstaan de leden met elkaar in deze gemeente hun verantwoordelijkheid.  
 
Het is mijn wens dat de uitgave van dit boekwerkje, waarin geschreven wordt over het begin 
en de voortgang van deze gemeente, zal leiden tot verheerlijking van de Here God. Hem komt 
alle eer toe. De gemeente is er dankzij het volbrachte werk op Golgotha waarin Gods liefde 
voor mensen bewezen is. Hij die het werk in en door deze gemeente begonnen is, Hij moge 
het voortzetten tot het moment waarop de Here Jezus van de hemel neerdaalt en zijn gemeen-
te tot zich verzamelt. 
 
Emmeloord, april 2004.    W. Hessels. 
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Inleiding 
 

Toen ik mij realiseerde dat de meeste van de 

huidige leden van de Baptistengemeente 

Lemmer niet of nauwelijks op de hoogte zijn 

van de ontstaansgeschiedenis van de gemeen-

te ontstond bij mij het idee deze geschiedenis 

op te schrijven. Dit voornemen werd versterkt 

door het feit dat de groep mensen die deze 

gebeurtenissen vanaf het begin heeft meege-

maakt wel erg klein aan het worden is. 

Zelf ben ik in 1964 een regelmatige bezoeker 

van de samenkomsten geworden en ben niet 

getuige geweest van wat er zich in de korte 

periode daaraan voorafgaand heeft afgespeeld. 

Ik heb dat uit de eerste hand overgeleverd 

gekregen van mensen die er wel bij waren. Een 

klein aantal gebeurtenissen uit de periode 

voor 1964, die in mijn geheugen zijn blijven 

hangen als een verhaal wat in het verleden 

aan mij is verteld, heb ik niet meer kunnen 

verifiëren omdat degenen die erbij zijn ge-

weest ondertussen niet meer in leven zijn. 

Sommige van deze verhalen zijn echter zo 

bijzonder dat ik ze toch heb opgenomen, met 

daarbij de kanttekening dat het waarheidsge-

halte niet meer te achterhalen is.  

Verder ben ik in de periode van 1976 tot 1980 

voor korte tijd buiten Lemmer woonachtig 

geweest, maar onze betrokkenheid bij de ge-

meente is er in die jaren steeds geweest, zij 

het in wat mindere mate. 

Tijdens het werken aan dit boekwerkje zijn 

ook zaken naar voren gekomen die in het licht 

van deze tijd geen schoonheidsprijs verdienen 

en soms zelfs afkeurenswaardig zijn.  

Ik heb deze zaken niet willen verbloemen. Wel 

wil ik de lezer verzoeken voor ogen te houden 

dat beslissingen altijd genomen worden in de 

context van de tijd en de omstandigheden 

waarin zaken spelen. Wees daarom mild in uw 

oordeel en laat verkeerde handelswijzen en 

beslissingen uit het verleden vooral een les 

zijn voor de toekomst.  

Echter niet alleen de afkeurenswaardige za-

ken, ook de positieve gebeurtenissen uit het 

verleden mogen lessen zijn voor het heden. 

Hoewel mijn persoonlijke betrokkenheid bij  

 

 

 

veel van de beschreven zaken een objectieve  

beoordeling moeilijk maakt, heb ik toch ge-

probeerd zaken zo objectief mogelijk weer te 

geven.  

Het doel dat ik bij het schrijven voor ogen had 

is een beeld te schetsen van de gemeente in de 

opbouwperiode. Maar ook om de lezer inzicht 

te verschaffen in de beweegreden en intenties 

van de toenmalige gemeenteleden bij de be-

slissingen die annex zijn met de beschreven 

gebeurtenissen. Daarbij heb ik als hoogste 

doelstelling gehad de eer van God, die door 

zwakke mensen met hun tekortkomingen en 

gebreken, toch grote dingen kan doen. In dit 

kader is het van belang te stellen dat veel din-

gen niet dankzij, maar ondanks menselijke 

invloed tot stand zijn gekomen en zegen heb-

ben gedragen. 

 

Ynze de Boer 
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DE VOORGESCHIEDENIS 
Het verhaal over de geschiedenis van de Baptisten-

gemeente in Lemmer zou niet compleet zijn als 

daarin niet iets over het ontstaan van het baptistme 

in Nederland zou zijn vermeld. Immers, dat prille 

begin was de voorloper van het ontstaan van elke 

Baptistengemeente in Nederland.  

 

Het werk van ds. Feisser 

Het begint in de nazomer van het jaar 1843. In 

het Groningse Gasselternijveen ontstaat een 

conflict tussen de Hervormde predikant ds. 

Johannes Elias Feisser en zijn kerkenraad. Dit 

conflict heeft betrekking op Feisser ‘s visie op 

de gemeente. Een visie die geboren werd uit 

een ernstig bestuderen van Gods woord en een 

diep verlangen dat woord ook toe te passen in 

de dagelijkse praktijk van het leven.  

De kerk, aldus Feisser, is overgeleverd aan de 

anarchie; de gemeente moet geordend worden opdat 

zij waarlijk 'lichaam Christi zij'. Feisser is tot de 

ontstellende ontdekking gekomen dat een 

groot deel van de leden van zijn gemeente niet 

met de rechte weg des heils bekend is. Hij schrijft:" 

Ik stond verbaasd en verslagen, toen ik na een jaar 

werken en beproeven met vrij volle overtuiging 

gewaarwerd, dat er zich hier geen vijf ware Chris-

tenen bevonden, en geen tien zelfs die met den rech-

ten weg des heils bekend waren. En dat onder klein 

tweehonderd lidmaten". 

 

Als Feisser weigert nog langer kinderen te do-

pen omdat hij tot het inzicht is gekomen dat 

alleen gelovigen gedoopt mogen worden en 

dat de kinderdoop lang na de Apostolische 

tijden, tegen het bevel des Heren in, in de kerk 

is ingeslopen, leidt deze controverse uiteinde-

lijk op 19 december van datzelfde jaar tot het 

besluit van het voltallige Provinciale Kerkbe-

stuur om hem uit zijn ambt te zetten.  

Hiermee is de basis gelegd voor het ontstaan 

van de Baptistengemeenten in Nederland. 

Eerder al waren Baptistengemeenten ontstaan 

in de aangrenzende landen zoals Duitsland en 

Engeland. 

Feisser komt al snel in contact met de broe-

ders van de Baptistengemeente in Hamburg,  

wat er uiteindelijk toe leidt dat hij op 15 mei 

1845 in Gasselternijveen, samen met zes ande-

ren door onderdompeling gedoopt wordt door 

Julius Köbner, de voorganger van de Baptis-

tengemeente uit Hamburg.  

Gasselternijveen wordt daarmee de bakermat 

van de Baptistengemeenten in Nederland. 

Het getuigenis van Feisser vindt zijn weg in 

het land, en langzamerhand ontstaan er op 

verschillende plaatsen gemeenten. Ook in 

Friesland dringt het getuigenis door.  

 

Baptisten in Fryslân 

De evangelist Peter Johannes de Neui, die op 

22-jarige leeftijd tot geloof kwam en zich liet 

dopen, reist in april 1864 naar de Friese plaats 

Franeker en spreekt daar op zondag 24 april in 

de Vermaning van de Doopsgezinde gemeente 

voor een gehoor van maar liefst ruim zeshon-

derd mensen. Dit wordt de aanzet voor een 

geweldige opwekking in deze omgeving! 

De volgende dag, maandag 25 april worden de 

eerste vier Friese Baptisten door de Neui in de 

stadsgracht van Franeker gedoopt. 

In 1865 vestigt de Neui zich in Franeker en in 

1868 bestaat de gemeente daar al uit zestig 

leden.  

Vanuit deze gemeente worden evangelisatie-

posten opgezet in Makkum, Workum en Stave-

ren. 

Makkum en Staveren worden in 1877 en Wor-

kum in 1894 zelfstandige gemeenten. 

In 1880 ontstaan gemeenten in Sneek en 

Haulerwijk. 

Door het evangelisatiewerk van de Sneeker 

voorganger ds. Horn, ontstaat in 1883 een ge-

meente in Heeg. Deze gaat echter later weer 

op in de gemeente van Sneek. 

Verder ontstaan er gemeenten in Leeuwarden 

(1896), Noordbergum (1900), Harlingen (1902), 

Drachten (1923), Heerenveen (1942) en in Dok-

kum (1961) 

Als op 1 november 1968 de Baptistengemeente 

van Lemmer wordt geïnstitueerd als zelfstan-

dige gemeente, is zij daarmee de dertiende in 

de rij van zelfstandige Friese Baptistenge-

meenten.1 

 

 

 

 
1 De gegevens uit dit hoofdstuk werden ontleend aan "Ge-

schiedenis van het baptisme in Nederland" door ds. J. van 

Dam. Uitg. Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland. 

(1970) 
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Een andere tijd 

Het leven in het einde van de vijftiger- en het begin 

van de zestigerjaren was in verschillende opzichten 

anders dan nu. Onder andere op het gebied van 

vervoer en communicatie bestonden er grote ver-

schillen met vandaag de dag. Het bezit van een 

auto was een luxe die alleen was weggelegd voor de 

beter gesitueerden en die waren er in die tijd veel 

minder dan tegenwoordig. In de arbeidersklasse 

waren er in de zestiger jaren maar weinig die zich 

een dergelijk vervoermiddel konden permitteren. 

Men was aangewezen op het openbaar vervoer, wat 

veel minder frequent reed dan in onze tijd.  

De computer en internet bestonden nog niet. Tele-

foon en televisie waren in maar weinig gezinnen 

aanwezig. Voor de communicatie was men in 

hoofdzaak aangewezen op de gebruikelijke briefpost 

en de andere mogelijkheden die het overheidsbedrijf 

PTT toen bood. (PTT stond voor Post, Telegraaf en 

Telefoon.)

 

Legere kerken 

Hoewel de kerken in die tijd, in vergelijking 

met nu, nog behoorlijk vol zaten, kwam de 

ontkerstening langzaam op gang. Hiervoor 

waren verschillende oorzaken aan te wijzen.  

Eén wil ik hier noemen. Die was toe te schrij-

ven aan het feit dat de naoorlogse generatie 

zich wilde distantiëren van de schijngodsdien-

stigheid die sommige ouderen er in die tijd op 

nahielden. Als jongeren ontdekten dat hun 

ouders niet leefden in overeenstemming met 

wat ze beleden; dat hun geloof meer een sta-

tussymbool was dan een levensstijl en een 

zaak van het hart, zetten ze zich  daartegen af 

en wensten er niet aan mee te doen.  

Maar het waren niet alleen de jongeren, ook 

onder de ouderen waren er die moeite hadden 

met de veranderende geloofsbeleving van en 

in de kerken.  

Het opkomende modernisme, waarin vele ou-

de Bijbelse waarheden werden ontkend en 

ontkracht, bracht het geloof van veel mensen  

aan het wankelen. Ze raakten op een dwaal- 

 

 

spoor en verlieten de kerk.  

Anderen verzetten zich tegen deze leer omdat 

die inging tegen hun visie op de Bijbel en het 

geloof.  

De evangelieverkondiging door de in die tijd 

bekende evangelisten Kits en Klein-Haneveld 

leverde een aanzienlijke bijdrage aan de vor-

ming van een nieuwe visie. Deze broeders pre-

dikten de heilsboodschap recht uit het hart: 

een boodschap van redding en vergeving door 

aanvaarding van het offer dat Christus bracht 

op Golgotha.  

 

Deze verontruste christenen vonden elkaar bij 

de ‘Maranathabijeenkomsten’ die door het 

door Johannes de Heer opgerichte maandblad 

"Het Zoeklicht" overal in het land werden geor-

ganiseerde  

Ook in de Friese Zuidwesthoek, in het  

Gaasterlandse "Kippenburg" werden deze bij-

eenkomsten gehouden. Veel mensen die daar 

regelmatig kwamen zouden later deel uitma-

ken van de bezoekers en leden van de Baptis-

tengemeente van Lemmer. 
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De grafieken uit dit hoofdstuk zijn, met toestemming overgenomen uit het boek ‘100 jaar Friesland’ uitgeverij Friese Pers
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BEGINJAREN VAN DE GEMEENTE 
1960-1963 

 

De echtparen Veersma en Zijlstra hebben de 

eerste aanzet gegeven tot het vormen van een 

Baptistengemeente in Lemmer. Deze beide 

baptisten echtparen hadden om uiteenlopende 

redenen Lemmer en omgeving als domicilie 

gekozen.  

 

Sietse en Pytsje Veersma woonden oorspron-

kelijk in de aan het IJsselmeer gelegen stad 

Staveren2 waar Sietse de kost verdiende als 

zelfstandig steenzetter aan de zeedijken van 

de IJsselmeerkust.  

Hij was een goede vakman en kreeg daardoor 

een aanbod van het Waterschap van Lemmer 

om in vaste dienst dit beroep uit te gaan oefe-

nen, een aanbod dat hij met beide handen 

aangreep. 

De daaraan verbonden verplichting om naar 

Lemmer te verhuizen namen hij en zijn vrouw 

voor lief.  

                 Broeder en zuster Veersma. 

 

 
2 Oorspronkelijk was deze naam Stavoren, een aantal jaren 

is dit, naar het spraakgebruik gewijzigd geweest in Staveren, 

maar men is in de jaren ’80 weer teruggegaan naar de oor-

spronkelijke naam. 

 

 

Dat ze door deze verhuizing verstoken raakten 

van de hun zo vertrouwde samenkomsten van 

de Staverse Baptistengemeente was een verve-

lende bijkomstigheid, maar het hebben van 

een vaste baan, en daarmee een vast inkomen 

woog voor hen op dat moment zwaarder. 

Een bijkomend voordeel, wat zeker meegewo-

gen zal hebben, is dat ze door deze verhuizing 

bij hun zoon Abe en zijn gezin in het dorp ko-

men wonen waardoor ze hun kleinkinderen 

kunnen zien opgroeien. 

Ze raakten al gauw ingeburgerd in het voor-

malige vissersdorp Lemmer.  

Kerkelijk gezien voelden ze zich er echter niet 

goed thuis. De op dat moment in Lemmer 

aanwezige protestantse kerken3 sloten niet 

aan bij hun opvattingen over christen- en ge-

meente zijn. 

 

Tjipke en Hiltje Zijlstra woonden aan de Lem-

sterweg in de buurt van Rutten.  

Het was een boerengezin dat in 1954 vanuit 

het Noord-Friese Lieve Vrouwenparochie in de 

toen veelbelovende Noordoostpolder was ko-

men wonen.  

 

De familie Zijlstra, gefotografeerd in 1963 

v.l.n.r.: Johannes, Marten, vader en moeder Zijlstra, 

Richtje, Sandra en Bouke.  

 

Vanwege de afwezigheid van een Baptisten-

gemeente in de buurt, bleven zij in eerste in-

 
3 Op dat moment waren dat de Nederlands Her-

vormde kerk, de Gereformeerde kerk en de Gereformeerde 

Gemeente,  
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stantie ingeschreven als lid in de gemeente 

van Leeuwarden. Pas in 1963, toen de gemeen-

te in Lemmer vorm begon te krijgen, lieten zij 

hun attestatie overschrijven naar de gemeente 

in Staveren. Ze waren toen respectievelijk 45 

en 36 jaar oud en hadden vijf opgroeiende 

kinderen. Ook zij bezochten regelmatig de 

door het "Zoeklicht" georganiseerde Marana-

thaconferenties in Kippenburg en in Zalen 

Schaaf in Leeuwarden.  

Een graag gehoord spreker op deze bijeenkom-

sten was trouwens de baptistenpredikant ds. 

Sjoerd Zijlstra, een broer van Tjipke Zijlstra.  

Verder woonde in Lemmer het eveneens uit 

Staveren afkomstige baptisten echtpaar 

Smits.4   

 
Er ontstaan diverse contacten tussen deze 

groep en andere christenen die niet baptist 

zijn, maar wel een warme verbondenheid voe-

len met het baptistme.  

Broeder en zuster Hummel 

 

Enkele daarvan moeten hier genoemd worden. 

Aan de Urkerstraat woont het echtpaar Rein-

der en Saakje Hummel, op dat moment 46 en 

42 jaar oud. De uit Emmen afkomstige Reinder 

Hummel is op zestienjarige leeftijd tot beke-

 
 4 Smits en zijn vrouw vertrekken al snel weer uit 

Lemmer en hebben daardoor niet zo'n groot aandeel in het 

ontstaan van de gemeente. 

ring gekomen en gedoopt in de Baptistenge-

meente van Treebeek. Later is hij, als gevolg 

van een moeilijke periode in zijn leven, een 

tijd niet kerkelijk actief geweest.5 Hij heeft in 

Lemmer zijn tweede vrouw leren kennen en is 

daar werkzaam als chauffeur bij de CAF. (Co-

operatieve Agrarische Federatie, later Wel-

koop. 

 

Aan het Turfland woont Hilligje Samplonius-

Dekker, een lieve 'zuster in de Heer'. Zij is een 

eenenzeventigjarige weduwe en woont samen 

met haar broer. Ook zij heeft contact met bo-

vengenoemde christenen.6  

Dan zijn er nog de zoon en schoondochter van 

broeder en zuster Veersma, het jonge echtpaar 

Abe en Coby. Zij wonen met hun twee doch-

tertjes aan de Zuiderzeestraat en zijn op dat 

moment lid van de Gereformeerde kerk. 
 

Veersma Sr. is een actieve christen. Vaak gaat 

hij met zijn brommer op pad om nader kennis 

te maken met mensen waarvan hij heeft ge-

hoord dat het bijbelgetrouwe christenen zijn. 

Zo maakt hij kennis met het jonge echtpaar 

v/d Schaaf waarvan de vrouw afkomstig is uit 

de Baptistengemeente Harlingen.  

Op zijn werk leert hij Anne Rottiné kennen. 

Deze was, evenals zijn vrouw, oorspronkelijk 

aangesloten bij de Vergadering van gelovigen 

in Lemmer, maar om verschillende misstan-

den in deze kring hebben zij zich daaraan ont-

trokken en kerken nu bij de Hervormde ge-

meente·  

Samen besluit deze groep christenen een keer 

per week bij iemand aan huis samen te komen 

om Gods woord te bestuderen. Van de oprich-

ting van een Baptistengemeente is dan nog 

geen sprake, dat zal pas veel later komen. 

 

 

 

 

 
 5 Reinder Hummel treedt in een later stadium, n.l. op 

2 februari 1964, als lid toe tot de Lemster moedergemeente 

Staveren. Zijn vrouw zal zich op 4 juni 1965 in Staveren laten 

dopen. 

 6 Zuster Samplonius zal zich op 2 juni 1963 in Sta-

veren laten dopen. Zij is dan 71 jaar oud. 
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Huissamenkomsten 

De huissamenkomsten zijn bemoedigend en 

hartverwarmend. Er wordt veel gezongen uit 

de bundel van Johannes de Heer en bij toer-

beurt verzorgen de broeders Veersma en Zijl-

stra de bijbeluitleg. 

Enkele christenen uit de wat wijdere omgeving 

van Lemmer komen ook regelmatig deze sa-

menkomsten bezoeken en nemen dan meestal 

anderen mee. Sommigen zijn in het bezit van 

een auto, anderen komen met de bus. Dit zijn 

mensen die ook vaak te vinden zijn op de Ma-

ranatha samenkomsten in Kippenburg.  

Na verloop van tijd, als de kring zich flink 

heeft uitgebreid, ontstaat er behoefte aan 

steun en toezicht. Hiervoor wordt contact ge-

zocht met de Baptistengemeente van Staveren 

en gevraagd of die als gemeente de verant-

woordelijkheid voor de samenkomsten over 

wil nemen. De broeders en zusters van Stave-

ren stemmen hierin toe en beschouwen Lem-

mer vanaf dat moment als hun evangelisa-

tiepost. De Bijbelstudies worden voortaan ge-

leid door ds. Blenkers, die toen voorganger was 

van de gemeente van Staveren.  

 

Het eerste kerkgebouw 

Als het bezoekersaantal verder groeit en er be-

hoefte ontstaat aan zaalruimte wordt in sa-

menwerking met de gemeente van Staveren 

uitgezien naar een geschikt gebouw. Er wordt 

veel voor gebeden in het diepe besef dat men 

ook hierin volledig afhankelijk is van de Heer. 

Dan komt in 1963 het gebouw van het Aposto-

lisch genootschap aan de Lijnbaan te koop. 

Aanvankelijk was dit pand door de communis-

tische partij gebouwd, die er haar bijeen-

komsten hield. Het droeg toen de naam "PAL-

VU", een afkorting van de kreet: "Proletariërs 

Aller Landen Verenigt U". In het begin van de 

jaren ’50 was het gebouw gekocht door het 

Apostolisch genootschap7 en ingericht als 

kerkgebouw. Deze hadden inmiddels een gro-

ter gebouw in het Rienplan gebouwd en be-

trokken, en wilden het voor hen te kleine ge-

bouwtje wel graag verkopen.  

Het is een prachtig pand. Aan de buitenkant 

lijkt het op een gewoon woonhuis, maar van  

 
7 Het Apostolisch genootschap is in 1949 ontstaan na een 

scheuring met de Hersteld Apostolische Gemeente.  

binnen is het een echt kerkzaaltje. De broeders 

en zusters bidden en hopen dat de Heer dit 

gebouw voor hen heeft bestemd. Dat dit ook 

werkelijk zo is, mag blijken uit de wonderlijke 

wijze waarop het in hun bezit komt.  

 

In overleg met de gemeente van Staveren 

wordt besloten onderzoek te doen naar de 

prijs en de mogelijkheden voor de aankoop. 

Het gebouw wordt te koop aangeboden voor de 

prijs van 20.000 gulden plus 3000 gulden voor 

de inventaris. Na een inventarisatie blijkt dat 

door de offervaardigheid van verschillende 

broeders en zusters uit Lemmer en Staveren 

dit bedrag bijeengebracht kan worden. De 

moeilijkheid is echter dat er nog een gegadigde 

voor het gebouw is. De gemeente Lemsterland 

wil het aankopen om er een VVV kantoor in te 

vestigen en heeft het recht van eerste koop. De 

verkoper heeft met hen een deadline afgespro-

ken. Reageren zij niet voor dat tijdstip, dan is 

de verkoper vrij het gebouw te verkopen aan 

de Baptistengemeente.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 In de archieven van de gemeente Lemsterland is niets terug 

te vinden over deze zaak. Daardoor is niet met zekerheid vast 

te stellen of de gemeente Lemsterland inderdaad degene was 

die de eerste koop had. 

Op de bewuste avond komen enkele broeders 
van de gemeente Staveren en de brs. Veersma 
en Zijlstra met de verkoper bij elkaar in de 
woonkamer van de familie Zijlstra. De broe-

ders zijn erg gespannen. Hoe zal het gaan? 
Zal de Heer het werk bevestigen door hen dit 
gebouw te geven? Ze worden door zuster 
Zijlstra aan de koffie gezet terwijl de klok 
langzaam doortikt en de deadline van 8 acht 
uur nadert. Nog steeds heeft de gemeente 
Lemsterland niets van zich laten horen. De 
spanning is te snijden. Klokslag acht uur valt 
er een last van hun schouders. Het gebouw is 
voor hen. Nog maar net is de koop beklonken 
als de telefoon gaat en een woordvoerder 
van de gemeente Lemsterland laat weten dat 
de gemeente heeft besloten het gebouw te ko-

pen. Maar ze zijn te laat… Het gebouw is 
voor de Baptistengemeente. 
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Het kerkgebouw in 1963 vlak na de opening.

 

Er heerst grote dankbaarheid in de kring van 

de broeders en zusters voor de wonderlijke en 

duidelijke wijze waarop de Heer hen dit prach-

tige gebouw in handen heeft gegeven. 

 

Er moet veel werk worden verzet. De voorbe-

reidingen voor de ingebruikname nemen ie-

dereen in beslag. Het gebouw moet op diverse 

punten aangepast worden; er moet een pro-

gramma opgesteld worden voor de openings-

dienst; de uitnodigingen daarvoor moeten ge-

schreven en verstuurd worden, enzovoort.  

 

Op 7 oktober 1963 wordt bij broeder en zuster 

Veersma thuis een vergadering gehouden  

waarin de opening van het gebouw en de 

planning en indeling van de samenkomsten 

wordt vastgelegd. Hierbij zijn enkele broeders 

van de raad van Staveren en enkele broeders 

en zusters van de groep van Lemmer aan-

wezig. In deze vergadering worden de volgen-

de besluiten genomen: 

• Voor het kerkje wordt de toepasselijke 

naam ‘Rehoboth’ gekozen. Een hele be-

wuste keuze om daarmee aan te geven dat  

 

 

we ons ervan bewust zijn dat: de Heer ons 

ruimte heeft gegeven.  

• Abe Veersma, die werkzaam is als lasser- 

bankwerker op de scheepswerf, zal de let-

ters van de naam in metaal maken, en 

plaatsen boven de ingang van het gebouw.  

• De aanvang van diensten wordt gesteld op 

7 uur ’s avonds. Dit wordt gedaan omdat 

de voorgangers en sprekers van elders om 

die tijd vaak geen verplichtingen meer in 

hun eigen gemeente hebben.  
 

En dan is het eindelijk zover. Op zondag 20 

oktober 1963 's middags om 3 uur wordt in het 

bijzijn van vertegenwoordigers van de ge-

meentelijke overheid, kerken, omliggende Bap-

tistengemeenten en de Unie van Baptisten Ge-

meenten in Nederland het kerkje feestelijk 

geopend.  

De kerkzaal is tjokvol. Zo vol, dat de jeugd en 

enkele leden van het koor van de gemeente 

Staveren, dat zijn medewerking aan deze ope-

ningsdienst verleent, een plaats moeten zoe-

ken op de grond voor de kansel.  
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Openingssamenkomst op zondag 20 oktober 1963.  Ds. Blenkers staat op de kansel Links van hem zit ds. Sjoerd Zijlstra 
en daarnaast de afgevaardigde van de Friese bond van Baptistengemeenten, broeder Joh, Slump van de Baptistenge-

meente Sneek. 

 

Ds. Blenkers leidt de dienst en spreekt n.a.v. 

Openbaringen 3 vers 7-13, ‘de brief aan de 

gemeente van Philadelphia’, over de woorden: 

"Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, die de sleutel 

Davids heeft, die opent en niemand sluit, en Hij 

sluit en niemand opent, Ik weet uwe werken; zie Ik 

heb een geopende deur voor u gegeven en niemand 

kan die sluiten; want gij hebt kleine kracht en gij 

hebt Mijn woord bewaard en hebt Mijn naam niet 

verloochend".   

De preek van ds. Blenkers gaat over de macht 

die Christus ons gegeven heeft om het evange-

lie te verkondigen. Jezus opent voor ons de tijd 

waarin wij leven, om het evangelie te aan-

vaarden en te verkondigen. Ds. Blenkers om-

schrijft vervolgens het gebouw als plaats van 

aanbidding waarin God wordt gedankt voor 

zijn zegeningen, als plaats waarin voorbede 

wordt gedaan voor allen die het moeilijk heb-

ben, als plaats waar het woord wordt verkon-

digd en tenslotte als plaats van de gemeen- 

schap die van God uitgaat. 

 

Ouderling Zwaan uit Staveren bidt om Gods 

zegen over de gemeente. 

Een lange rij van sprekers volgt. Afgevaardig-

den van de gemeente Lemsterland en de 

plaatselijke kerken, maar ook verte-

genwoordigers van de verschillende Baptisten-

gemeenten, de Friese bond en de Unie.  

Tot slot spreekt ouderling Zijlstra nog enkele 

woorden.9 Hij vertelt waarom de broeders en 

zusters uit de beslotenheid van de huissa-

menkomsten treden en zegt: "Wij vinden het 

niet eerlijk het evangelie voor onszelf te houden en 

het niet uit te dragen. Wij willen de wereld laten 

weten welk een Heiland Jezus is".  

's Avonds is er een bijeenkomst met een gezel-

lig karakter waar ieder hartelijk welkom is.

 
     9 Het is niet te achterhalen wanneer, maar op een gegeven 

moment zijn de Broeders Zijlstra en Veersma als ouderling en 

broeder Hummel als diaken aangesteld in de gemeente Stavo-

ren. Zij vervulden hun dienst in Lemmer. 
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Ouderling broeder Tjipke Zijlstra aan het woord tijdens de openingssamenkomst 
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Verslag van de openingsdienst in Lemster Courant 
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DE GEMEENTE IN OPBOUW 
1963-1968 

 

Er breekt een tijd aan waarin de gemeente 

steeds meer gestalte krijgt.  

De zusterhulp10 wordt opgestart en onder lei-

ding van zuster Blenkers komen de zusters 

bijeen in het kerkje11. Eerst in het kleine ka-

mertje rechts van de ingang en later, als de 

groep steeds groter wordt, in de kerkzaal. Om 

het daarbij toch zo knus mogelijk te houden 

worden de stoelen en tafels op het podium 

voor de kansel neergezet. 

 

Ook de zondagsschool begint. De zusters Zijl-

stra en Coby Veersma nemen de leiding op 

zich. Iedere zondagmorgen om elf uur komen 

ze met de kinderen bij elkaar in het kamertje 

in de kerk. 

 

Ook het clubwerk krijgt steeds meer zijn be-

slag. Hiervoor is het kerkgebouw minder ge-

schikt daarom wordt het op verschillende an-

dere plaatsen in Lemmer gehouden. Er is een 

periode geweest dat de kinderen in een afge-

keurde woning aan de Vissersburen onder 

leiding van zuster Pietje Wouda en Tineke 

Rottiné bij elkaar kwamen. Degenen die er 

toen bij waren herinneren zich nog de muffe 

stank die er in die woning hing. Toch waren 

het fijne middagen waarin het evangelie ook 

aan kinderen die nooit in een kerk kwamen 

gebracht kon worden. 

 

Blijde diensten 

In de zondagse samenkomsten heerst een ont-

spannen en blijde sfeer. Het evangelie wordt 

op een heldere en frisse manier gebracht en de 

liederen - nu gezongen uit de bundel "Lofzan-

gen en Gebeden" - stralen, niet alleen door 

hun inhoud maar ook door de manier waarop 

ze worden gezongen, een aanstekelijke fris-

 
10 De naam ‘Zusterhulp’ werd in heel Baptist Nederland ge-

bruikt voor de wekelijkse bijeenkomsten van de vrouwen in 

de gemeente. 

 
11 In die tijd was het gebruikelijk dat de vrouw van de voor-

ganger de leiding had over de zusterhulp. 

 

heid en blijdschap uit.  

De voorgangers voor de diensten komen 

hoofdzakelijk uit de omliggende gemeenten,  

zoals uit Sneek ds. van Dam, uit Heerenveen 

ds. Visser, uit Workum ds. Hofhuis, en uit de 

moedergemeente Staveren ds. Blenkers. Maar 

ook ds. Ketelaar uit Drachten en ds. Fabrie uit 

Harlingen staan vrij regelmatig op de kansel in 

het kerkje.  

 

In de zomermaanden is het vaak een pro-

bleem om sprekers te vinden. Vooral in de 

vakantieperiode zijn veel predikanten, die een 

eigen gemeente hebben, overbezet. In het eer-

ste jaar wordt dit probleem opgelost door een 

student van de "Vinkenhof" over te laten ko-

men. Dit voldoet echter niet12,   zodat een an-

dere oplossing wordt gezocht. 

 

Zomerhuisje 

Broeder Veersma hoort op een gegeven mo-

ment dat aan de Polderdijk een directiekeet 

van Rijkswaterstaat te koop staat. Dit breng 

hem op het idee deze te kopen en in te richten 

als zomerhuisje. Hierin zouden dan in de zo-

mermaanden enkele sprekers gratis hun va-

kantie door kunnen brengen als ze bereid zijn 

in die periode de spreekbeurten in Lemmer te 

vervullen. Met dit idee gaat hij naar broeder 

Zijlstra, die meteen enthousiast is en de keet 

koopt. De benodigde inventaris wordt onder de 

gemeenteleden bijeengesprokkeld. Wat nu 

niet meer mogelijk zou zijn, kon toen nog wel; 

de gemeente Lemsterland geeft toestemming 

voor de bewoning als zomerverblijf. In de ja-

ren daarna brengen verschillende broeders 

met een spreekbevoegdheid hun vakantie door 

in dit "zomerhuisje". Onder hen waren o.a. de 

broeders Warta, Zoer en de Vink, die buiten 

deze periode ook regelmatig voorgingen in de 

diensten. 

 
12 De ‘Vinkenhof’ was het in Bilthoven gevestigde oplei-

dingsinstituut van de Unie voor baptisten voorgangers. Stu-

denten hiervandaan hadden, door hun onervarenheid te weinig 

uitstraling waardoor ze de oorzaak konden worden van een 

terugloop in het bezoekersaantal in de samenkomsten gedu-

rende de zes weken die ze in Lemmer waren. De gemeente 

gaf, om zoveel mogelijk mensen te trekken, de voorkeur aan 

sprekers met charisma. 
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Organisten 

Om in de behoefte aan organisten te voorzien 

wordt aan de sprekers gevraagd zo mogelijk 

een organist uit hun eigen gemeente mee te 

nemen. 

 

De eerste verbouwing 

Al snel ontstaat er een vaste kern van trouwe 

bezoekers en het duurt dan ook niet lang of de 

eerste doopkandidaten melden zich aan. Om-

dat er nog geen doopvont in het kerkje is, wor-

den de doopdiensten gehouden in Staveren. 

Wanneer er zo'n dienst is reist de hele ge-

meente, in een daarvoor gehuurd busje, van 

Lemmer naar Staveren en zoals u zult begrij-

pen bevredigt dit op den duur niet. Het getui-

genis dat uitgaat van een doopdienst moet 

eigenlijk in Lemmer klinken omdat juist dit 

één van de punten is waarin men verschilt van 

de andere kerken. Na veel wikken en wegen 

wordt begin 1967 besloten de mogelijkheid te 

onderzoeken of er een doopvont in het kerkje 

gebouwd kan worden. Dit blijkt mogelijk, ook 

dankzij de financiële hulp van de gemeente 

Staveren die hiervoor een bedrag van 8.000 

gulden aan de gemeente leent. Het wordt een 

flinke ingreep, maar met de hulp van tim-

merman Frankema, die de gemeente een 

warm hart toedraagt, gaat men aan het werk. 

Er wordt aan de achterkant van het gebouw 

een stuk aangebouwd, de preekstoel wordt 

verplaatst en vernieuwd zodat daarnaast het 

doopvont kan worden aangebracht. De ingang 

naar het doopvont loopt achter de nieuwe 

preekstoel langs.  

Aan de linkerkant van het kerkje wordt, op de 

ruimte van een daar aanwezige steeg een lan-

ge gang gebouwd langs de zijmuur van het 

gebouw. In deze gang worden een aantal aan 

de muur scharnierende schotten aangebracht. 

Door deze open te slaan en er een gordijn voor 

te trekken kan een vijftal kleedhokjes worden 

gecreëerd. 

Op 11 juni 1967 vindt de eerste doopdienst in 

het gebouw plaats. De dopeling is Marten, de 

zoon van broeder en zuster Zijlstra. 

 

Koster broeder Peke Wouda, zit in de gang naast de 
kerkzaal. Rechts zijn de tegen de muur geklapte schot-
ten zichtbaar die werden opengeklapt om dienst te doen 
als kleedhokjes voor de dopelingen.

Dat het orgelspelen in een andere gemeente 
onvoorziene gevolgen kan hebben voor een 
organist blijkt uit onderstaande persoonlijke 
ervaring.  
Mijn vader Jurjen de Boer, organist van de 
Baptistengemeente Sneek, ging in die tijd 
regelmatig met ds. J. van Dam mee naar 
Lemmer, wanneer deze daar moest spreken. 
Ik was toen 15 jaar en ook organist in Sneek. 
Al gauw nam ik de taak van mijn vader over 
en ging mee naar Lemmer. Toen ik vanachter 
het orgel een allerliefst gezichtje tussen het 
kerkvolk ontdekte, en niet veel later wist dat 
mijn gevoelens voor haar overeenstemden 
met haar gevoelens voor mij, was het voor mij 
geen grote opgave om elke zondagavond naar 
Lemmer te gaan. Het gevolg was dat ik daar 
vaste organist werd. De busreis náár Lemmer 
was geen probleem, maar omdat de laatste 
bus naar Sneek om half acht vertrok kon ik 
niet weer terug naar huis komen. In de eerste 
tijd brachten verschillende broeders mij dan 
met de auto thuis. Later kreeg ik van de ge-

meente een goede tweedehands brommer, en 
kon ik mijzelf redden. 
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Enkele foto’s uit die tijd, waarop het aanzicht van de kansel en het doopvont zichtbaar zijn. Op de foto boven staat zuster 
Hilligje Samplonius, een van de ouderen uit die tijd,  tijdens een kerstviering voor de vernieuwde kansel.  Aan de rechter-
kant is het doopvont zichtbaar. 
 
 

 
Op deze foto staat de Zusterhulp op het podium voor de kansel. Rechts op de foto zit broeder Veersma voor het doop-
vont. Links op de foto is de achterzijde van het harmonium (orgel) zichtbaar. Daarachter de deur naar de gang (foto vorige 
pagina). 
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De samenkomsten 

Wat betreft liturgie weken de samenkomsten 

van de gemeente weinig af van die van andere 

reformatorische kerken, met dit verschil dat 

vóór de dienst veel Johannes de Heer-liederen, 

die achter in de bundel Lofzangen &Gebeden 

staan, werden gezongen. De organist mocht 

deze liederen uitzoeken en ze vanachter het 

orgel aankondigden. Door de oppervlakte van 

de kerkzaal en de positie van het orgel was dit 

geen enkel probleem.  

Verder werd de in Baptistengemeenten ge-

bruikelijke liturgie gevolgd. Dit betekende dat 

de voorganger en de raad bij het begin van de 

dienst samen binnenkwamen. De voorganger - 

die in die tijd meestal nog gekleed ging in een 

zwart jasje en streepjesbroek gecombineerd 

met een wit overhemd en grijze stropdas - 

betrad de kansel en opende met stil gebed, 

votum en groet. Het eerste lied dat in de dienst 

werd gezongen was meestal een psalm. Na dit 

lied werden de mededelingen voorgelezen en 

ging de voorganger voor in gebed. Hierna werd 

weer gezongen, meestal een gezang. Daarna 

de schriftlezing, opnieuw gevolgd door een 

gezang. Dan kwam de prediking, en na de pre-

diking werd een toepasselijk lied gezongen 

gevolgd door het dankgebed. Na het dankge-

bed werd de dienst afgesloten met de slotzang; 

meestal een Johannes-de-Heer-lied uit de 

bundel Lofzangen & Gebeden. De zegenbede 

werd uitgesproken voor het laatste couplet 

van dit slotlied, zodat de voorganger onder dit 

laatste couplet naar de uitgang kon lopen om 

de mensen bij het naar huis gaan de hand te 

geven. Dit laatste was gebruikelijk in alle Bap-

tistengemeenten van Nederland. 

 

Het waren de Johannes de Heer-liederen die 

mede het gezicht van de gemeente bepaalden, 

naast een bijbelgetrouwe prediking met de 

nadruk op de noodzaak tot bekering. Dit laat-

ste woog vaak heel sterk mee in de beoorde-

ling van de predikant. Het was pas een 'goeie' 

als de preek eindigde met een uitnodiging je 

leven aan de Heer te geven. Daar werd over 

doorgesproken. "Wat in fijn wurd, en sa'n 

dúdlike oprop hè!? 

Trouwens, zo werden ook de broeders en zus-

ters van de gemeente - en die daarbuiten - 

vaak beoordeeld. Een veel gehoorde kreet in 

die tijd was: 'iedere baptist een evangelist'. 

Iemand die veel mensen met het evangelie 

confronteerde en tot de Heer leidde, zoals dat 

toen werd genoemd, werd gezien als een 'goe-

de christen’. 

 

 

Avondmaalsvieringen 

De Avondmaalsvieringen vonden – zoals ge-

bruikelijk was in alle Baptistengemeenten – 

plaats aansluitend op de reguliere samen-

komst op zondagavond. Deze samenkomst 

werd eerst afgesloten met de heenzending en 

zegenbede. Bezoekers die niet aan het avond-

maal deelnamen kregen nu gelegenheid naar 

huis te gaan. De gemeenteleden en ook gasten 

die beleden wedergeboren te zijn en in een 

reine relatie met God en hun naaste te leven, 

vierden vervolgens het avondmaal.13  

 
13 Het was in de meeste Baptistengemeenten gebruikelijk 

dat alleen leden deelnamen aan het avondmaal. Lemmer nam 

daarover een ander standpunt in. Dit had een reden; een aantal 

vaste gasten van de gemeente waren wedergeboren en ge-

doopte christenen die eerder de samenkomsten bezochten van 

de Vergadering van gelovigen. De leden van de gemeente 

beschouwden hen als broeders en zusters en waren van me-

ning dat deze trouwe gasten niet van het avondmaal geweerd 

konden worden. 

Als ik er nu aan terug denk, komt het mij 
voor dat er een vreemd waardeoordeel be-
stond over de talenten die God aan Zijn kin-
deren heeft gegeven, waarbij de gave van 
evangelist overgewaardeerd werd ten op-
zichte van andere gaven. Het kan zijn dat ik 
me vergis en dat het mijn perceptie is van die 
tijd. Toch spreken liederen uit die tijd ook in 
die richting. Lied 151 uit Johannes de Heer 
werd veel geciteerd: "Moet ik gaan met lege 
handen, zo mijn Heiland tegemoet. Zonder 
één verloste zondaar neer te leggen aan Zijn 
voet". Naast de vraag of in de tekst van dit 
lied de verlossing van de zondaar niet onder-
geschikt wordt gemaakt aan de goede wer-
ken van de christen, wordt de indruk gewekt 
dat de gave van evangelist als de hoogste in 
rangorde werd gezien en dat de andere ga-
ven, waarover Paulus schrijft in Efeze 4:11-
13 en Romeinen 12:6 t/m 8, minder belang-
rijk werden gevonden, ja zelfs van geen bete-
kenis. Immers het idee dat je met lege han-
den voor de Heer staat als je niemand tot 
Hem mocht leiden, impliceert dat het werken 
met andere gaven voor God geen waarde zou 
hebben. 
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Er werd voor het rondgaan van brood en beker 

gelegenheid gegeven voor een gebed door één 

van de aanwezigen uitgesproken. Meestal wa-

ren het de ouderlingen Zijlstra en Veersma die 

het gebed uitspraken omdat anderen niet ge-

bruik maakten van de gelegenheid.  

Ik herinner mij dat dit wel enkele keren on-

derwerp van gesprek is geweest in de raads-

vergaderingen, omdat de broeders ouderlingen 

het eigenlijk als een dilemma zagen waarin ze 

verkeerden. Enerzijds wilden ze anderen niet 

voor de voeten lopen, anderzijds ervoeren ze 

het als hinderlijk dat het zolang stil bleef. Het 

resultaat was dat ze toch maar weer zelf het 

dankgebed voor brood en beker uitspraken. 

De avondmaaldienst werd altijd afgesloten 

met het zingen van Gezang 168 vers 4 

 Wij reizen met elkander;  

 wij wand’len hand in hand;  

 d’ een zij tot troost de ander  

 op weg naar ’t Vaderland. 

 Komt, sterk opnieuw de moed!  

 Wees rustiger en blijer,  

 van aardse banden vrijer! 

 Ons wacht een eeuwig goed. 

De broeders en zusters hielden elkaar bij het 

zingen van dit lied daadwerkelijk bij de hand 

vast, een gebruik wat ook nu nog plaats vindt. 

 

Het eerste zangkoor 

Het is in deze eerste jaren geweest – voor zo-

ver ik me kan herinneren tussen 1965 en 1967 

– dat er een eigen zangkoortje werd opgericht. 

Ikzelf mocht daar de leiding aan geven en er 

werd hard gerepeteerd om een beetje goed 

voor de dag te komen. Dat viel niet mee, want 

de bezetting was zeer klein en een groot deel 

van de leden had geen enkele koorervaring. 

Dat zal ook de reden zijn geweest dat het koor 

al na korte tijd weer opgeheven werd. 

 

Een eigen voorganger 

Als de gemeente verder groeit, ontstaat de 

noodzaak en het verlangen een eigen voorgan-

ger te beroepen. De grote vraag hierbij is of de 

kleine groep van gelovigen, die op dat moment 

uit eenentwintig14 personen bestaat, dit zal 

 
14 In een eerdere uitgave van dit boek heb ik hier drieën-

twintig personen genoemd. Later is mij duidelijk geworden 

dat dit eenentwintig waren. 

kunnen bekostigen. Men verwacht eigenlijk 

van niet, maar toch wordt er een onderzoek 

naar de mogelijkheden gedaan. 

 

Bij de Unie van Baptisten Gemeenten wordt 

een verzoek ingediend om hiervoor subsidie te 

verlenen. In dit verzoek wordt onder meer 

gesteld dat het bezoekersaantal van de dien-

sten op dat moment - het was januari 1967 - 

varieert van vijfendertig tot zeventig personen, 

en bij bijzondere gelegenheden, zoals Evange-

lisatie- en Maranathabijeenkomsten meer dan 

honderd.15   

Tegelijk met het onderzoek naar de financiële 

mogelijkheden wordt ook alvast uitgekeken 

naar een voor de gemeente geschikte kandi-

daat voor het voorgangerschap. 

 

Broeder Zijlstra heeft kennis aan Wolter Hes-

sels, een jonge voorganger van een gemeente 

in Brussel, wiens zuster Klaasje al enkele jaren 

kinderwerk in Lemmer doet.  

Deze in 1931 in Harlingen geboren broeder is 

eerst werkzaam geweest als typograaf bij een 

drukkerij in Leeuwarden, maar heeft die be-

trekking opgegeven om aan het Bijbelinstituut 

in Brussel te gaan studeren.16  Na deze studie, 

waarvoor hij in december 1960 examen deed, 

was hij vanaf januari 1961 werkzaam in Bree 

in België en in mei 1962 werd hij -voorganger 

van de Vlaamse Gemeente van de Bond van 

Vrije Evangelische Gemeenten van de Belgi-

sche Evangelische Zending te Brussel. Besloten 

wordt deze broeder voor een spreekbeurt in 

Lemmer uit te nodigen. 

 

Op 28 januari 1968 komt broeder Hessels voor 

het eerst naar Lemmer. Ik herinner me nog 

goed de oude krakkemikkige Renault Dauphin 

waarmee hij kwam. Velen vreesden dat het 

ding in zou storten voor hij weer terug was in 

Brussel. 

 

Het door broeder Hummel geschreven verslag 

over deze dag luidt als volgt:  

Zondag 28 januari hadden we in ons midden ds. 

 
15 In hoeverre de Unie dit verzoek heeft willen of kunnen 

honoreren is niet meer na te gaan. Waarschijnlijk zijn er een 

aantal voorwaarden gesteld waaraan voldaan moest worden. 

 
16 Later bekend als Bijbelschool Heverlee 
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Hessels uit Brussel. De morgendienst17 begon om 

half tien.  Er waren niet veel aanwezig, maar waar 

twee of meer zijn daar zal God aanwezig zijn. We 

begonnen de dienst met het zingen van Psalm 25: 2, 

4 en 5. Gelezen werd 1 Petrus 2: 11-35. Het woord 

wat ds. Hessels bracht was leerzaam en opbouwend 

De avonddienst, ook met ds. Hessels, was beter 

bezet. Hierin mochten we zingen Psalm 27: 1,4 en 

7. Gelezen werd Daniël 11 en 2018    We hebben ook 

zo deze avond een leerzame avonddienst gehad. Het 

was doodstil, er werd met aandacht geluisterd. We 

kunnen zeggen: "we mochten een machtige bood-

schap beluisteren”. 

 

Op 21 april van datzelfde jaar komt Hessels 

weer naar Friesland. Hij gaat nu 's morgens 

voor in Staveren en 's avonds in Lemmer. Ook 

in Staveren spreekt de boodschap die hij 

brengt erg aan en men heeft een gesprek met 

hem over een mogelijk beroep. Zijn eerste re-

actie is niet afwijzend, maar hij vraagt enige 

bedenktijd om ervoor te bidden.  

Die bedenktijd krijgt hij en na enige tijd laat 

hij weten graag door te willen praten over de 

mogelijkheden. Er wordt afgesproken dat er 

een nieuw gesprek plaats zal vinden met de 

raad van Staveren. 
 

Financiële mogelijkheden 

Ondertussen zijn ook de financiële mogelijk-

heden onderzocht, en het resultaat is niet bijs-

ter bemoedigend. 

Het salaris wat aan het jonge predikantenge-

zin geboden kon worden is zeer minimaal. Het 

is minder dan de helft van een in die tijd nor-

maal salaris voor een voorganger. Om deze 

reden zou er een punt gezet moeten worden 

achter dit plan, ware het niet dat het beroepen 

voorgangergezin daar anders over dacht. In 

een op 25 juni 1968 geschreven brief aan de 

raad van de gemeente van Staveren schrijft 

broeder Hessels: 

 
17 Het was toen nog niet gebruikelijk om een morgendienst 

te houden. Deze was speciaal voor deze gelegenheid belegd. 

 
18 Dit is een citaat uit het verslag van broeder Hummel over 

deze dienst . Daniël 20 bestaat niet. Ds. Hessels heeft mij laten 

weten dat hij in deze dienst heeft gepreekt over Daniël 11:32 

"Het volk dat zijn God kent zal sterk zijn en daden doen". 

 

We begrijpen zeer wel de financiële problemen. 

Nochtans geloven we dat overeenkomstig Phil. 4:19 

de Heer in al de behoeften naar Zijn rijkdom heerlijk 

zal voorzien. In dezen hebben wij ervaring van 

heerlijke gebedsverhoringen. Wij durven het wel 

aan. Als men in Lemmer doet wat de Heer ver-

wacht, dan komt het financiële aspect wel in orde. 

Het gaat om Gods werk, en God zorgt voor zijn 

kinderen. Had ik dit niet geloofd, zo had ik indertijd 

niet mijn goede positie opgegeven. 

 

In dezelfde brief schrijft Hessels eventueel 

bereid te zijn één dag per week in een burger-

lijke betrekking te werken, maar niet tweeën-

half zoals door de broeders van Staveren is 

voorgesteld. Als reden hiervoor voert hij aan 

dat het woord van de Heer Jezus "de oogst is 

groot en de arbeiders zijn weinig" nog altijd 

waar is, en dat naar zijn overtuiging de arbei-

ders zich niet mogen begraven in het bijkom-

stige.  

Er wordt door de broeders geprobeerd een bij-

baan voor Hessels te krijgen bij drukkerij Zuid-

Friesland. Dit loopt echter op niets uit.19   

 

Op zaterdag 20 juli 1968 vindt er in Staveren 

een vergadering plaats over het beroepen van 

Hessels. Naast de voltallige raad van Staveren 

is ook ds. Hessels hierbij aanwezig. Voor de 

aanvang van de vergadering is begroot welk 

salaris Hessels geboden kan worden. Hierbij 

wordt gekeken naar wat mogelijk en naar wat 

nodig is. Het resultaat is een bedrag wat in 

negatieve zin ver afwijkt van een normaal 

gangbaar salaris voor een voorganger van een 

vergelijkbare gemeente. Het wordt een roerige 

vergadering waaruit twee standpunten naar 

voren komen. De overgrote meerderheid van 

de raad van Staveren is van mening dat het 

niet verantwoord is een jong gezin voor dit 

kleine salaris naar Lemmer te halen.20  De an-

 
19 Gelukkig komt later, als Hessels ruim een jaar in Lemmer 

woont, een betrekking vrij van enkele uren per week als gods-

dienstleraar aan de Technische school van Lemmer. Hessels 

kan deze enkele jaren vervullen waarna hij in 1974 een dag 

per week bij de Evangelische Omroep in dienst komt. 

20 Ook de Commissie van de Opleiding (C.v.d.O.) van de 

Unie der Baptisten gemeenten in Nederland geeft om die 

reden een negatief advies over het beroepen van ds. Hessels 

aan de broeders van Lemmer en Staveren. 
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dere groep, bestaande uit de minderheid van 

de Staverse raad in de persoon van broeder 

Ane Boersma, samen met de broeders van 

Lemmer deelt die mening niet. Zij zijn, evenals 

broeder en zuster Hessels, van mening dat de 

Heer in alle noden zal voorzien.  

Na deze vergadering gaan de broeders Hessels, 

Zijlstra, Veersma en Hummel met broeder Ane 

Boersma, die in Warns woont, mee naar huis. 

Ze verkeren in een verslagen stemming en 

weten niet hoe ze nu verder moeten. Bij broe-

der Boersma thuis knielen ze neer en vragen 

God hen de weg te wijzen. Als ze opstaan van 

hun knieën komt er een diepe vrede in hun 

hart, en weten ze dat ze op de goede weg zijn.  

 

De zondag erna wordt dit, na de dienst, met de 

broeders en zusters van Lemmer besproken. In 

deze vergadering wordt besloten het beroep 

door te zetten.  

 

Scheurtjes 

Hiermee is het eerste conflict in de jonge ge-

meente geboren. Van de eenentwintig leden 

delen vijf het standpunt van de raad van Sta-

veren; ze willen de verantwoordelijkheid niet 

meedragen en scheiden zich af van Lemmer. 

De zestien overblijvende broeders en zusters 

besluiten met nog meer inzet hun schouders 

onder het werk in Lemmer te blijven zetten. 

Zo begint de nieuwe gemeente, zonder de ver-

dere steun van de moedergemeente Staveren, 

maar in het volle vertrouwen dat de hemelse 

Vader hen bij zal staan. 

 

De gemeente wordt geïnstitueerd 

Op vrijdag 1 november 1968 komen de broe-

ders en zusters 's avonds bij elkaar en wordt in 

aanwezigheid van ds. Plevier en ds. van der 

Laan van de Unie commissie en de broeders 

Brandenburg en Zeldenrust van de raad van 

de gemeente Staveren de gemeente geïnstitu-

eerd.  

Nadat de aanwezige broeders en zusters van 

Lemmer te kennen hebben gegeven elkaar te 

aanvaarden worden de Statuten voorgelezen 

en ondertekend.  

Op deze avond vindt ook de verkiezing van 

 

 

ambtsdragers plaats en worden de broeders 

Veersma en Zijlstra gekozen tot ouderling en 

broeder Hummel tot diaken.  

 

Als dit alles zijn beslag heeft gekregen, worden 

door de secretaris van de gemeente Staveren 

de attestaties van de aanwezige leden over-

handigd aan de nieuwe raad. Het enige niet 

aanwezige lid moet, nadat ze de statuten heeft 

ondertekend, haar attestatie schriftelijk opvra-

gen, waarna deze zal worden toegezonden. 

 

Een foto uit 1967 van het gezin Hessels. De kinderen 

v.l.n.r.: Thijs, Lydia en Albert 
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De inzegeningsdienst 

Op zondag 3 november wordt in de ochtend-

dienst eerst de raad van de gemeente en daar-

na ds. Hessels als voorganger ingezegend door 

ds. S.J. Zijlstra uit Delfzijl, een broer van ou-

derling Tjipke Zijlstra en de 'geestelijk vader  

van ds. Hessels. Hij was ook de voorganger die  

 

 

het huwelijk van broeder en zuster Hessels 

had ingezegend. 

De intrede van ds. Hessels vindt 's middags 

plaats in "Het Baken", het bijgebouw van de 

Gereformeerde kerk. Hierbij waren ongeveer 

tweehonderd personen aanwezig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De inzegeningsdienst op de ochtend van zondag 3 november 1968.  Links ds. Hessels die een hand krijgt van broeder 

Veersma. Rechts ds. Sjoerd Zijlstra

 

 

 

Samen delen 

De broeders en zusters brachten grote financi-

ele offers om het voorgangergezin een inko-

men te geven. Zij wilden absoluut waar kun-

nen maken wat broeder en zuster Hessels 

hadden gesteld: “Als jullie een droge boterham 

eten willen wij dat ook doen, maar als jullie 

een boterham met beleg eten willen wij dat 

ook graag.”  

 

 

 

Dat betekende wel dat de gemeente zich niet 

direct kon permitteren zich bij de Unie van 

Baptisten Gemeenten aan te sluiten. Wel is 

nog aan de Commissie der Unie gevraagd of 

het ook mogelijk zou zijn om principieel lid te 

worden zonder contributie te betalen, maar 

dat lieten de statuten van de Unie niet toe. Er 

is toen besloten dit lidmaatschap uit te stellen 

tot het moment dat de gemeente de 

contributie op zou kunnen brengen.
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Onderstaande begroting geeft een beeld van de inkomsten en uitgaven van de gemeente in dat jaar. Daaruit blijkt ook de 
offerbereidheid van de broeders en zusters, en de, menselijk gesproken, onmogelijkheid daarmee een salaris voor een 

voorganger te betalen. 

Een brief aan het staatshoofd 

Nadat de gemeente  op 1 november 1968 is 

geïnstitueerd moet het staatshoofd op de 

hoogte worden gesteld hoe dit kerkgenoot-

schap bestuurlijk is ingericht en hoe de statu-

ten zijn geformuleerd. Dit was verplicht op 

basis van de in die tijd nog vigerende, uit 1853 

stammende ‘Wet tot regeling  van het toezicht 

op de kerkgenootschappen’. Deze wet is in 

1988 ingetrokken. Hij was tot stand gekomen 

na een periode waarin het staatshoofd grote 

invloed had in de protstante kerken. In 1848 

kwam er een nieuwe grondwet, waarin de be-

moeienissen van de staat met de kerkgenoot-

schappen niet meer mogelijk was. De macht 

van de koning hierin werd ingeperkt en de  

 

bevoegdheden van het parlement uitgebreid. 

De scheiding van kerk en staat werd bevestigd. 

De staat had niet langer bemoeienis  met de 

inhoud van de erediensten van welke kerk dan 

ook. Alle kerken werden gelijk behandeld. 

Daarmee kwam er ook een einde aan de hi-

erarchie van de Katholieke kerk. Vanuit Rome 

werd hiertegen sterk geprotesteerd en uitein-

delijk werd de hiërarchie van de Katholieke 

kerk hersteld. Dat was tegen het zere been van 

de Protestanten en Nederland raakte in rep en 

roer. Zo erg zelfs dat sommigen vreesden voor 

een burgeroorlog. Na veel politiek geharrewar 

wordt uiteindelijk een compromis gevonden in 

genoemde wet uit 1853.   
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OP WEG NAAR GROEI 
1969-1979 

 

Met ds. Hessels haalt de gemeente niet alleen 

een voorganger in huis. Al heel snel blijkt dat 

hij veel meer in zijn mars heeft dan alleen het 

voorgangerschap. Hij is daarnaast ook evange-

list, tenten-bouwer, elektricien, automonteur, 

wasmachinemonteur, loodgieter, drukker, 

boekbinder, enz.....      

En dat Hessels deze, hem geschonken capaci-

teiten volledig inzette voor de jonge gemeente, 

blijkt wel uit onderstaande voorbeelden. 

 

Bij de eerste verbouwing van het kerkje was 

achter in de aangebouwde gang een keuken 

geplaatst. De buizen van de waterleiding daar 

naartoe zaten op een plaats waar ze in de win-

ter snel bevroren raakten. Hessels pakte op 

een middag zijn gereedschapskist, trok zijn 

overall aan en legde de hele zaak om. 

 
Het gebeurde eens dat een jong echtpaar - 

leden van de gemeente - bezoek kreeg van 

Hessels op het moment dat de jonge vader 

juist bezig was met een poging de wasmachi-

ne, die op die dag kapot was gegaan, weer op 

gang te krijgen. Toen Hessels binnen kwam en 

het gestuntel zag zei hij: "Wat no jong, is d'r 

stikken? Lit my ris sjen." Hij stroopte zijn 

mouwen op, was even bezig, en ziedaar; de 

wasmachine draaide weer.  

 

Toen Hessels anderhalf jaar in Lemmer woon-

de moest er een andere auto komen. De Re-

nault had het begeven en er werd een Daf 

aangeschaft. Tot ieders verbazing bouwde 

Hessels zelf een gasinstallatie in deze auto. 

 

Toen enkele jaren later zendelinge Petra La-

mens tijdelijk in Lemmer woonde en een auto 

nodig had, tikte Hessels een goedkope Fiat 800 

voor haar op de kop. De motor hiervan was in 

zeer slechte staat en moest gereviseerd wor-

den. Dat was voor Hessels geen probleem. Hij 

demonteerde de motor en voerde een comple-

te revisie uit. 

 

 

 

 

De tweede verbouwing 

Het aantal mensen wat de samenkomsten 

bezoekt neemt steeds meer toe. Vooral bij de 

maandelijkse evangelisatiediensten, waarin 

altijd muzikale medewerking is van een groep 

of solist. Vaak waren dat de soliste Margje 

Dijkstra uit Wolvega, of het Victorie-trio uit 

Hilversum, bestaande uit Wiebe Knecht, Ma-

nuel Kloostra en Kees van der Schagt. 

 

Al snel is het kerkzaaltje te klein als er zo'n 

bijzondere dienst wordt gehouden.  

De mogelijkheden voor externe uitbouw zijn al 

volledig benut daarom wordt gezocht naar 

interne mogelijkheden voor uitbreiding van 

het aantal zitplaatsen.  

Deze worden gevonden in het zoldertje wat 

zich boven het portaal bevindt.  

In de winterperiode van 1971 - 1972 wordt 

deze zolder verbouwd tot galerij en bijzaal. Dit 

wordt weer gedaan met eigen krachten en met 

de hulp van dhr. Frankema.  

De aanwezige ruimte wordt optimaal benut 

door de galerij een stukje de kerkzaal in te 

bouwen. Besloten wordt de vloer van de galerij 

vlak te houden en de opening naar de kerkzaal 

afsluitbaar te maken. Het voordeel daarvan is 

dat deze ruimte dan ook als bijzaal gebruikt 

kan worden.  

Konden er eerst zo'n honderd bezoekers in de 

kerk, dit aantal is na de verbouwing uitgebreid 

tot ongeveer honderdveertig.  

 

De verwachting is dat alleen bij bijzondere 

diensten de galerij gebruikt moet worden, 

maar na enkele weken moeten elke zondag-

avond de luiken, die het bijzaaltje met de 

kerkzaal verbinden, open. De totale kosten van 

deze verbouwing komen op 9838 gulden en 93 

cent. 
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Op de foto boven de oude situatie aan de achterkant van de kerkzaal. De muur is één geheel en gaat recht naar boven. 
(Deze foto is niet representatief voor de gemeente. Hij is genomen tijdens een huwelijksinzegening van gemeenteleden. 
De mensen op de foto zijn hoofdzakelijk familie en vrienden van het bruidspaar) 

 
Op de foto onder de situatie na de verbouwing. De bovenzaal is een stuk de kerkzaal ingebouwd en voorzien van een 
afsluitbare voorzijde.  Op zondag dus een galerij en door de week een bijzaal voor de Bijbelstudie en bidstond, Zuster-
hulp, kinderclub en zondagschool. (Op deze foto wel de vaste bezoekers van de samenkomsten)
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Tentevangelisatie 

Zoals gezegd was Hessels niet alleen voorgan-

ger, maar ook evangelist in hart en nieren. Het 

is dan ook niet verwonderlijk dat, meteen 

vanaf het begin dat hij in Lemmer is, ook het 

evangelisatiewerk flink op gang komt. Hessels 

is hierin de grote stimulator.  

In het begin van de jaren zeventig krijgt hij de 

beschikking over de grote tent, waarmee de 

bekende evangelist, broeder Kits tot dan toe 

het land doortrok. Deze had de tent niet meer 

nodig en zei tegen Hessels: "Neem jij hem 

maar in gebruik". Dit was niet tegen dovemans 

oren gezegd. De tent wordt opgeslagen op de 

hooizolder van broeder Zijlstra, en in de zo-

mermaanden worden er samenkomsten in 

gehouden op verschillende plaatsen in de 

Zuidwesthoek van Friesland. 

Een veewagen en tractor van broeder Zijlstra 

doen dienst als transportmiddel van de tent. 

Bij het opbouwen en afbreken van de tent 

heeft Hessels altijd de leiding. Hij schuwt het 

vuile werk niet, maar gebruikt net als ieder 

ander schop en hamer. 

 

Door de Evangelische Omroep is ook een keer 

een televisieopname gemaakt van een samen-

komst in de tent. Deze stond toen op het par-

keerterrein achter dorpshuis De Helling.21 Het 

Lemster Mannenkoor trap op. Even dreigde de 

opname niet door te gaan, omdat precies op 

 
21 Dorpshuis ‘De Helling’ stond toen aan de Kortestreek op de 

plek waar nu een groot appartementencomplex staat. De ach-

terkant van De Helling grensde aan de Lijnbaan, waar toen 

een p[parkeerterrein was. Nu staat daar de winkel van Albert 

Heijn    

die avond een Rockband optrad in De Helling. 

We waren bang dat de geluidsoverlast daarvan 

de opnames in de tent zouden verstoren. Ge-

lukkig viel dat mee. 

De tent in Sloten 

 

Kindersamenkomst in de tent 

 

 
Broeder en zuster Wouda (Peke en Pietsje) achter de 

boekentafel in de tent. 

Het gebeurde in één van de eerste zomerperi-

oden. De tent moest opgebouwd worden op 
het plein van de Schippersschool. Voordat de 
anderen er waren was Hessels al in zijn over-

all op het schoolplein bezig met het graven 
van gaten, en het slaan van palen. Een Lem-

ster die op de fiets voorbijkwam, stapte af en 
maakte een praatje met hem. Hij vroeg wat 
hier zou gebeuren. Toen Hessels hem vertelde 
dat er een tent voor evangelisatie diensten 
zou worden opgebouwd, zei hij: "Dat is goed 
wurk, dan moatte jim dûmny Hessels freegje 
te sprekken, da's in hiele goeie".  
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The Lighters in Lemmer 

 

 
Midden jaren ’70 is, op uitnodiging van onze gemeente, het toen razend populaire gospelteam ‘The 

Lighters’  twee of drie jaar achterelkaar in de zomerperiode in Lemmer geweest voor een optreden op 

een zaterdagavond. Eén of twee keer in de tent en een keer in het strandpaviljoen. De leden van de 

groep overnachtten vervolgens bij leden van de gemeente. Op die manier spaarden ze reiskosten en 

tijd en konden ze de volgende dag weer door naar een volgend optreden in het noorden van Neder-

land. 

 
Charles Groot, de componist en tekstschrijver 

van een groot aantal Nederlandstalige christe-

lijke liederen – waaronder het bekende ‘Samen 

in de naam van Jezus’ – was pianist van The 

Lighters. In een terugblik op die tijd schrijft hij 

daarover onder andere: Met hun vrijwel uitslui-

tend Nederlandstalig repertoire, hebben zij grote 

bekendheid gekregen. In twaalf jaar tijd verleenden 

de Lighters ruim zeshonderd keer hun medewerking 

aan kerkdiensten, grote en kleine samenkomsten, 

zongen in koffiebars en op gospelfestivals. 

 

 
Lemster strandpaviljoen in de jaren ‘70 
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Maranathaconferenties 

Al vanaf het begin van de stichting van de 

gemeente nam ook de 'Maranatha boodschap' 

een belangrijke plaats in, in de woordverkon-

diging. Dat kon bijna niet anders omdat, zoals 

ik al schreef, veel broeders en zusters van de 

gemeente trouwe bezoekers waren van de 

Maranatha samenkomsten in Gaasterland en 

in zalen Schaaf in Leeuwarden.  

 
Ds. Hessels bracht graag die de boodschap 

over de toekomst van de christen en de ge-

meente. Hij was ook een graag gehoord spre-

ker op diverse bijeenkomsten die door 'Het 

Zoeklicht' werden georganiseerd. Evenals ds. 

Sjoerd Zijlstra, de broer van ouderling broeder 

Zijlstra. Ook hij sprak vaak over dit onderwerp 

als hij in de gemeente van Lemmer kwam als 

gastspreker.  

 
In die tijd werd door de gemeente jaarlijks, in 

het najaar, een Maranathaconferentie georga-

niseerd in ‘Het Baken’ - de bijzaal van de Gere-

formeerde kerk. Daar kwamen sprekers als ds. 

S. Zijlstra, broeder Koekoek22, ds. Bouritius, 

evangelist Joh. van Oostveen en natuurlijk de 

eigen voorganger ds. Hessels. 

 
Veel gezongen liederen in deze samenkomsten 

waren: 'k Ben reizend naar die stad, waar 

Christus 't Licht zal zijn’; ‘Vol verwachting blijf 

ik uitzien, tot die dag eens dagen zal’; ‘Als 't 

bazuingeschal des Heren klink en Jezus' komst 

is daar’; en ‘Maranatha, maranatha, marana-

tha Jezus komt’. Allemaal liederen met de we-

derkomst van de Heer als thema. 

 

Het kerkgebouw in eigen bezit 

Eind 1970 komt er een verzoek van de gemeen-

te van Staveren om het kerkgebouw - dat nog 

steeds haar eigendom is - van hen over te ne-

men, omdat zij hun financiële aandeel daarin 

van 13.500 gulden voor zichzelf nodig hebben. 

 
In een gemeente vergadering van 1 december 

van dat jaar wordt dit aan de gemeente voor-

 
22 Broeder Koekoek was in deze tijd nog leraar in Harder-

wijk. Later werd hij voorganger van de Vrije Baptistenge-

meente Alphen a/d Rijn 

 

gelegd. Men komt er dan nog niet uit, maar 

geeft de raad mandaat om de mogelijkheden 

hiervoor te onderzoeken.  

Op de jaarvergadering die gehouden wordt in 

februari 1971 komt dit punt opnieuw aan de 

orde, en wordt besloten Staveren financieel 

tegemoet te komen. Dit besluit wordt onder 

meer mogelijk gemaakt doordat er voor dit 

doel een renteloze lening van 5.600 gulden 

binnen komt.  

De collecten in Lemmer en Staveren voor het 

gebouw in Lemmer gaan gewoon door. 

Als drie jaar later, in mei 1974 het gebouw 

schuldvrij is wordt het door de gemeente Sta-

veren aan Lemmer cadeau gegeven. Door het 

te stellen als een gift was er geen verkoopprijs 

en hoefden ook geen overdrachtskosten be-

taald te worden. Het kon onderhands overge-

dragen worden voor alleen de notariskosten 

van 143 gulden.  

Het in eigendom krijgen van het gebouw werd 

door de gemeente feestelijk gevierd op een 

doordeweekse avond. 

 

Lidmaatschap van de Unie 

In 1972 wordt door de raad het lidmaatschap 

van de Unie van Baptisten Gemeenten ter be-

spreking op de agenda van de jaarvergadering 

geplaatst.  

Al eerder was dit onderwerp ter discussie ge-

weest, maar een uiteindelijke beslissing was 

nog niet gevallen.  

Een heet hangijzer is onder meer de contribu-

tie van 22 gulden per lid per jaar die opge-

bracht moet worden. Voor de gemeenteleden, 

die vaak al het maximaal mogelijke offeren 

om gebouw en voorganger te kunnen onder-

houden, is dit een moeilijk punt.  

Vooral het feit dat de Unie hen niet heeft wil-

len steunen bij het onderhouden van een ei-

gen voorganger is voor veel leden reden ge-

weest van teleurstelling in de Unie.  

Zoals was te verwachten komt men er deze 

avond niet uit en wordt besloten een afvaardi-

ging van de Unie uit te nodigen om meer dui-

delijkheid te krijgen over de waarde van het 

lidmaatschap.  

Deze afvaardiging komt op 16 maart 1972 in 

de personen van ds. Th van der Laan en broe-

der S.H. van der Werf. Destijds twee vooraan-

staande broeders uit de Uniecommissie. 
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In het openingswoord van deze avond stelt ds. 

Hessels dat het eventuele geldelijke gewin niet 

het hoofddoel mag zijn van het lidmaatschap, 

maar dat het gaat om het geestelijke aspect 

van de verbondenheid met de andere gemeen-

ten.  

In de bespreking die volgt komt naar voren 

wat de doelstelling van de Unie is.  

Naast het werelddiakonaat, de hulp aan ker-

ken en vluchtelingen is er de eigen opleiding 

voor voorgangers, het gezamenlijke jeugdwerk 

en de vrouwenbond. Er worden zendelingen 

uitgezonden en onderhouden en er is een 

steunfonds voor noodlijdende gemeenten. 

Verder kan het lidmaatschap voor Lemmer tot 

voordeel hebben dat ds. Hessels eventueel een 

beroepbaarstelling kan krijgen waardoor hij in 

aanmerking komt voor opname in het pensi-

oen- en invaliditeitsfonds en kinderbijslag 

ontvangt.  

De vereisten voor deze beroepbaarstelling 

worden besproken en het blijkt dat de uitein-

delijke beslissingsbevoegdheid daarover ligt bij 

de Commissie van de Opleiding23.    

 

Een week later, op 23 maart, komt de gemeen-

te opnieuw bijeen om een definitief besluit te 

nemen. 

Na een korte bespreking wordt door middel 

van hand opsteken gestemd. Het blijkt dat 14 

van de 15 aanwezige leden vóór toetreding tot 

de Unie zijn.  

Aldus wordt besloten. Ieder lid zegt toe zijn 

maandelijkse bijdrage met 2 gulden te verho-

gen, waardoor er voor de gemeente geen fi-

nancieel nadeel meer verbonden is aan dit 

lidmaatschap. 

 

 
23 Ds. Hessels heeft deze plaatselijke beroepbaarstelling 

meteen gekregen toen de gemeente lid werd van de Unie. 

Deze zou volgens het reglement van de Unie, na 3 jaar veran-

derd kunnen worden in een algemene beroepbaarstelling voor 

alle gemeenten. Om Hessels tegemoet te komen is op de 

eerstvolgende Algemene Vergadering van de Unie een nieuw 

artikel toegevoegd aan het reglement van voorgangers, lui-

dende: "Een beroepbaarstelling voor alle gemeenten kan door 

de betrokken voorganger worden aangevraagd één jaar na de 

opneming van de gemeente in de Unie, mits hij de opgenomen 

gemeente tenminste drie jaren heeft gediend". Als gevolg 

hiervan werd Hessels al na een jaar algemeen beroepbaar 

gesteld 

 

In oktober wordt aan de gemeente bekend 

gemaakt dat op de door de Unie gehouden AV 

(Algemene Vergadering) de gemeente van 

Lemmer met algemene stemmen is aangeno-

men als lid. 

 

 

Het Kinderwerk 

Het kinder- en jeugdwerk heeft tijdens het 

voorgangerschap van ds. Hessels in Lemmer 

een flinke impuls gekregen.  

 

Vrijwel vanaf het begin dat de familie Hessels 

in Lemmer kwam wonen organiseerden ze een 

kinderclub op de zolder van hun woning aan 

de Schouw. Later ook in de nieuwe bovenzaal 

van de kerk. Twee zusters uit de gemeente – 

Len Poot en Ellie van der Kooi - waren eerder 

betrokken geweest bij de Bijbelclubbeweging 

uit Harderwijk, en wilden nu graag hun erva-

ring in dat werk gebruiken in het kinderwerk 

in Lemmer. Daar werd dankbaar gebruik van 

gemaakt.  

 

Het kinderwerk kon, tot het vertrek van de 

familie Hessels in 1978, plaatsvinden in het 

kerkgebouw omdat er nog geen samenkom-

sten op zondagochtend werden gehouden. 

Vanaf 1980, toen er ook op met zondagoch-

tenddiensten werd begonnen, is de zondag-

school verplaatst naar enkele lokalen in de 

Wilhelminaschool, die achter het kerkgebouw 

aan de Bantegastraat stond. 
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Kinderclub in de bovenzaal van het kerkgebouw 

  

 

 

 

. 

 

     

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Kinderclub op zolder bij Hessels. Op de achterste rij 
midden zr. Len Poot en rechts zr. Hessels 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Zondagschoolkinderen voor het kerkgebouw, met rechts 
hun leider Johan Deinum Helemaal links Albert Hessels 
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Het jeugdwerk 

In de eerste tijd van de jonge gemeente zijn er 

slechts drie jongeren met wie Hessels het 

jeugdwerk begint. Dit aantal neemt behoorlijk 

toe als in 1974 de ‘Jezusbeweging’ 24  in opkomst 

is. Deze beweging organiseert al vanaf 1970 in 

heel Nederland opwekkingsbijeenkomsten. 

Ook in Lemmer en omgeving houdt de evange-

list Luc Goeree deze bijeenkomsten. Vooral 

jonge mensen, van wie de meesten eerder de 

kerk de rug hadden toegekeerd, worden hier-

door aangetrokken en komen tot bekering.  

Verschillende van hen gaan de samenkomsten 

van de gemeente bezoeken en worden opge-

nomen in de jeugdkring. Onder hen was o.a. 

Eduard Verhaagen, zoon van de toenmalige 

Gereformeerde predikant van Lemmer. Zijn 

bekering en toetreding tot de Baptistenge-

meente waren wel enigszins opzienbarend. 

Eduard is later zelf predikant geworden, o.a. 

van de vrije Baptistengemeente van Sneek. 

 

Oprichting van ‘The Heaventravellers’ 

Door de toeloop van deze jonge mensen ont-

staat er rond 1974 spontaan een enthousiaste 

jeugdgroep die een diep verlangen heeft om 

het evangelie verder uit te dragen. Vanuit dat 

verlangen wordt eind 1974 een 'Gospelteam' 

opgericht met de naam "The Heaventravel-

lers".  

 

De groep, bestaat in het begin uit de bijna vol-

tallige jeugdgroep. Ze trekken door de noorde-

lijke provincies en geven door middel van lie-

deren en gesproken woord getuigenis van hun 

geloof. Al snel wordt de groep uitgedund en 

blijven, om de muzikale kwaliteit te verhogen, 

alleen de meer talentvolle jongeren hierin ac-

tief.  

 

 

 

 

 
24 De z.g. "Jesus movement" had een pinksterkarakter. De 

gaven van de Geest speelden een belangrijke rol in deze orga-

nisatie. Zij predikten vooral onder de "hippie jeugd". Hun 

bekeerlingen waren vaak jonge mensen die op z'n minst had-

den geëxperimenteerd met drugs.  

 

 
Hun bekendheid dringt op een gegeven mo-

ment ook door in Hilversum, met als gevolg 

dat ze enkele malen mogen meewerken  

aan propagandabijeenkomsten van de Evange-

lische Omroep in Hilversum en in Hoorn.  

 

In 1976 vertrekken verschillende van de 

groepsleden uit Lemmer en wordt de band 

opgeheven. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

31 

  
 
 
 
 
De groep van de jeugd, 

afkomstig uit Lemmer 

en omliggende plaat-

sen trok veel met el-

kaar op. Ze vonden 

een onderkomen in 

Balk in een onbe-

woonbaar verklaarde 

woning aan de Gaai-

kemastraat, waar ze 

regelmatig bij elkaar 

zaten, Bijbelstudie 

deden en samen ba-

den en zongen 

 

 
Bovenaan v.l.n.r. Durk Hak, Germ de Vries, Gerardus 
Sipkema, Sientje Beuckens. Daaronder v.l.n.r. Sjoerd de 
Vries, Leo Boot, Johan Deinum, ?, Richtje Zijlstra, ?, 
Bouke Zijlstra. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

      Gospelteam ‘THE HEAVENTRAVELLERS’  
 
staande vlnr: Astrid van Maaren (zang), Durk Hak (Bas-
gitaar), Germ de Vries (zang), Sjoerd de Vries (zang),  
Watze de Vries (gitaar), Ynze de Boer (Keyboard en 
leiding), zittend vlnr. Tiny de Boer-Rottiné (zang) en 
Jaitske Visser (zang) 
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1974 reisje van ZUSTERHULP 
 

Herkenbaar v.l.n.r. zr. Jetske Rottiné, zr. 
Hummel, zr. Coby Veersma, zr. Spoelstra, 
zr. Hessels, zr. Pietje Rottiné, zr. Zijlstra en 
zr. Schotanus.  

Eind jaren ’70. De jeugd gaat een dagje uit 
met de boot van Evert en Hennie Pap. 
Evert Pap staat bij de stuurhut 
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Een zendeling wordt uitgezonden 

Begin 1977 komt Petra Lamens in Lemmer 

wonen. 

Deze jonge zuster voelt zich geroepen in de 

zending te gaan, en wil graag  ervaring opdoen 

in het gemeentewerk. 

Ze werkt mee in de verschillende takken van 

arbeid in de gemeente en wint de harten van 

de broeders en zusters. Een jaar later, op 29 

januari 1978, wordt een uitzenddienst gehou-

den in het kerkje waarbij, naast de familie en 

vrienden van Petra ook vertegenwoordigers 

aanwezig zijn van het Overzeese Zendingsge-

nootschap (OZG), onder wiens verantwoorde-

lijkheid zij wordt uitgezonden naar Thailand.25 

 

 
Onder handoplegging van de broeders wordt Petra 
uitgezonden naar Thailand 
Links ds. Hessels, midden br. Bob van Maaren 

 

Kees en Lia Crezee 

zijn in de jaren ’70 

werkzaam op het 

kantoor van Opera-

tie Mobilisatie in 

Emmeloord. Ze zijn 

dan lid van onze 

gemeente. 

In 1980 roept de Heer hen om zendingswerk te 

doen in België en verhuizen ze naar Lokeren 

om daar gemeentestichtend werk te doen voor 

de BEZ. 

 
25 Opmerkelijk is dat Petra, gedurende deze periode in 

Lemmer en ook op het moment van uitzending, niet lid was 

van de gemeente. Dat werd ze pas op 18 december 1978. Ze 

had hiertoe, vanuit Thailand, een schriftelijk verzoek inge-

diend met daarbij een op schrift gesteld getuigenis. In de 

gemeentevergadering van 18 december werd dit verzoek 

behandeld en het getuigenis voorgelezen.  

 

Met een oud busje van OM en de Mercedes van 

broeder Zijlstra verhuizen enkele gemeentele-

den hen van Emmeloord naar Lokeren. 

 
 

Impressie van een gemeente dag eind jaren 
’70 in het Kuinderbos  
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Hessels vertrekt 

In 1978 wordt door de gemeente van Alblas-

serdam een beroep uitgebracht op ds. Hessels.  

Het is niet de eerste keer dat hij wordt beroe-

pen, en de broeders en zusters zijn er zonder-

meer van overtuigd dat hij ook deze keer zal 

bedanken. Broeder en zuster Hessels zijn im-

mers zo vergroeid met de gemeente, het is 

ondenkbaar dat ze vertrekken.  

 

Als Hessels op zondag 12 februari bekend 

maakt het beroep aan te zullen nemen komt 

dit voor de meeste leden hard aan. Enkelen 

zien de toekomst donker in. " Wat zal er van 

de gemeente overblijven als Hessels weggaat?" 

zo vraagt men zich af.  

Ook de omstanders hebben hun oordeel al 

klaar. De meest negatieve onder hen weten al 

te vertellen dat het na vertrek van Hessels  

snel gedaan zal zijn met de gemeente. 

Vanzelfsprekend krijgen ze niet gelijk, het is 

immers niet de voorganger, maar de Heer zelf 

die de gemeente bouwt. Het welzijn van de 

gemeente is niet afhankelijkheid mensen, 

maar van de Heer.  

Ds. Hessels op de kansel tijdens een huwelijksinzege-

ning in 1969 

Op zondag 6 augustus nemen broeder en zus-

ter Hessels afscheid van de gemeente. Om half 

drie 's middags vindt de afscheidsdienst plaats 

die, wegens het gebrek aan ruimte in het eigen 

kerkgebouw wordt gehouden in het kerkge-

bouw van de Nederlands Hervormde gemeen-

te.  

Velen spreken die middag hun waardering uit 

voor de wijze waarop broeder en zuster Hes-

sels hun arbeid in Lemmer hebben verricht. 

 

's Avonds neemt de gemeente afscheid van de 

familie Hessels in een volle zaal van het eigen 

gebouw.  

 

    

 

Afscheid in Lemmer van de familie Hessel 

 

Op zondag 20 augustus doet Hessels intrede in 

de gemeente van Alblasserdam. Veel broeders 

en zusters uit Lemmer en Emmeloord26 reizen 

die dag met een speciaal voor die gelegenheid 

afgehuurde bus naar Alblasserdam om de in-

trededienst mee te maken. 

 
26 Hessels was gedurende enkele jaren consulent van de 

gemeente in Emmeloord. 
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Op zoek naar een nieuwe voorganger 

De gemeente ziet biddend uit naar een nieuwe 

voorganger.  

Tijdens een ledenvergadering, op 28 maart 

1978, wordt uitvoerig gesproken over het be-

roepingswerk. De vraag die daarbij naar voren 

komt is: moeten we een voorganger alleen 

voor Lemmer beroepen, of moeten we daar-

voor een samenwerking aangaan met de Bap-

tisten gemeente in Emmeloord? Besloten 

wordt dit af te laten hangen van de eigen fi-

nanciële mogelijkheden. Wel wordt hierover 

van gedachten gewisseld in contacten met de 

raad van de gemeente in Emmeloord. Hieruit 

komt naar voren dat deze gemeente de voor-

keur geeft aan een eigen consulent. 

Broeder Sietse Veersma roept de broeders en 

zusters op om hun volle vertrouwen op de 

Heer te stellen. Hij zegt: "In het verleden hebben 

we alle dingen van God gevraagd en gekregen, 

maar we zijn toen op de knieën begonnen, en dat 

moeten we nu ook doen. Broeders en zusters, maak 

er een gebedszaak van en geef de Heer als deskun-

dige alle lof en eer".  

 

Op 8 juni van dat jaar besluit de gemeente een 

beroep uit te brengen op ds. Bosveld uit Mun-

tendam. Deze bedankt hiervoor.  

In de ledenvergadering over het beroepings-

werk, op 18 december 1978, komen de namen 

    

van vier mogelijke kandidaten naar voren. 

Twee daarvan hebben de voorkeur van de ge-

meente waarvan één na enige tijd afvalt om-

dat hij ondertussen een beroep naar een ande-

re gemeente heeft aangenomen. 

In de raadsvergadering van 15 januari 1979 

neemt de raad het besluit een gesprek aan te 

gaan met ds. Bottenbley, een jonge Surinaam-

se broeder, afgestudeerd aan de bijbelschool in 

Heverlee, studerende aan het Nederlands Ge-

reformeerd Seminarie en op dat moment 

werkzaam als pastoraal werker in de onafhan-

kelijke Baptistengemeente van Amsterdam.  

Hij had al enkele keren in Lemmer gesproken 

en diepe indruk gemaakt met een preek over 

Job. De raad - die op dat moment bestaat uit 

de broeders Bob van Maaren, Evert Pap, Peke 

Wouda, Germ de Vries en als toegevoegd lid 

wegens het vertrek van Hessels, broeder Zijl-

stra - komt in een ledenvergadering van janu-

ari 1979 unaniem met het voorstel broeder 

Bottenbley te beroepen.  

In de stemming die er op volgt stemmen zestig 

van de vierenzestig aanwezige leden voor het 

beroepen van ds. Bottenbley. Vier leden 

stemmen blanco. 

Het beroepen van ds. Bottenbley zorgt meteen 

voor een geschil met de Commissie voor de 

Opleiding  van de Unie van Baptistengemeen-

ten.  

         Ds. Bottenbley op de kansel in de Lijnbaan.                                      



 

 

32 

Een geschil met de Commissie voor de Opleiding 

 

 

Op 2 februari wordt het beroep uitgebracht op 

ds. Bottenbley en meteen daarna, op 3 februa-

ri, wordt een beroepbaarstelling voor broeder 

Bottenbley aangevraagd bij de Commissie voor 

de Opleiding (CvdO.) van de Unie. 

De gevolgde procedure is echter reglementair 

onjuist. De CvdO. kan een beroepbaarstelling 

op verzoek van een gemeente alleen in behan-

deling nemen als er nog niet daadwerkelijk 

een beroep is uitgebracht. Nadat de raad hier-

van, op 7 februari, schriftelijk door de CvdO  

op de hoogte is gesteld, besluit deze, na be-

middeling door ds. Hessels en in overleg met 

broeder Bottenbley, het beroep in te trekken 

zodat de weg vrij wordt gemaakt voor de 

CvdO. om de aanvraag in behandeling te ne-

men.  

Dit besluit wordt op 12 februari schriftelijk 

aan de CvdO. meegedeeld. Deze bevestigt de 

ontvangst van dit schrijven op 19 februari, 

daarbij melding makend van het feit dat de 

broeder, die verantwoordelijk is voor verdere 

afhandeling, op dat moment in het buitenland 

verblijft, en na terugkomst een vragenlijst 

voor gemeente en voorganger op zal sturen,  

 

zodat de commissie de zaak z.s.m. ter hand  

kan nemen.  

Drie weken later, op 13 maart worden de vra-

genlijsten verzonden. De raad beantwoordt de 

daarin gestelde vragen op 16 maart, en spreekt 

daarbij haar teleurstelling uit over het feit dat 

er zo weinig haast met de aanvraag is ge-

maakt. Ze doet een beroep op de commissie 

'enige spoed te betrachten'. 

Er volgen een tweetal gesprekken tussen de 

CvdO. en broeder Bottenbley en in begin juni 

bericht de commissie de raad dat zij onder-

zoek heeft gedaan en meent dat er verschil-

lende redenen zijn om nog geen beroepbaar-

stelling te verlenen. Zij nodigt de raad uit voor 

een gesprek hierover op 29 juni in het Motel 

Postiljon te Deventer, waarin een mondelinge 

toelichting zal worden gegeven. 

De raad beantwoordt deze brief op 8 juni en 

verwijt daarin de commissie deze beslissing te 

hebben genomen in eigen kracht en werken en 

met eigen inzicht, niet in diepe afhankelijk-

heid van de Heer. Ook stellen zij te verwach-

ten dat de commissie haar bezwaren op schrift 

zal stellen en aan de raad zal toesturen, zodat 

Bij het nu volgend verslag van de contacten tussen Commissie voor de Opleiding (CvdO) en de raad van 
Lemmer is het, voor een juiste interpretatie, van belang te weten hoe de verhouding tussen de gemeente 
Lemmer en de Unie, en vooral de CvdO. op dat moment was. Op basis van verhalen in de wandelgangen 
destijds, kan ik mij niet aan de indruk onttrekken dat niet alleen de houding van de raad, maar ook van een 
groot deel van de gemeente, negatief was ingekleurd door enkele gebeurtenissen uit het verleden. Hierbij valt, 
naast het negatieve advies wat destijds over het beroepen van ds. Hessels werd gegeven, te denken aan de 
controverse tussen een broeder van de raad en professor Reiling, die op de volgende wijze is ontstaan en ver-
lopen: In oktober 1978 -de gemeente is dan vacant - doet deze broeder van de raad in het gemeentebericht 
verslag van de toen gehouden Algemene Vergadering van de Unie. In dit verslag maakt hij ook melding van 
de toespraak die professor Jannus Reiling op deze AV hield en waarin hij zijn opvatting over de Bijbel en over 
de vrouwelijke studentes aan de Vinkenhof gaf. Volgens professor Reiling, die dit verslag onder ogen kreeg, 
klopte het verslag niet met wat hij in zijn toespraak had gezegd en bedoeld. Hij vraagt daarom een rectifica-
tie, waarvoor hij de tekst aanlevert, op te nemen in het eerstvolgende Gemeentebericht. Dit wordt hem door 
de broederraad geweigerd. In verdere correspondentie doet, naast broeder Reiling, ook de Commissie der 
Unie, in een brief, een dringend beroep op de raad om broeder Reiling te ontvangen voor een gesprek. Zij 
refereert daarbij aan de zelfs in de wereld gangbare regels van 'hoor en wederhoor'. De raad is hier niet op 
ingegaan en dit gesprek heeft nooit plaats gehad. Dan volgt, nauwelijks 6 weken later, de brief aan de CvdO. 
- waarin ook prof. Reiling zitting had - met het verzoek tot beroepbaarstelling van broeder Bottenbley, zonder 
dat daarbij de geldende regels in acht werden genomen.  
Professor Reiling heeft mij, in een telefonisch onderhoud dat ik op 21 augustus 1995 hierover met hem had, 
echter verzekerd dat de controverse tussen hem en de broeder van de raad niet bij de CvdO bekend was en 
geen enkele invloed heeft gehad op de beslissing over de beroepbaarstelling van ds. Bottenbley. In het jaar 
1995 is door de toen zittende raad van de gemeente opnieuw correspondentie gevoerd met broeder Reiling. 
Hierin heeft de raad uitgesproken het gebeurde te betreuren en van mening te zijn - met alle respect voor de 
toentertijd leidinggevende broeders - dat de raad destijds, door Reiling niet de gelegenheid te geven zijn 
woorden schriftelijk of mondeling toe te lichten, in gebreke is gebleven. 
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deze zich hierover kan beraden, om daarna 

gemotiveerd een gesprek aan te gaan met de 

commissie.  

Op 10 juli beantwoordt de commissie deze 

brief, en vermeldt daarin bij het standpunt te 

blijven de zaak mondeling te willen toelichten, 

omdat het moeilijk is deze zaken schriftelijk af 

te handelen. Opnieuw nodigen zij de raad uit 

voor een gesprek, deze keer op 21 september 

op "de Vinkenhof" in Bilthoven.  

De raad geeft in eerste instantie geen gehoor 

aan deze uitnodiging en verbreekt het contact 

met de CvdO. 

Raad en gemeente stellen zich op het stand-

punt dat hoe dan ook, of het nu met of zonder 

beroepbaarstelling is, broeder Bottenbley hun 

nieuwe voorganger moet worden. 

Zoals verderop zal blijken komt pas na een 

bemiddelingspoging van de Unie Commissie 

het contact met de CvdO weer tot stand. 

 

Sommigen vragen zich misschien af waarom 

er door de raad en voorganger zoveel belang 

werd gehecht aan de beroepbaarstelling. De 

reden hiervoor is op bladzijde 27 beschreven.27  

       Broeder en zuster Evert en Hennie Pap 

 
27 Met het verkrijgen van een beroepbaarstelling komt de 

voorganger in aanmerking voor opname in het pensioen- en 

invaliditeitsfonds en kan hij kinderbijslag ontvangen.  

De uiteindelijke beslissingsbevoegdheid over de beroepbaar-

stelling ligt bij de Commissie van de Opleiding.    

 

STRIJD EN ZEGEN 
1979-1988 

 

Ds. Bottenbley komt naar Lemmer 

Ondanks al deze tegenslagen komen broeder 

en zuster Bottenbley op 19 mei in Lemmer 

wonen in een prachtig huis, op Schoener 34, 

dat door verschillende broeders en zusters is 

geschilderd en behangen.  

Formeel is broeder Bottenbley nu pastoraal 

werker in de gemeente. 

Ondanks het feit dat er nog geen sprake is van 

een aanstelling als voorganger, wordt er toch 

een inzegeningdienst en een intrededienst 

gehouden. De inzegeningdienst, waarin broe-

der Bottenbley wordt bevestigd door ds. Hes-

sels, vindt plaats op de ochtend van 17 juni in 

het eigen kerkgebouw.  

De Commissie van de Unie was in de persoon 

van ds. Oldenburg uit Sneek hierbij wel aan-

wezig, maar heeft niet gesproken, wat men bij 

een beroepbaarstelling wel zou hebben ge-

daan. 

De intrededienst wordt 's middags gehouden 

in het kerkgebouw van de Nederlands Her-

vormde kerk. Hierbij zijn veel genodigden en 

belangstellenden aanwezig. 

 

Ondertussen heeft ook de Commissie der Unie 

(UC) zich gemengd in de controverse tussen de 

raad en de CvdO. Deze vraagt in een brief, ge-

richt aan de raad,  om een gesprek met een 

delegatie van hen aan te gaan. Deze brief 

wordt beantwoord nadat eerst in een leden-

vergadering van de gemeente de zaken uitvoe-

rig besproken zijn.  

De raad stelt in de reactie op de uitnodiging 

dat zij hen graag te willen ontvangen, mits er 

spijkers met koppen geslagen worden.  

De delegatie komt en bestaat uit de broeders 

Oldenburger Ploeger en de Winkel.  

Het gesprek, dat gevoerd wordt bij broeder 

Bottenbley aan huis, heeft een gemoedelijk 

verloop. Alle frustraties met betrekking tot de 

beroepingsprocedure worden doorgesproken.  

De broeders van de UC stellen dat de UC een 

andere taak heeft dan de CvdO en niet in be-

slissingsbevoegdheden van de CvdO kan tre-

den. Wel kan zij proberen de gesprekken weer 

op gang te brengen.  
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Dankzei deze actie van de UC gaat de CvdO 

opnieuw in gesprek met de broeders van de 

raad.  

Van dit gesprek maakt broeder Pap een ver-

slag, waaruit ik het volgende citeer: 

Het gesprek wordt door Ds. Bijleveld geopend met 

de opmerking dat hij blij is dat er nu een gesprek is, 

maar dat het hem spijt dat er door de raad niet 

eerder gehoor is gegeven aan de eerdere oproep van 

de CvdO. Vervolgens wordt er inhoudelijk ingegaan 

op de bezwaren van de CvdO tegen een beroepbaar-

stelling van ds. Bottenbley. Deze hebben te maken 

met het feit dat broeder Bottenbley zijn studie aan 

het Nederlands Gereformeerd Seminarie niet wil 

opgeven om daarvoor in de plaats een studie aan de 

Vinkenhof te gaan volgen. Ook zou zijn prediking te 

wetticistich zijn en zijn kennis van de geschiedenis 

van het baptistme onvoldoende.  

Broeder v/d Werf van de CvdO merkt ook nog op 

moeite te hebben met de opstelling van Lemmer 

naar de CvdO. De schijn wordt gewekt dat de 

commissie zich, in tegenstelling tot de raad van 

Lemmer, niet laat leiden door de Heilige Geest. Zul-

ke opmerkingen behoren niet gezegd, noch geschre-

ven te worden, aldus v/d Werf.  

Het gesprek wordt afgesloten met als enig resultaat 

dat de broeders van Lemmer nu weten wat de be-

weegredenen van de CvdO zijn. 

De CvdO laat schriftelijk weten dat ze, ook na 

het laatste gesprek met de raad blijft bij haar 

besluit nog geen plaatselijke beroepbaarstel-

ling voor broeder Bottenbley aan de UC te wil-

len voorstellen. 

 

Dit besluit is een enorme teleurstelling voor de 

broeders en zusters. Er is weinig begrip in de 

gemeente voor de handelswijze van de CvdO. 

De relatie met de Unie is hierdoor flink ver-

stoord en er is weinig meer nodig om het lid-

maatschap te beëindigen. Veel leden dringen 

er bij de raad op aan om hierover tot een be-

sluit te komen.  

Er worden twee ledenvergaderingen gehouden 

waarin dit onderwerp uitvoerig wordt bespro-

ken. In de vergadering van 24 maart 1980 

wordt ten slotte gestemd. Met tweeënzestig 

stemmen voor, veertien tegen en vier onthou-

dingen valt het besluit het lidmaatschap van 

de Unie op te schorten totdat de CvdO terug 

komt op haar beslissing. De Unie wordt schrif-

telijk van dit besluit op de hoogte gebracht. In 

deze brief legt de raad de schuldvraag over 

deze onverkwikkelijke zaak volledig bij de 

CvdO. In het antwoord op deze brief  geeft de 

Unie te kennen reglementair niet uit de voeten 

te kunnen met dit opschortingsbesluit, en ver-

zoekt Lemmer daarom aan de verplichting tot 

het betalen van de contributie te blijven vol-

doen. Wat opvalt is dat door de Unie de 'zwar-

te Piet' weer naar Lemmer terug wordt ge-

speeld waar het gaat over de schuldvraag van 

het gerezen geschil. 

In december is er opnieuw een ledenvergade-

ring over dit onderwerp. Nu speelt de vraag 

over voortzetting van het lidmaatschap van de 

Unie. Er wordt besloten een schriftelijke 

stemming te houden waar de hele gemeente 

aan mee kan doen. Het resultaat daarvan is  

dat met vijfennegentig voor- en vijftien tegen-

stemmers van de op dat moment honderdvijf-

entwintig leden tellende gemeente, het besluit 

wordt genomen de banden met de Unie defini-

tief te verbreken. 

Zoals was te verwachten zorgt het besluit om 

uit de Unie te gaan voor verdeeldheid onder de 

broeders en zusters van de gemeente.  

Enkele van de tegenstemmers besluiten zich 

aan de gemeente te onttrekken en zich aan te 

sluiten bij andere Uniegemeenten in de regio. 

 

Tweeënhalf jaar later, in juni 1983 is er nog 

een lijmpoging geweest.  

De broeders Schaap en Schouten van de Unie-

commissie bezoeken de raadsvergadering met 

de opdracht namens de Algemene Vergadering 

(AV) hun verontschuldigingen aan te bieden 

over de door de AV betreurde gang van zaken 

rond de aanstelling van broeder Bottenbley. 

Deze poging heeft echter niet tot resultaat dat 

de broeders van Lemmer het eerder genomen 

besluit opnieuw in overweging willen nemen.  

De broeders van Lemmer benadrukken in dit 

gesprek vooral hun moeite met de opleiding 

aan de Vinkenhof, die volgens hen niet vol-

doende bijbelgetrouw is. De afgevaardigden 

van de UC zeggen aan het eind van de avond 

dat ze graag een volgend gesprek willen omdat 

het nu gevoerde in hoofdzaak is gegaan over 

de opleiding. De broeders van Lemmer maken 

duidelijk dat ze - hoewel de afgevaardigden 

van de Unie naar hun mening in liefde hun 

opdracht hebben vervuld - in eerste instantie 

geen behoefte hebben aan een nieuw gesprek.
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Lemster Courant van 27-06-1979 
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Uitzending Nini Heutink 

Op 4 november 1979 wordt opnieuw een zen-

delinge door de gemeente uitgezonden.  

Nini Heutink was op 30 juni 1974 gedoopt door 

ds. Hessels en lid van de gemeente geworden.  

Zij had al meteen 

het verlangen de 

Heer te dienen en 

was tot de overtui-

ging gekomen dat 

ze haar baan als 

lerares aan de 

huishoudschool in 

Emmeloord op 

moest geven voor 

een studie aan de 

Bijbelschool in He-

verlee. Bij het af-

ronden van die studie kwam ze via contacten 

met de CAMA tot het besluit zich via deze or-

ganisatie uit te laten zenden naar de Ivoorkust 

in Afrika. 

De uitzenddienst, die werd gehouden in het 

Baken, het bijgebouw van de Gereformeerde 

kerk, werd geleid door ds. Bottenbley. Hij had 

als uitgangspunt voor de preek een gedeelte 

uit Johannes 15: 9 t/m 17. Christus noemt zijn 

discipelen zijn vrienden, en geeft hun de opdracht 

heen te gaan en vrucht te dragen. Ook ons geeft hij 

die opdracht; Nini op de plaats waar zij naartoe zal 

gaan, en de gemeente die biddend met haar verbon-

den is. Als wij staan op de plaats waar Hij ons 

gesteld heeft, hebben wij de volmacht om in Zijn 

naam te spreken en te dienen, en mogen we ervaren 

'de mond van God' te zijn, met als doel dat velen 

door Christus met God verzoend worden. (I Petrus 

4:11) Om vrucht te dragen moeten we verbonden 

zijn met de rank. Ons spreken en dienen moet daar-

om steeds plaats vinden in diepe ontvankelijkheid 

van Hem die ons gezonden heeft.  

Na de prediking wordt Nini onder handopleg-

ging door de broeders van de raad en de afge-

vaardigden van de CAMA aan de Heer opge-

dragen. Vervolgens wordt het woord gevoerd 

door broeder Stringer van de Cama, broeder 

Zijlstra namens de raad van de gemeente en 

tot slot door Nini zelf. Broeder Pap sluit de 

bijeenkomst af met dankgebed.  

In de week daarop vertrekt Nini vanaf Schip-

hol, naar Ivoorkust en wordt daarbij niet al-

leen door haar familie en vrienden, maar ook 

door vele gemeenteleden uitgezwaaid. 

Een pijnlijk conflict 

Al snel ontstaat er door de stijging van het 

ledenaantal van de gemeente behoefte aan 

uitbreiding van de broederraad. Daarbij komt 

dat broeder Pap28 in verband met zijn verhui-

zing naar Hoogezand zijn taak in Lemmer niet 

meer kan vervullen en vervangen moet wor-

den.  

Voordat de procedure voor uitbreiding van de 

raad wordt opgestart geeft broeder Bottenbley, 

in de raadsvergadering van mei 1981, aan 

moeite te hebben met de tot nu toe gebruike-

lijke werkwijze, waarbij oudsten en diakenen 

middels een schriftelijke verkiezing door de 

gemeente aangesteld worden. Hij is van me-

ning dat de raad de kandidaten moet uitzoe-

ken en toetsen en hen daarna aan de gemeen-

te moet voordragen, waarna die een aantal 

weken de tijd krijgt om Bijbelse bezwaren - zo 

die er mochten zijn - tegen de kandidaten in te 

brengen. Dit is volgens hem de Bijbelse ma-

nier. Hij staaft zijn visie met Bijbelgedeelten 

en vraagt de broeders van de raad hoe ze hier-

over denken. Er wordt uitvoerig over gespro-

ken en uiteindelijk wordt het besluit genomen 

deze nieuwe procedure aan de gemeente voor 

te leggen. In juni 1981 wordt dit voorstel met 

de gemeente besproken. Al voor de vergade-

ring zijn er een achttal leden die schriftelijk 

aan de raad laten weten dat ze tegen het voor-

stel zijn. Hun brief wordt eerst in de vergade-

ring behandeld, waarna er gelegenheid is voor 

het stellen van vragen. Niet in deze vergade-

ring, maar later krijgt de gemeente gelegen-

heid zich uit te spreken en wordt het voorstel 

van de raad met meerderheid van stemmen 

aangenomen.  

Op voorstel van de raad worden de broeders 

Sjouke Hiemstra en Ynze de Boer als oudste en 

 
     28 Broeder en zuster Pap hebben, in de jaren dat ze in Lem-

mer woonden, veel betekend voor de gemeente. Broeder Pap 

was naast organist ook oudste. In die hoedanigheid heeft hij 

het secretariaat van de raad vervuld. Tijdens de vacante perio-

de was hij voorzitter van de raad en vaak de woordvoerder 

van de gemeente naar buiten toe. Daarnaast was hij redacteur 

van het gemeentebericht. Na hun vertrek naar Hoogezand 

bleef broeder Pap nog enige tijd oudste, omdat het moeilijk 

was een vervanger te vinden. Dit was echter een tijdelijke 

situatie, en al snel werd hier een punt achter gezet. In juni 

1994 overleed broeder Pap in zijn toenmalige woonplaats 

Bergum, na een slopende ziekte, op de jonge leeftijd van 46 

jaar. 
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Durk Hak en Harm Akkerman als diakenen 

aan de raad toegevoegd. 

Kort daarna blijkt dat ook een broeder van de 

raad zich niet kan verenigen met de nieuwe 

procedure. Hoewel hij in de raadsvergadering 

had toegezegd zich bij de keuze van de meer-

derheid neer te leggen, laat hij in persoonlijke 

contacten met gemeenteleden blijken er niet 

achter te staan.  

De verhouding tussen deze broeder en de an-

dere broeders van de raad wordt hierdoor ui-

termate vertroebeld, zo ernstig zelfs dat de 

raad op een gegeven moment niet anders kan 

dan in een gemeente vergadering aan de ge-

meente voor te stellen deze broeder de toe-

gang tot het avondmaal te ontzeggen. De ge-

meente stemt daar mee in. Er volgen na dit 

besluit nog verschillende gesprekken tussen 

deze broeder en de raad. Die leidden er echter 

niet toe dat de gelederen weer gesloten kon-

den worden.  

Begin 1982 neemt de gemeente op voorstel van 

de broederraad het zware en trieste besluit 

deze broeder uit te sluiten. Als reactie hierop 

bedankt ook zijn vrouw voor de gemeente, 

samen met nog enkele broeders en zusters die 

aan hun kant staan. 

Dit is een harde klap voor de gemeente. De 

broeder die wordt uitgesloten van de gemeen-

te had zich al vanaf het begin doen kennen als 

iemand die zijn verantwoordelijkheid voor het 

werk in de gemeente serieus nam. Hij was 

trouw en gaf zich met hart en ziel. Niets was 

hem te veel. De manier waarop de band met 

de gemeente nu wordt verbroken is zéér pijn-

lijk en slaat een diepe wond bij deze familie, 

maar ook bij veel gemeenteleden29. Niet ieder-

een begrijpt de gang van zaken. Sommigen 

raken in verwarring en gaan de dingen anders 

uitleggen dan ze in werkelijkheid zijn. Dit geeft 

weer nieuwe problemen. De broederraad heeft 

handen vol werk om alles weer in goede banen 

 
29 Hoe pijnlijk dit besluit van de raad voor deze familie is 

geweest is mij ten volle duidelijk geworden toen ik, jaren na 

het overlijden van deze broeder, in april 2004 kort bij zijn 

weduwe op bezoek was om enkele foto’s voor dit boek van 

haar te vragen. Toen zij deze tijdsperiode in herinnering 

bracht en er over vertelde kwamen de tranen in haar ogen. 

“We hadden ons altijd voor de gemeente ingezet. Voor ons 

kwam de gemeente op de eerste plaats. En dan te moeten 

horen dat mijn man onder tucht werd gezet. Dat was moeilijk 

te verkroppen.”  

 

te leiden. Uiteindelijk keert de rust in de ge-

meente terug. Dit neemt niet weg dat deze ge-

beurtenis nog een lange nasleep krijgt.  

Het is goed om hier te vermelden dat na enke-

le jaren opnieuw een gesprek heeft plaats ge-

vonden tussen de betreffende broeder, ds Bot-

tenbley en een aantal broeders van de raad, 

waarin alles is uitgesproken en bijgelegd. Om-

dat de familie ondertussen was verhuisd en 

als gastlid waren in een andere gemeente, was 

ook de toenmalige voorganger van die ge-

meente bij dit gesprek aanwezig. Door deze 

verhuizing was terugkeer naar de gemeente 

van Lemmer niet relevant. 

 

Hoewel niet expliciet als argument naar de 

raad genoemd, is dit hele gebeuren en het be-

sluit van de gemeente om te bedanken voor de 

Unie, voor broeder en zuster Veersma en voor 

hun zoon en schoondochter Abe en Coby in 

begin 1982 mede de aanleiding tot hun besluit 

lid te worden van de gemeente van Stavoren. 

Ze verzoeken de raad hun attestatie over te 

sturen naar die gemeente.  

Daarmee zijn een aantal grondleggers van de 

gemeente uit ons midden vertrokken. 

 

Voorbereiding voor een nieuw gebouw 

Tijdens de hierboven beschreven moeilijke affaire 

spelen ook alle zaken zich af die te maken hebben 

met de bouw van de nieuwe kerk. Het is daarom 

noodzakelijk een stapje terug te doen in de tijd, naar 

eind 1980. 

 

De groei van de gemeente zet gestaag door. 

Opvallend hierbij is dat er nauwelijks nieuwe 

leden toetreden uit de Lemster bevolking. 

Schijnbaar wordt de gemeente hier nog steeds 

niet als een “normaal” kerkgenootschap be-

schouwd en daarom genegeerd. Het zijn vooral 

mensen uit omliggende plaatsen zoals Sneek, 

Heerenveen, Joure, Sint Nicolaasga en Emme-

loord, die, zoekende naar een gemeente die 

aansluit bij hun geloofsvisie, terechtkomen in 

Lemmer.
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Een indruk van de volle kerkzaal tijdens een ochtendsamenkomst in de Lijnbaan in 1981. 

Deze foto is genomen vanaf de kansel. Vooraan op het podium staan verschillende broeders van de raad. Links Harm Akkerman, midden 
br. Van den akker, tegen de muur Ynze de Boer en Henk Oegema. Achter het orgels zit Jelle Keulen, één van de vaste organisten 

  
Het kleine kerkje puilt uit. Al snel wordt de 

conclusie getrokken dat er een ander gebouw 

moet komen. Doorgaan in een zo afgeladen 

kerkje is onverantwoord en bovendien staat 

dat een verdere groei van de gemeente in de 

weg. Daarbij komt nog dat er in het gebouw 

slechts één bijzaal is en het gemis aan zaal-

ruimte steeds schrijnender wordt.  

De zondagsschool moet, sinds er een begin is 

gemaakt met het houden van ochtend-

samenkomsten, gebruik maken van de in de 

buurt gelegen Wilhelmina school en ook voor 

het overige jeugdwerk is geen geschikte ruimte 

voor handen.  

De gemeente kan zich gelukkig prijzen onder 

haar leden architect broeder Evers te hebben. 

Aan hem wordt gevraagd een schets te maken 

voor een nieuwe kerk en de kosten daarvan te 

berekenen.  

In de raadsvergadering van november 1980 

worden de eerste ontwerpen door broeder 

Evers aan de raad gepresenteerd. De meerder-

heid van de broeders raakt enthousiast en er 

wordt meteen die avond besloten een brief  
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naar Burgemeester en Wethouders te sturen 

met de vraag hen te informeren waar geschik-

te kavels voor de bouw van een kerk in Lem-

mer beschikbaar zijn of komen.  

  
Hans Evers achter de tekentafel 

 

Uit de verschillende berekeningen komt naar 

voren dat een nieuw kerkgebouw financieel 

haalbaar kan zijn voor de gemeente, mits dit 

in eigen beheer en zoveel mogelijk met eigen 

mensen gebouwd wordt. De globale raming 

gaat uit van een bedrag van 500.000 gulden. Er 

volgt al snel overleg met de gemeente Lem-

sterland over een locatie waar het gebouw kan 

staan. Eerder had de raad zijn oog al laten 

vallen op een stuk grond bij de MAVO aan de 

Flevostraat, maar de gemeente Lemsterland 

laat weten dat daar geen kerkgebouw binnen 

het bestemmingsplan past. In januari 1981 is 

er een bespreking tussen ambtenaren van 

bouwzaken en de broederraad. Daarin biedt de 

gemeente een bouwkavel aan die gelegen is 

aan de Wega. Hieraan kleven, vanuit de kerke-

lijke gemeente nogal wat bezwaren, onder 

andere dat  de kavel zo ver buiten de kom van 

Lemmer ligt en daardoor vooral voor de oude-

ren moeilijk bereikbaar. Toch wordt besloten 

om een optie op dit perceel te nemen. Een 

groot voordeel bij de aankoop hiervan is de 

ligging naast de Sporthal en het daarbij aan-

wezige parkeerterrein. Daardoor vervalt de 

verplichting een parkeerplaats bij de kerk aan 

te leggen en dat  levert een aanzienlijke bespa-

ring op.  

 

Het gezin Bottenbley 

 

In de gemeentejaarvergadering van februari 

1981 komt opnieuw het punt nieuwbouw aan 

de orde. De broeder die eerder al in de raads-

vergadering had aangegeven nog niet voor 

100% overtuigd te zijn van de noodzaak, weet 

ook nu nog niet of het wel de wil van de Heer 

is dat er gebouwd wordt. Hij wil eerst een dui-

delijk teken en heeft dat nog niet gekregen.  

Er kan op die avond nog geen groen licht aan 

de bouwcommissie gegeven worden omdat er 

nog te veel verdeeldheid in de gemeente is 

over deze zaak.  

 

 

 
Het kerkgebouw aan de Lijnbaan, gefotografeerd in 

1983 na een ochtenddienst 
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In juli 1981 komt een afvaardiging van de 

bouwcommissie, bestaande uit de broeders 

Evers, Tiesma30 en Loodsman, weer in de 

raadsvergadering om verslag te doen van zijn 

activiteiten en de ontwikkelingen tot nu toe. 

Alle raadsleden reageren positief op de voor-

stellen van de commissie, met uitzondering 

van de hiervoor genoemde broeder. Niemand 

van de raadsleden, noch van de bouwcommis-

sie heeft hem kunnen overtuigen. Hij wil al-

leen de overtuiging van de Heer ontvangen dat 

er gebouwd moet worden. De beslissing wordt 

daarom opnieuw uitgesteld, nu tot oktober, 

zodat de nieuwe broederraad hierover kan 

besluiten. 

 

In oktober 1981 vindt de inzegening van de 

nieuwe raadsleden plaats en in de vergadering 

met de nieuwe raad, in diezelfde maand, 

wordt het besluit genomen een positief advies 

aan de gemeente uit te brengen over de bouw-

plannen. 

In een gemeente vergadering, die op zondag 15 

november na de dienst wordt gehouden, geeft 

broeder Bottenbley een korte uiteenzetting 

over de vorderingen van de bouwplannen tot 

nu toe. Hij stelt dat we op een punt gekomen 

zijn dat de grond moet worden aangekocht. De 

stembriefjes, die al eerder aan de gemeentele-

den waren uitgereikt, waren geteld en daaruit 

is gebleken dat van de honderdzeven uitge-

brachte stemmen er zevenennegentig voor 

aankoop van de grond waren, zeven waren 

tegen en drie hadden geen mening. Dit resul-

taat gaf de raad voldoende vrijmoedigheid de 

grond aan te kopen. Vervolgens neemt de ge-

meenteraad van Lemsterland op 1 december 

het besluit de kavel te verkopen aan onze ge-

meente tegen een totaalprijs van 88.790 gul-

den exclusief BTW. 

 

 

Toen bekent was dat de bouw definitief door 

kon gaan werd besloten om voor de nieuwe 

kerk alvast ook een nieuw orgel aan te schaf-

fen. Het oude elektronische orgeltje was te 

 
30 Broeder Tiesma was lid van de gemeente en had een 

bouwbedrijf in Tjerkwerd. Broeder Loosman was een vriend 

van de gemeente en had een aannemersbedrijf in Creil.  

 

klein voor de grote zaal in de nieuw te bouwen 

kerk en bovendien totaal versleten. 

 
 

Ynze de Boer achter het Hammondorgel 

 

De keuze viel op een Hammond toonwielorgel, 

waarvan de klank het beste bij het karakter 

van de gemeentezang zou passen. Het orgel 

werd gekocht bij een firma in Apeldoorn en 

deed nog een korte tijd dienst in het oude 

kerkje. 

 

Het bouwproces 

Begin 1982 kan worden begonnen met de 

nieuwbouw. Op 15 februari van dat jaar wor-

den door een tiental broeders in het natte 

drassige terrein greppels gegraven om het vele 

water wat er staat af te voeren, zodat het 

bouwterrein begaanbaar werd voor de zware 

machines. 
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Op 7 april wordt het bouwperceel uitgezet 

door werknemers van aannemersbedrijf Fran-

kema, en wordt bepaald waar de heipalen 

moeten komen. 

Nadat in de dagen daarop de heipalen zijn 

aangeleverd wordt op 13 april de eerste paal 

geslagen door ds. Bottenbley en de firma Fran-

kema maakt dat werk in die week af.  

  

 

Op zaterdag 17 april, gaat een flinke groep 

vrijwilligers, onder de bezielende leiding van 

br. Oscar Olsen, met het werk aan de slag. 

Eerst wordt het nodige grondwerk gedaan, 

waarbij niet alles van een leien dakje gaat.      

 

 
 

Het koppensnellen van de 

heipalen vraagt een flinke 

inspanning van de man-

nen, vooral van degenen 

die door de week op kan-

toor werken en dit zware 

werk niet gewend zijn. 

 

In de weken die volgen is er altijd wel iets te 

doen, niet alleen op zaterdag, maar ook door 

de week en in de avonduren. In de zondagse 

samenkomsten wordt door broeder Olsen aan-

gekondigd hoeveel mensen er op de verschil-

lende momenten nodig zijn en hij gaat niet 

weer zitten voordat er voldoende vingers zijn 

opgestoken.  
 

De bekisting wordt aangebracht boven de hei-

palen voor de fundering van de muren. 

 

Br. Blom is onder het toeziend oog van br. Hummel 
bezig met het maken van de bekisting. 
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Als de bekisting 
klaar is komt er be-
tonijzer in.  
Ook weer een klus 
waar br. Blom een 
taak in heeft. Ik 
denk dat hij ook 
verantwoordelijk is 
geweest voor de 
levering hiervan, 
maar dat kan ik niet 
met zekerheid zeg-
gen. 

 

Daarna moet eerst alle overtollig materiaal, 

gereedschap en de rommel die op de bouwplek 

ligt worden opgeruimd. Een klus waar jong en 

oud een taak in heeft.  

Dan wordt het 

beton in de 

bekisting ge-

stort met me-

dewerking van 

de firma Fran-

kema. 

 

  

 
 

Oscar Olsen, de grote aanjager van het bouwproces, 

bezig met het aantrillen van het beton in de fundering 

 

Na een korte periode, waarin het beton kan 

drogen, wordt gestart met het metselwerk 

onder de vloer. Iedereen realiseert zich nu dat 

al het werk wat tot nu toe is gedaan straks 

niet meer zichtbaar zal zijn. Maar het is een 

mooie verbeelding van het geestelijke principe 

dat er eerst een goed fundament voor de ge-

meente moet worden gelegd, wil het bouw-

werk daarop stand houden. 

 
Het opmetselen van de fundering onder de vloer.  

 

 

 

Het loodgieterswerk onder 

de vloer, voor de afvoer 

naar het riool, wordt nu ook 

meteen uitgevoerd..  
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Dan komt de dag dat de vloer kan worden ge-

legd. Dit wordt helemaal met eigen krachten 

gedaan.  

 
Eerst worden tussen de opgemetselde funde-

ringen leggers aangebracht waarop vervolgens 

de tempexbroodjes worden geplaatst. 

 
Daarover komt weer betonijzer voordat het 

beton wordt gestort. 

 
Als het beton is gestort wordt dat geëgaliseerd 

en kan de droogtijd beginnen. 

 
 

 

Als de vloer goed droog is worden de construc-

tiebalken geplaatst. Deze zijn vervaardigd in 

het constructiebedrijf van broeder Blom in  

Marknesse.  

 
Op bovenstaande foto is de uitsparing voor het doop-

fond zichtbaar 

 
 

 

 

 

 
Voorafgaand aan het metselwerk worden de kozijnen 

gesteld. 
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Het leggen van de eerste steen  

Op 5 juni wordt, in aanwezigheid van enkele 

gemeenteleden, de eerste steen gelegd door 

onze oud-voorganger ds. Hessels.  

 
Br. Hessels tijdens de inleiding. Gemeenteleden op 

achtergrond vlnr. Br. J. de Boer, ?, zr. Fabriek, zr. Faber, 

br. & zr. Jan en Gorritje de Hoop.  

 

 

 
 

Hierna begint het metselwerk Een  specialis-

tisch werk dat daarom wordt uitbesteed aan 

een metselbedrijf.  

 

Als de binnenmuren worden gemetseld wor-

den meteen de nodige leidingen en loodgie-

terswerkzaamheden verricht, zodat die kun-

nen worden weggewerkt in de spouw bij het 

opmetselen van de buitenmuren. 

Deze aanleg van de elektrische leidingen en de 

loodgieterswerkzaamheden kunnen door eigen 

gemeenteleden worden verricht.  

 

 
 

 
Br. Aart Slabbekoorn is onze elektricien en hij wordt 

hierbij geholpen door zijn zoontje. 
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Zodra het metselwerk klaar is worden de ko-

zijnen voorzien van een tweede verflaag. Na-

tuurlijk ook weer door eigen mensen.  

Het mag duidelijk zijn dat dit geen klus is voor mensen 

met hoogtevrees.  

 

    

 
Dan komt de dag dat het glaswerk geplaatst 

kan worden. Dit is specialistisch werk en de 

leverancier doet dit zelf. Vooral de grote, hoge 

ramen boven de preekstoel kosten de nodige 

hoofdbrekens.  

 

 
 
Als het glas is geplaatst kunnen ook de dakplaten erop, 
en daarmee is het gebouw wind en waterdicht.  
 

 

 
De prefab dakplaten worden, voordat ze worden ge-
plaatst, eerst door br. Rob ten Cate gespoten aan de 
onderkant. Dan hoeft het plafond van de kerkzaal niet 
meer geschilderd te worden.  
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Voor het leggen van de golfplaten op de dak-
bedekking heeft br. Olsen weer een flink 
groepje vrijwilligers gemobiliseerd. 

De brs. Carrie Krul en Gerrit Otto. Twee potige kerels 
voor het zware werk. 

 
Als het gebouw wind- en waterdicht is kan  
worden begonnen met de afwerking. Buiten en 
binnen wordt al het schilderwerk afgewerkt.  

 
De brs. De Boer sr. en Sjoerd de Jong bezig met schil-
der- en timmerwerk 

 
De brs. Jelle Sipkema en Oscar Olsen, die beide een 

groot aandeel hadden in het bouwproces. 

 

 

 

 

 

 

Een medewerker van NUON 
voert een controle uit of in 
de meterkast alles op de 
juiste wijze is aangesloten, 
voordat de elektriciteit via 
deze meters kan worden 
geleverd.  

 

 

 

 

 

 
Een kennis van een gemeentelid 
is bereid gevonden de preekstoel 
te metselen. Een stukje vakwerk 
waarvoor we niemand in eigen 
gelederen hadden 
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Een in het leggen van harsvloeren gespecialiseerd bedrijf 

legt de dekvloer in de kerkzaal en de hal. 
 

 

 

 
 

 
Ook buitenom wordt hard gewerkt om bestrating en tuin op orde te brengen. Naast de vrijwilligers uit eigen kring zijn de 
mensen van aannemersbedrijf Schotanus uit Sloten bezig met het bestraten van de oprit. 
 

 

 

Tegen het eind van de maand oktober is alles  klaar. Omdat de openingsdatum al was vastgesteld 

waren de laatste werkzaamheden toch nog een race tegen de klok. Met een gevoel van grote dank-

baarheid kon het gereedschap worden neergelegd. Het gebouw was klaar voor gebruik. 

De broeders en zusters ervaren het als een grote zegen van de Heer dat het werk zo voortvarend is 

gegaan. De dank aan onze hemelse Vader wordt veelvuldig uitgesproken in de gemeente. Met de dag 

van de opening in het vooruitzicht gaan ze aan de slag om de inrichting klaar te maken. Vloerbeden-

king leggen, schoonmaken, tafels en stoelen in de zalen en stoelen in de kerkzaal, er is nog genoeg te 

doen.  

 

De gemeente besloot om het gebouw dezelfde naam te geven als destijds het gebouw in de Lijnbaan. 

Ook hier kwam REHOBOTH op de gevel te staan omdat opnieuw is ervaren dat de Heer deze plaats, 

deze ruimte voor de gemeente mogelijk heeft gemaakt.  
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IN HET NIEUWE GEBOUW 
1982-2000 

 

De opening 

Door de enorme inzet van de gemeenteleden 

kan op 31 oktober van datzelfde jaar het 

nieuwe kerkgebouw in gebruik worden geno-

men. Het is een feestelijke dag. Vol met dank-

baarheid naar onze hemelse Vader. 

 

 
 

Op de afgesproken tijd verzamelen gemeente-

leden en gasten zich op de oprit voor de deur 

van het gebouw. Dan opent Jelle Sipkema, die 

als timmerman een heel groot aandeel in de 

bouw heeft gehad, officieel het gebouw door 

de deur van het slot te doen.   
 

 

Als de leden en de gasten daarna binnen ko-

men krijgen ze allemaal een corsage opge-

speld.  

 

In de samenkomst, die volgt, komen eerst en-

kele broeders van de raad en de bouwcom-

missie aan het woord. Broeder Hans Evers 

draagt als architect en voorzitter van de 

bouwcommissie het gebouw over aan de ge-

meente.  

 

 

Hij doet dit door het overhandigen van een 

grote bijbel aan broeder Harm Span, één van 

de ouderlingen van dat moment. 
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Nadat broeder Harm Span de bouwcommissie 

heeft bedankt begint de openingsdienst voor 

de gemeente.  

 

Ds. Bottenbley die de leiding van de dienst 

heeft spreekt over het Schriftgedeelte 1 Kro-

nieken 29 : 10-19 Dit 

gedeelte omvat een 

loflied van David, 

nadat het volk gaven 

had bijeengebracht 

voor de bouw van de 

tempel, die spoedig 

van start zou gaan. 

David brengt onder 

onze aandacht dat 

alles de Here toebe-

hoort.  

Alle macht, alle rijk-

dom en bezit is van 

de Here. Zelfs de gaven die het volk gebracht 

heeft komen van de Here. Dit geldt ook voor 

ons. Wij hebben ons nergens op te beroemen. 

Alle werk dat verzet is, alle offers die gebracht 

zijn, het komt uit Gods hand en wij geven het 

Hem uit Zijn hand.  

Wij hebben samen gebouwd, samen bijgedra-

gen, samen gebeden. Maar alles kwam van de 

Here. "Wie zijn wij dat wij daartoe in staat 

zouden zijn" Hem alle eer! 

 

 

De middagbijeenkomst is van heel andere 

aard. Hiervoor zijn ook officiële instanties uit-

genodigd, zoals B&W, vertegenwoordigers van 

andere Baptistengemeenten en andere kerken 

van Lemmer, leveranciers van de bouwmate-

rialen, enz.  
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De middagbijeenkomst 

 

 

 
 

 

 

In deze bijeenkomst wordt door verschillenden 

van hen het woord gevoerd. Zoals door onze 

oud-voorganger ds. Hessels, 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Burge-

meester 

Faber na-

mens het 

college 

van B&W 

van Lem-

sterland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastor van der Wateringen namens de Raad 

van Kerken Lemsterland. 

 

 
 

 

 

 

 

Broeder Branden-

burg namens onze 

moedergemeente 

Stavoren. 
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En anderen 

 

 

. 

In deze middagbijeenkomst zijn alle zitplaat-

sen bezet. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Sjouke Hiemstra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ludy Fabriek en Ynze de Boer   
 

 

 
 

Zondagschoolgroep in 1982. Voorste rij links, met gestreepte trui, Hendrik Span, Anne Hans de Boer, Mirjam en Daniël 
Akkerman, ?, Lydia Drost, Bianca Bangma ……. 
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De avondbijeenkomst 
 

's Avonds komt de gemeente weer bijeen voor een gezellig samenzijn die begint met een gezamenlij-
ke broodmaaltijd. Daarna leveren verschillende broeders en zusters een bijdrage. 

 

 

 
 
 
 
 
De ouderengroep 
zingt een lied. 
V.l.n.r. Zr. Faber, zr. 
Bijlsma, br. Hum-
mel, zr. Fabriek, zr. 
Sjoukes, ?, zr. Rot-
tiné, zr. Verhoeff, zr. 
De Boer. 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
De ‘Tussenjeugd’ V.l.n.r. Jeanet Bangma,  
Tineke de Boer, Sjoukje Span, Fiona Jasper    
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     Bijbelschoolstudenten. V.l.n.r. Gerardus Sipkema, Joke Fabriek, Marjolein Prins, Ludy Fabriek 
 

 

Duo Lipkje en Misty 
 

 

 

 

 

             Afke Grigoleit en Mirjam Zijlstra 
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In  het Gemeentebericht van november een verslag van deze openingsdag 
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Verschillende regionale, provinciale en landelijke kranten schrijven over de bouw en opening van 

ons nieuwe kerkgebouw. Hieronder de Lemster Courant “De Zuid Friesland” op 27 oktober. 
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Het Friesch Dagblad 
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Op deze foto staan 
v.l.n.r. Ds. Orlando Bot-
tenbley (voorganger), br 
van den Akker (oudste),  
br. Harm Span (oudste), 
br Harm Akkerman 
(diaken), br. Ynze de 
Boer (oudste),  
br Hans Evers (bouw-
cie), br. Sjouke Hiem-
stra (oudste), br. Oscar 
Olsen (bouwcie)  
br. Henk Oegema (oud-
ste), br. Jelle Sipkema 
(bouwcie), br. Durk Hak 
(diaken) 
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Een nieuw gebouw, nieuwe regels.  

 

De gemeente in het nieuwe gebouw. 

Het is wel wennen in de eerste tijd, deze om-

schakeling vanuit het kleine kerkje met hon-

derdveertig zitplaatsen, waar in elke samen-

komst stoelen bijgezet moesten worden, naar 

een kerkzaal met tweehonderdvijftig zitplaat-

sen waarvan in de eerste tijd slechts honderd-

vijftig bezet zijn.  

Maar al vrij snel na de opening van de nieuwe 

kerk begint het bezoekersaantal van de sa-

menkomsten opnieuw te groeien.  

Veel van deze nieuwe bezoekers besluiten lid 

te worden van de gemeente, waardoor ook het 

ledental aanzienlijk stijgt.  

Op het hoogtepunt, in 1986, telt de gemeente 

tegen de driehonderd leden. Hoewel dit op 

zichzelf iets is waar we blij mee zijn, zitten er 

ook enkele negatieve kanten aan. 

Allereerst doet zich het verschijnsel voor dat 

de nieuwe bezoekers en leden in hoofdzaak 

van buiten Lemmer komen. Vaak zijn dit men-

sen die uit verschillende reformatorische ker-

ken komen, maar onder hen zijn er ook die lid 

zijn of waren van een Unie-Baptistengemeente 

in hun woonplaats. Vaak zijn dit broeders en 

zusters die niet meer instemmen met de gang 

van zaken in die gemeente en zijn zij op zoek 

gegaan naar een ander geestelijk tehuis.31   

 
31 Er doet zich in deze tijd een nieuw fenomeen voor. Door 

de toename van het autobezit en de daardoor groter wordende 

 

 

De broederraad van Lemmer ziet zich hiermee 

voor een enorm dilemma geplaatst.  

Enerzijds is hij van mening dat mensen uit een 

plaats waar een Baptistengemeente is daar 

eigenlijk ook naar toe horen te gaan; ander-

zijds ziet men ook wel in dat wanneer iemand 

besluit zich aan een gemeente te onttrekken 

omdat daar dingen gebeuren waarvan de be-

trokken persoon vindt dat die niet meer in 

overeenstemming zijn met zijn visie op Gods 

woord, het niet van een juiste houding zou 

getuigen deze mensen in de kou te laten staan 

en hen niet van het nodige voor hun geestelijk 

leven te voorzien. Daarom neemt de raad het 

besluit om deze mensen wel op te nemen in de 

gemeente. Hiermee stuit zij logischerwijs op 

een stuk onbegrip bij verschillende uniege-

meenten uit de omgeving van Lemmer. De 

kritiek spitst zich met name toe op de voor-

ganger. Een veel gehoorde klacht is dat hij de 

mensen uit de andere kerken weg zou trekken. 

 
mobiliteit, voelen mensen zich niet meer gedwongen een 

geestelijk huis in- of in de buurt van de eigen woonplaats te 

zoeken. Velen, die zich in bepaalde opzichten niet kunnen 

vinden in leer en bijbeluitleg van de in hun woonplaats aan-

wezige gemeenten, onttrekken zich daaraan en zoeken buiten 

hun woonplaats naar een gemeente die wel aan hun verwach-

ting voldoet. Een gevolg hiervan is dat er veelal niet meer 

gevochten wordt voor behoud van oude inzichten en waarden. 

De nieuwe theologie vindt ingang bij hen die daarmee in-

stemmen, en degenen die het er niet mee eens zijn vertrek-

ken. 
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In zekere zin is dat ook wel zo. Bottenbley is 

een graag gehoorde spreker met een conserva-

tieve inslag. Mensen die de liberalisering van 

hun eigen gemeente niet kunnen onderschrij-

ven komen al gauw bij hem terecht.  

 

Het zou te ver voeren in dit boekje een ver-

handeling op te nemen van datgene wat bij 

deze mensen tot die onvrede heeft geleid en 

wat de visie van de broeders van Lemmer 

daarin was. Laat het genoeg zijn hier op te 

merken dat elke aanvraag om lid te worden 

van onze gemeente door de toen zittende 

broederraad zorgvuldig is onderzocht en afge-

wogen en dat alleen degenen toegelaten zijn 

van wie de broederraad er begrip voor op kon 

brengen, voor zover dit was te overzien, dat zij 

afstand wilden nemen van de verantwoorde-

lijkheid om lid te blijven in hun eerdere ge-

meente. 

 

Een ander bezwaar van de snelle groei van de 

gemeente uit zich in de veel gehoorde klacht 

dat men geen tijd meer heeft elkaar echt te 

leren kennen.  

Hoewel het vanaf de kansel gestimuleerd 

wordt om elkaar na de dienst uit te nodigen 

voor een kopje koffie - wat ook door veel men-

sen in praktijk wordt gebracht - blijven er toch 

nog veel "vreemde gezichten" over.  

Dit heeft tot gevolg dat enkelen van de oude 

garde niet alleen moeite hebben zich thuis te 

voelen in het nieuwe gebouw, maar ook in de 

nieuwe situatie in z'n geheel. Ze missen het 

knusse van het oude kerkje en de intieme 

sfeer van de onderlinge gemeenschap die daar 

heerste en die zich vooral bij de bouw van de 

nieuwe kerk zo bijzonder had gemanifesteerd. 

 

Een derde bezwaar wat naar voren komt is 

meer van organisatorische aard. 

De leden van de gemeente zitten onderhand 

verspreid in een gebied wat omcirkeld wordt 

door de plaatsen Emmeloord, Oudemirdum, 

Bolsward, Sneek, Heerenveen en Wolvega. Dit 

levert vooral bij de doordeweekse samenkom-

sten, zoals de bidstond en Bijbelstudie, nogal 

wat problemen op. Veel leden en bezoekers uit 

genoemd gebied kunnen het, vaak om financi-

ele redenen, niet opbrengen meerdere keren 

per week naar Lemmer te reizen.  

Dit probleem wordt opgevangen door in ver-

schillende plaatsen Bijbelstudie- en bid-

stondkringen te organiseren.  

Dat gaat echter weer ten koste van de ge-

meenschap met de broeders en zusters uit de 

andere plaatsen die men hierdoor alleen nog 

maar in de zondagse samenkomsten ontmoet. 

 

Een nieuwe impuls aan het jeugdwerk 

Een ander facet van het werk, wat mede door 

dit reisprobleem dreigt onder te sneeuwen, is 

het jeugdwerk.  

Het koffiebarwerk op zaterdagavond komt 

nauwelijks van de grond door een gebrek aan 

bezoekers. Hiervoor wordt ook niet een goede 

oplossing gevonden.  

Daar komt nog bij dat het ook aan goede lei-

ding ontbreekt. Het is heel moeilijk een goede, 

gemotiveerde jeugdleider te vinden die bereid 

is de zaterdagavond daarvoor op te offeren.  

Door de raad wordt zoveel mogelijk gepro-

beerd de jeugd te stimuleren in de gemeen-

schap met elkaar. Een van de middelen die 

hierbij aangewend wordt is het organiseren 

van gospelconcerten.  

Het nieuwe gebouw is daar erg geschikt voor.  

Verschillende bekende binnen- en buitenland-

se artiesten hebben in die tijd een optreden in 

het kerkgebouw verzorgd.  

 

Dit waren o.a. uit Engeland Adrian Snell,  
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Uit Ierland de folksinger Rodney Cordner,  

 
 

Uit Amerika Don Francisco en Gary Dunham 

in een gezamenlijk optreden, 

 

De blinde Amerikaanse zangeres Marilyn Ba-

ker.  

 
 

De Amerikaanse groep Silverwind kwam zelfs 

twee keer.  

 

Deze concerten met Silverwind waren wel héél 

bijzonder. Op 16 oktober 1983 komen ze voor 

het eerst naar Lemmer. Het concert wordt in 

de naast het kerkgebouw gelegen sporthal 

gegeven en trekt een enorm aantal bezoekers. 

Veel mensen komen bij dit concert tot beke-

ring. 

 

Een jaar later komen ze weer. Toen werd ge-

vraagd aan een groep kinderen van onze ge-

meente om op het podium mee te zingen met 

het lied: ‘A Song In The Night’ Tiny de Boer 

studeert dit in de weken vooraf met hen in. 

Het wordt een geweldige ervaring waar door 

de kinderen nog lang over wordt gesproken.  
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Uit Israël komen Merv en Merla Watson. Bij 

dat concert had ik de eer hen mee te mogen 

begeleiden op het Hammondorgel in de kerk-

zaal.  

 
.  

 

Het organiseren van deze concerten was niet 

de enige evangelisatieactiviteit van de ge-

meente. In de tachtiger jaren werd gedurende 

de zomerperiode elke week op vrijdagavond 

een openluchtsamenkomst gehouden op de 

Korte Streek. Eerst was dat onder de toren van 

de Hervormde kerk en later bij de Flevobrug. 

In die samenkomsten werd veel gezongen met 

gitaarbegeleiding en een korte boodschap 

doorgegeven. Soms gaf een van de aanwezigen 

een kort getuigenis 

Deze openluchtsamenkomsten in het uit-

gaansgebied werden door de meeste mensen 

niet erg gewaardeerd.  

Later is ingezien dat de effectiviteit van deze 

samenkomsten nihil was en is er een punt 

achter gezet. 

 

 

 

Opnieuw een zangkoor 

Was het zangkoor in de zestiger jaren niet 

goed van de grond gekomen; in de jaren tach-

tig vindt een nieuwe poging plaats en deze 

keer met meer succes. Een groepje jonge men-

sen richt de zanggroep “Manna” op. Deze 

groep staat onder leiding van organist Jelle 

Keulen en zal gedurende een aantal jaren ac-

tief blijven en met hun zang de gemeentesa-

menkomsten verlevendigen. In een later sta-

dium, wanneer verschillende leden van het 

koor vertrekken, wordt ook dit koor weer op-

geheven. 
 

Zanggroep ‘Manna’ 
v.l.n.r. Barry Olsen, Rixt van Dijk, Olaf Olsen, Jan van Dijk, Carola Olsen, Bettie Keulen, Nelie van Wijnen, Tineke Pheif-
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fer. 

 

 

 
 

Zangkoor ‘Relinquenda’ o.l.v. Balt de Vries 
 

Kort daarna wordt voor de derde keer een koor 

opgericht dat de naam Relinquenda krijgt. Dit 

koor is niet alleen voor jonge mensen, maar 

alle leeftijden zijn welkom.  

Broeder Hessel Dantuma, een professionele 

musicus die op dat moment lid is van onze 

gemeente, neemt de leiding op zich.  

Na zijn vertrek neemt broeder Balt de Vries de 

leiding over. Hij doet dat een aantal jaren met 

succes, maar helaas begint ook van dit koor 

ledenaantal terug te lopen. Er wordt nog korte 

tijd geprobeerd de zaak in stand te houden 

maar uiteindelijk valt het besluit ook met dit 

koor te stoppen. 

 

Oprichting van de stichting Rehoboth 

In 1983 begint bij enkele broeders van de raad 

het idee te groeien hulp te bieden aan mensen 

met psychosociale problemen.  

Er zou een soort opvangcentrum moeten ko-

men, gesteund door onze gemeente.  

Er wordt een werkgroep in het leven geroepen 

bestaande uit broeder en zuster Johan en Gu 

de Ronde, broeder Orlando Bottenbley, zuster 

Ineke Bos en broeder Ynze de Boer.  

Hun eerste taak was het zoeken van een ge-

schikte huisvesting. Daarbij worden verschil-

lende mogelijkheden onderzocht en bekeken.  

Uiteindelijk komt men terecht bij een pand 

van broeder de Goede in Oudemirdum.  

Het is een geschikte ruimte in een voormalig 

woonhuis, gekoppeld aan de bovenverdieping 

van een winkel.  

Hier functioneert de stichting enige tijd, maar 

al gauw is het pand te klein en moet er wor-

den omgezien naar een groter onderkomen.  

Na enig zoeken valt het oog van het bestuur 

op een voormalig nonnenklooster, aan de 

Prof.Lorentzstraat in Emmeloord dat te koop 

staat. Dit pand is, qua indeling en ligging, ui-

termate geschikt en het bestuur van het kloos-

ter ziet ook graag een dergelijke opvang in het 
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pand gerealiseerd, mits er geen drugs- en al-

coholverslaafden worden opgevangen.  

Aan deze voorwaarde wil het stichtingsbe-

stuur voldoen en na enige tijd lukt het om ook 

de financiën rond te krijgen, zodat het pand 

kan worden aangekocht.  

Gerard en Corrie Broek komen met hun gezin 

vanuit IJmuiden in Lemmer wonen om leiding 

te geven aan dit werk.  

Ook andere leden van de gemeente, die een 

opleiding genoten hebben op dit gebied of  

daarmee bezig zijn, krijgen een taak in de be-

geleiding in het huis. In eerste instantie werd 

reglementair vastgelegd dat tweederde van 

het aantal bestuursleden moest bestaan uit 

leden van de Baptistengemeente Lemmer. Na 

enige jaren wordt dit uitgangspunt echter los-

gelaten en wordt de basis van het werk ver-

breed door een groter deel van het bestuur te 

laten bestaan uit leden van andere kerkge-

nootschappen.  

Hierbij wordt wel steeds voor ogen gehouden 

dat dit mensen moeten zijn die een positief 

christelijke levenshouding hebben. 

 

 

 

 
 

 
Een artikel uit het Friesch Dagblad
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Zendeling Nicanor Tamang 

Rond 1984 kwam onze gemeente in contact 

met Nicanor Tamang en zijn vrouw Elizabeth. 

Nicanor woonde en werkte toen als evangelist 

in Nepal. Hij trok dagenlang te voet de bergen 

in om het evangelie te verkondigen en gelovi-

gen te ondersteunen en toe te rusten. We wer-

den geraakt door het moeilijke werk wat Nica-

nor deed, door het gevaar dat hij daarbij liep 

en onze gemeente wilde hem graag bemoedi-

gen en ondersteunen. Nepal was een gesloten 

land en Nicanor werd enkele keren gearres-

teerd en gevangen gezet. Na zijn laatste ge-

vangenschap moest hij Nepal verlaten en ging 

hij vlak over de grens in India wonen en ver-

volgde van daaruit het werk. Dat werk breidde 

zich gigantisch uit. 

Er werden o.a. projecten opgezet voor kin-

deren en later ook voor vrouwen. Veel mensen 

uit onze gemeente zijn daarvoor sponsor ge-

weest. Nicanor kwam af en toe naar Neder-

land en sprak dan bij ons in de dienst en ver-

bleef soms enkele dagen bij gemeenteleden. 

 
 

Bijbelschoolstudenten als stagiairs 

Op verzoek van de directie van de bijbelschool 

in Heverlee kwamen van tijd tot tijd afgestu-

deerde studenten van de Theologische Facul-

teit een jaar stage lopen in de gemeente van 

Lemmer.  

Deze, in 1984 begonnen gewoonte, wierp zijn 

vruchten af, zeker in het gemeente stichtend 

werk, waarover ik hierna iets zal vermelden.  

 

De studenten waren zeer gewaardeerde krach-

ten, die door hun inzet in pastoraat en predi-

king een belangrijk deel van het werk voor 

hun rekening namen.  

Daarnaast was het voor hen een tijd waarin ze 

het gemeentewerk met al zijn ins en outs kon-

den leren kennen. 

 

De eerste stagiairs die kwamen waren broe-

ders die voor en tijdens hun studietijd al lid 

van onze gemeente waren. Namen in dit ver-

band te noemen zijn o.a. Ludy Fabriek en Ge-

rardus Sipkema. Later zijn velen gevolgd, ook 

van andere Bijbelscholen. 

 

Radiodiensten 

In de periode dat broeder Bottenbley de ge-

meente diende is er een tweetal keren een 

radio-opname gemaakt in onze gemeente van 

het EO programma “Laat ons de rustdag wij-

den” dat op de zaterdagavond werd uitgezon-

den.  

De eerste keer was dat in het ‘oude’ kerkje op 

de Lijnbaan en later een keer in het nieuwe 

gebouw. 

 

Nieuwe gemeenten worden gesticht 

De raad heeft zich in deze periode sterk bezig 

gehouden met de vraag hoe het gemeentewerk 

verder gestructureerd kon worden. 

Daarbij komt zij tot de overtuiging dat het 

organiseren van samenkomsten in plaatsen 

waar veel gemeenteleden vandaan komen, 

met het doel in die plaatsen nieuwe gemeen-

ten te stichten, niet te vermijden is. Hoewel de 

buiten Lemmer vandaan komende broeders en 

zusters welwillend zijn, is het toch een te grote 

opgave hen voor de doordeweekse gemeente-

lijke activiteiten naar Lemmer te laten komen. 

Ook de opgroeiende jeugd van deze gemeente-

leden moet een plaats vinden in de gemeente-

lijke activiteit en dat lukt niet op doordeweek-

se dagen. 

 

Sneek 

De eerste plaats die in aanmerking zou komen 

voor het stichten van een gemeente was 

Sneek. Het aantal leden van de gemeente uit 

die plaats bedroeg ongeveer zeventig.  

Dat de stichting van een tweede Baptistenge-

meente in deze plaats bijzonder pijnlijk zou 

zijn voor de daar gevestigde uniegemeente 

realiseerden de broeders zich terdege.  
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Ze achtten het daarom noodzakelijk een ge-

sprek aan te gaan met de raad van die ge-

meente.  

Toen dit gesprek plaats vond bleek wel hoe 

pijnlijk deze zaak voor de Unie-broeders was. 

De broeders van Lemmer konden met hun 

argumenten de raad van de uniegemeente 

onvoldoende overtuigen. Toen het voornemen 

toch werd doorgezet betekende dat een lang-

durige breuk met de broeders en zusters van 

de uniegemeente. 

 

Tijdens de voorbereidingen op de stichting van 

een gemeente in Sneek waren vanaf maart 

1984 tot november 1986 de broeders Marten 

Wijnja, Bouke Lyklema en Herre van der Velde 

uit Sneek lid van de raad in Lemmer. Zij waren 

in hoofdzaak verantwoordelijk voor het werk 

in Sneek, maar functioneerden ook mee in de 

besprekingen van de problematiek van Lem-

mer.  

 

Aanvankelijk was het werk in Sneek begonnen 

met het organiseren van Bijbelstudies en bid-

stonden voor de daar -wonende broeders en 

zusters. Later, in het najaar van 1983 wordt 

begonnen met het organiseren van samen-

komsten op zondagavond. Deze worden in 

eerste instantie gehouden in de Mennozaal, 

een bijzaal van de Doopsgezinde kerk.  

In 1985 worden de eerste ochtendsamenkom-

sten belegd in de kantine van de Christelijke 

LTS, het schoolgebouw waar broeder Lyklema 

docent was.   

Op 7 november 1986 vindt de laatste gezamen-

lijke broederraadsvergadering plaats en wordt 

Sneek een gedeeltelijk zelfstandige gemeente. 

Omdat ze nog geen eigen voorganger hebben, 

blijft broeder Bottenbley nog voorzitter van de 

raad van Sneek. Maar liefst zevenenzestig 

Sneeker-leden verlaten hierdoor onze gemeen-

te en dan spreken we nog niet eens over de 

gasten die vanuit Sneek onze samenkomsten 

bezochten. Het ledental van Lemmer daalt op 

1 december 1986 van tweehonderdnegenen-

tachtig naar tweehonderdtweeëndertig. 

Er wordt druk omgezien naar een voorganger 

voor Sneek. Vele namen passeren de revue en 

uiteindelijk wordt broeder Eduart Verhaagen 

beroepen  en aangesteld. Met het inzegenen 

van deze voorganger op 28 juni 1987 wordt 

Sneek volledig zelfstandig.  

 

Het vertrek van de broeders en zusters uit 

Sneek betekent een eerste, voelbare aderlating 

voor de gemeente van Lemmer, maar niet de 

laatste, zoals uit het vervolg van deze ge-

schiedschrijving zal blijken.     

 

Franeker.   

De gemeente Lemmer, en dan met name haar 

voorganger, had ook nog contacten in Frane-

ker. De plaats waar in 1864 een gemeente was 

gesticht door broeder de Neui32.  

Deze Vrije Baptistengemeente, die zich nooit 

bij de Unie had aangesloten, bestond nog 

slechts uit vijf leden en had een eigen kerkge-

bouw.  

Uit de, via telefoongesprekken met broeder 

Bottenbley, ontstane contacten was de vraag 

naar voren gekomen of onze gemeente niet de 

mogelijkheid zag in Franeker met Bijbelstudies 

te beginnen.  

De relatie met de bestaande Vrije Baptisten-

gemeente in Franeker is nooit goed van de 

grond gekomen. Maar, zoals u verderop zult 

lezen, hebben raad en voorganger van Lem-

mer een belangrijke adviserende rol mogen 

vervullen in de totstandkoming van de nieuwe 

gemeente daar. 

 

Zoals gezegd werden veelal stagiairs ingezet in 

het werk in de gemeenten in oprichting.  

Zo is broeder Ludy Fabriek vanuit Lemmer een 

tijdlang werkzaam geweest in Franeker en 

later door de broeders en zusters van Franeker 

gevraagd hun voorganger te worden. Hij aan-

vaarde dit beroep, is naar Franeker verhuisd 

en is daar op 1 september 1985 begonnen met 

het houden van samenkomsten. Ook is hij 

begonnen met het zoeken naar broeders die 

met hem de gemeente zouden kunnen leiden.  

Nadat hij deze had gevonden heeft hij de raad 

van Lemmer gevraagd het onderzoek hiervoor 

verder af te ronden. Twee broeders van de 

raad van Lemmer zijn een dag in Franeker 

geweest en hebben persoonlijke gesprekken 

met de betreffende broeders gevoerd. Zij kon-

den aan het einde van die dag instemmen met 

alle door broeder Fabriek voorgestelde broe-

ders.  

 
32 Zie pagina 3 van dit boek 
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Deze broeders werden op 4 mei 1986 ingeze-

gend als oudsten en diakenen.  

Of toen de gemeente ook is geïnstitueerd is mij 

niet helemaal duidelijk, maar dat is van on-

dergeschikt belang. In ieder geval kon het 

werk in Franeker nu ten volle tot ontplooiing 

komen. 

Heerenveen. 

Evenals destijds in Sneek had de gemeente ook 

leden in o.a. Heerenveen en Wolvega. Het 

spreekt voor zich dat de overweging bij de 

raad en bij de daar wonende leden opkwam 

om ook in die plaatsen gemeentestichtend 

werk te doen.  

De raad probeerde in eerste instantie voor de 

gemeenteleden uit die plaatsen door middel 

van het beleggen van Bijbelstudie- en bidstond 

groepen in Wolvega, te komen tot gemeente-

stichting. De reden dat werd gekozen voor 

Wolvega was dat hier nog geen Baptistenge-

meente was. In Heerenveen zou stichting van 

een gemeente pijnlijk zijn voor de broeders en 

zusters van de uniegemeente.  

Waar de raad echter onvoldoende rekening 

mee had gehouden was dat er in Wolvega een 

Vrije (niet synodaal) Gereformeerde kerk was, 

waar veel evangelische christenen kerkten. De 

poging tot gemeentestichting werd door de 

raad van die gemeente, waar tot op dat mo-

ment goede contacten mee werden onderhou-

den en in wiens bijgebouwen zelfs onze Bijbel-

studies werden gehouden, niet gewaardeerd. 

Dit leidde tot een breuk in de relatie en beëin-

diging van de verhuur van haar bijgebouwen 

aan onze gemeente.  

Dit voorval deed de raad van Lemmer, na 

overleg met haar leden uit Wolvega en Hee-

renveen, uiteindelijk besluiten zich toch te 

richten op Heerenveen.  

Er werd een zogenaamde 'kerngroep' in het 

leven geroepen bestaande uit enkele in Wol-

vega en Heerenveen wonende leden van de 

gemeente en broeder Bottenbley. Deze kern-

groep was verantwoordelijk voor de organisa-

torische zaken, zoals voorbereiding en verzor-

ging van de samenkomsten.  

Op 8 november 1987 wordt het werk in Hee-

renveen ingeluid met een bijzondere avond-

samenkomst in het gebouw van de Nederlands 

Hervormde kerk aan de Fok, waaraan wordt 

meegewerkt door Gert en Hermien Timmer-

man33 en ds. Bottenbley. Vanaf 15 november 

wordt er wekelijks een avondsamenkomst 

gehouden in "Het Posthuis".  

Het gemeentestichtend werk kwam hier echter 

ook moeizaam van de grond. 34 

De uiteindelijke beslissing van de raad van 

Lemmer om zijn handen van het werk in Hee-

renveen af te trekken wordt genomen nadat 

broeder Bottenbley definitief bekend maakt 

naar Drachten te zullen vertrekken. Er is dan 

niet voldoende eenstemmigheid meer in de 

raad om dit werk nog te kunnen blijven steu-

nen. Bovendien ontbreekt het Lemmer op dat 

moment aan voldoende kader, zodat alle be-

schikbare tijd nodig is voor het werk in de ge-

meente van Lemmer zelf.  

De gemeenteopbouw in Heerenveen gaat ech-

ter wel door en na een aantal moeizame jaren 

komt de gemeente toch van de grond. 

Ongeveer drieëntwintig leden van de gemeen-

te Lemmer laten zich overschrijven naar deze 

gemeente. 

Emmeloord. 

Hoewel het ontstaan van de Vrije Baptisten-

gemeente in Emmeloord, in het najaar van 

1987, is veroorzaakt door een scheuring in de 

daar bestaande uniegemeente, heeft dit toch 

direct gevolgen voor de gemeente van Lem-

mer. Immers een flink aantal leden van de 

gemeente Lemmer woont in Emmeloord. 

 
33 Gert en Hermien Timmerman was een duo dat in de jaren 

’60 – ’80 razend populair was in de Nederlandse popmuziek. 

Begin jaren ’80 komen ze tot bekering en gaan Nederlandsta-

lige gospel zingen in kerken en bijeenkomsten.  
34 Een aantal factoren zorgde voor vertraging in het werk. 

Hiervoor zijn een drietal hoofdoorzaken aan te wijzen. Aller-

eerst was daar een negatieve ervaring uit het verleden van een 

eerdere poging tot gemeentestichting door de daar wonende 

broeders en zusters, die echter stuk liep op verkeerde leiding 

en structuur. Deze pijnlijke ervaring had een enorme wond 

achtergelaten in de levens van vele broeders en zusters die 

hier mee te maken hadden. Maar dat niet alleen; de ervaringen 

hadden ook een verwijdering tot stand gebracht tussen de 

gelovigen. Dit alles was de reden voor een stuk argwaan tegen 

een nieuwe poging. De tweede oorzaak was dat een groot 

aantal bezoekers van de samenkomsten niet bereid was lid van 

de gemeente van Lemmer te worden, waardoor er niet vol-

doende sprake kon zijn van leiding en opzicht door de raad 

van Lemmer. De derde oorzaak was het aangekondigde ver-

trek van broeder Bottenbley naar Drachten, iets wat voor een 

aantal broeders van de raad van Lemmer nog het meest zwaar 

woog. 
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Hoewel pijnlijk voelbaar, vooral in het kader, 

stimuleert de raad van Lemmer het overgaan 

van haar in Emmeloord wonende leden naar 

de gemeente die daar is ontstaan. Twee 'soor-

ten' baptisten - Vrije en Unie - in één plaats is 

al erg, een derde 'soort' - Vrije baptisten die 

naar Lemmer gaan - is onverdedigbaar naar de 

buitenwereld en schaadt het getuigenis van de 

gemeente.  

Deze uittocht van leden vindt echter niet in 

één keer plaats. Heel gedoseerd verlaten in de 

periode 1988 - 1996 een dertigtal leden de ge-

meente van Lemmer om zich bij de gemeente 

van Emmeloord aan te sluiten. 

 

Kadertraining 

Om te voorzien in een bekwaam kader in de 

gemeente werd door broeder Bottenbley in 

samenwerking met John Boekhout een kader-

training opgezet.  

Het was een vierjarige zaterdagcursus die be-

gon in september 1984 en eindigde in juni 

1987. Een groep van ongeveer twintig van te-

voren geselecteerde gemeenteleden nam deel 

aan deze training. Selectie vond plaats omdat 

er stevige kost werd gedoceerd. 

Om te voorkomen dat er tussentijds te veel 

zouden afhaken werd van tevoren werd beke-

ken of de cursist in staat was op dit niveau te 

studeren en voldoende doorzettingsvermogen 

had.  

De vakken die werden gegeven waren dogma-

tiek, hermeneutiek en inleiding oude en nieu-

we testament door ds. Hoekstra uit de Helder; 

exegese en homiletiek door ds. Bottenbley; 

verantwoord bijbelgebruik door John Boekhout 

en geestelijk leven door Kees Glas en Ludy 

Fabriek. 

Een keer per maand kwamen de cursisten in 

de bijzaal van de kerk bij elkaar van negen uur 

‘s ochtends tot vijf uur ‘s middags.  

Helaas moet geconstateerd worden dat de 

gemeente Lemmer weinig profijt van deze 

kadertraining zou hebben. Veel van de cursis-

ten verdwenen later naar de nieuw gestichte 

gemeenten.  

Natuurlijk is het goed dat andere gemeenten 

hiervan ook de vruchten plukken, maar het 

was wel wat wrang te moeten aanvaarden dat 

maar een enkeling in Lemmer bleef en zich 

inzette in de gemeente.  

 

Pinkster- en Paasappèl 

In 1984 werd gestart met het organiseren van 

een Pinksterappèl in de sporthal naast ons 

kerkgebouw.  

Daarmee werd vooral in de eerste jaren, dui-

delijk voorzien in een behoefte. Een kleine 

duizend bezoekers komen hiervoor naar 

Lemmer.  

Het programma wordt gevuld met samenzang 

en optredens van bekende sprekers en gospel-

artiesten.  

In de loop der jaren verlenen artiesten en 

groepen zoals De Burning Candles, Gert en 

Hermien Timmerman, Harry en Marijke Go-

vers, Gospelkoor Discipel en sprekers zoals ds. 

Bottenbley, ds. Agtereek, broeder Johan Frin-

sel, evangelist Aad van der Sande, ds. A. v/d 

Veer (voorzitter EO) en broeder Feike ter Velde 

hun medewerking aan deze bijeenkomsten.  

Voor de kinderen wordt een apart programma 

gehouden in het eigen kerkgebouw, waaraan 

ook bekende professionele kinderwerkers, zo-

als Aad Peters, meewerken.  

Deze jaarlijks terugkerende activiteit wordt in 

1989 verplaatst naar het kerkgebouw van de 

Gereformeerde kerk, waarbij voor de kinder-

bijeenkomsten gebruik wordt gemaakt van de 

bijgebouwen Het Baken en Us Haven.  

In 1990 wordt besloten het Pinksterappèl om 

te zetten in een Paasappèl. De reden daarvoor 

is dat het bezoekersaantal, tegen de verwach-

ting in, terugloopt. Een oorzaak daarvoor is dat 

op tweede Pinksterdag op diverse plaatsen 

activiteiten worden ontplooid waar christenen 

graag naartoe gaan, zoals de Opwekkingsbij-

eenkomsten in Vierhouten35 en de pinkster-

landdagen in Veenklooster en Wijnjewoude.  

Negentienzesennegentig was het laatste jaar 

waarin het Paasappèl werd georganiseerd.  

Toen werd besloten – nadat in het jaar daar-

voor de middagbijeenkomst al was komen te 

vervallen - hier niet langer mee door te gaan.  

Het aantal bezoekers was inmiddels terugge-

lopen tot ongeveer tweehonderd en was te 

gering om de kosten en moeite die de organi-

satie met zich mee bracht te rechtvaardigen. 

 

 
35 De Pinksterconferentie van Opwekking was toen nog in 

Vierhouten en werd later verplaatst naar Walibi in Bidding-

huizen. 
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Gescheiden vergaderen Oudsten/Diakenen  

Het is in de eerste helft van 1985 dat de broe-

derraad zich buigt over de vraag hoe er meer 

gestructureerd kan worden gewerkt. Eén van 

de opties die daarbij in beeld komt is een bete-

re taakverdeling tussen oudsten en diakenen. 

Oudsten zouden zich meer moeten richten op 

hun pastorale taak terwijl diakenen zich bezig 

moeten houden met de diaconale taak en de 

organisatorische kant van de huishoudelijke 

zaken. De raad besluit deze structuurwijziging 

toe te passen en voor het eerst na de zomer 

 

Russische gasten 

Een bijzondere gebeurtenis in de geschiedenis 

van de gemeente die zeker niet onvermeld 

mag blijven, is de komst van de Russische fa-

milie Chailo. 

Zij verblijven in de periode augustus '87 tot 

januari '88 tijdelijk in Nederland.  

 

Broeder en  zuster Chailo gefotografeerd voor het kerk-

gebouw 

 

Vladimir Chailo is een broeder die in de Sovjet 

Unie – waar toen christenen nog werden ver-

volgd - vanwege zijn geloof een zevental jaren 

in een psychiatrische kliniek opgesloten heeft 

gezeten.  

Hij wordt in de gelegenheid gesteld om met 

zijn gezin zijn vaderland te verlaten en grijpt 

deze mogelijkheid met beide handen aan. 

 

In Nederland wordt het gezin opgevangen door 

de stichting Christian Solidarity International 

(CSI), die hen in Rohel op een camping aan het 

Tjeukemeer onderbrengt in een caravan.  

Enige tijd later krijgen ze onderdak in een wo-

ning van de familie de Goede in Oudemirdum, 

waar ze blijven wonen in afwachting van de 

komst van nog een zestiental familieleden uit 

de Sovjet Unie om in januari 1988 te vertrek-

ken naar Amerika. 

 

Nog voor de gemeente kennis maakt met de 

familie Chailo worden twee van hun volwas-

sen zoons en een schoondochter op hun ver-

zoek door broeder Bottenbley in het Tjeuke-

meer gedoopt.  

Deze gebeurtenis haalt de pers. Verschillende 

provinciale kranten schrijven een verslag hier-

van en plaatsen een foto. 

 

Broeder Chailo en zijn gezin bezoeken elke 

zondag trouw de samenkomsten in Lemmer.  

De eerste keer, op zondag 30 augustus 1987, 

spreekt broeder Chailo de gemeente toe vanuit 

Gods woord en zingt hij samen met zijn gezin 

enkele Russische liederen. Eén van die lie-

deren, een jeugdlied, wordt in het Nederlands 

vertaald en in het “Gemeentebericht” opgeno-

men, omdat deze tekst op aangrijpende wijze 

het leven van de Russische christenjeugd ver-

woordt. 

 

Gegroet, jeugd van de laatste tijd. 

Je staat in de vrijheid van Christus. 

Je bent gedoemd te sterven 

Maar wat de geest betreft gered. 

En je bewandelt de weg van Christus. 

 

De zwaarste tijd is je ten deel gevallen. 

En je zit in de gevangenis slechts omdat 

je tegen de donkere machten ten strijde 

bent getrokken. 

Maar je geest zal niemand kunnen verslaan. 

Je hebt een afkeer van Satans compromissen. 

En de vijand heeft je niet kunnen bedriegen. 

Tevergeefs hebben boze krachten gepoogd 

je grondvest te doen schudden. 
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Jullie zijn dappere mensen, 

Jullie hebben op de bres gestaan, 

in de strijd zijn jullie een dapper volk. 

Jullie kennen God, jullie horen zijn stem 

Ga voorwaarts! Ga steeds voorwaarts! 

 

De aanwezigheid van deze familie maakt een 

diepe indruk op de broeders en zusters van de 

gemeente. Gezeten op hun vaste plaatsen, de 

twee voorste rijen van de rechterkant van de 

kerkzaal, hebben zij deel aan de gemeenschap 

doordat o.a. de boodschap die gebracht wordt, 

door een tolk wordt vertaald. Hiervoor is spe-

ciaal een vertaalinstallatie aangeschaft waar-

bij de tolk via een microfoon de vertaling 

doorgeeft die de leden van de familie Chailo 

met een oortelefoon kunnen beluisteren.  

Verschillende malen komt het gezin in de sa-

menkomsten naar voren om op indringende 

wijze een Russisch geestelijk lied te zingen. 

In 1988 krijgen ze een visum voor Amerika en 

is het afscheid daar. In de laatste samenkomst 

waarin ze aanwezig zijn knielt het gehele ge-

zin op het podium neer om de Heer te danken 

voor de tijd die ze in onze gemeente mochten 

doorbrengen en de gemeente aan Hem op te 

dragen. Vele aanwezige broeders en zusters 

volgen hun voorbeeld en knielen ook neer, 

waardoor de gemeenschap op een wel heel 

bijzondere manier wordt ervaren. 

 

 

De complete familie Chailo bij hun afscheid in 1988
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Penningske voor Roemenië 

In 1987 valt het bewind van de beruchte dicta-

tor Ceausescu van Roemenië.  

De banden tussen de christenen uit dit land en 

onze gemeente zijn gelegd door John Boekhout 

die in de jaren ‘86 en ’87 in onze gemeente 

werkzaam was als stagiair.  

Hij reisde onder de schuilnaam John van Hou-

ten veel naar Roemenië toen het land nog ge-

sloten was, om daar de christenen te bemoe-

digen en voorgangers te trainen. Via de stich-

tingen Antwoord en Dorcas wordt in onze ge-

meente een inzameling gehouden voor deze 

noodlijdende broeders en zusters. De op-

brengst is overweldigend. Naast een grote 

hoeveelheid kleding wordt er aan contanten 

nog een bedrag van maar liefst 18.475 gulden 

en 80 cent ingezameld. Een twaalftal gemeen-

teleden brengt, verspreid over een langere 

periode, met vrachtwagens en luxe auto's de 

goederen naar Roemenië of andere Oost-

Europese landen.  

Dit werd al voor de val van Ceausescu onder 

uiterste geheimhouding gedaan. Men mocht 

zelfs geen straatnaam op papier bij zich dra-

gen. Het waren heel moeilijke reizen, maar de 

broeders en zusters die ze maakten werden er 

persoonlijk ook erg door gezegend.  

 

Opnieuw verbouwen 

In de jaarvergadering van 6 maart 1987 komt 

het onderwerp ‘verbouwen’ aan de orde.  

Al een aantal jaren kampt de gemeente op-

nieuw met ruimtegebrek, in het bijzonder voor 

het jeugdwerk. Het aantal bijzalen van het 

kerkgebouw is te klein om het jeugdwerk op-

timaal te laten functioneren. Om dit probleem 

voorlopig op te lossen is een tijdelijke voorzie-

ning getroffen door in de tuin van de kerk een 

tweetal containers te plaatsen waarin op zon-

dag twee klassen van de zondagsschool bij-

eenkomen en op zondagavond de tussenjeugd. 

Dit kan niet zo blijven omdat de gemeente 

Lemsterland een vergunning heeft afgegeven 

voor een periode van slechts twee jaar. 

 

Opnieuw heeft broeder Evers een bouwplan 

gemaakt en een begroting. In dit plan wordt 

aan beide zijvleugels extra zaalruimte ge-

bouwd en de hal van de ingang wordt ver-

groot. De bestaande keuken wordt met een 

openverbinding toegankelijk vanuit de nieuwe 

zaal en tussen oude en nieuwe zaal wordt een 

schuifwand geplaatst. In de uitbreiding aan de 

andere zijkant worden twee zalen gebouwd. In 

de ruimte van daar  aanwezige huidige zalen 

wordt een gang en een toiletruimte gemaakt 

met op het einde nog een extra zaal met voor-

zieningen voor de crèche.     Er is een totaalbe-

drag van 325.000 gulden nodig waarop door 

zelfwerkzaamheid ongeveer 50.000 gulden zou 

kunnen worden bespaard.  

Na veel discussie wordt besloten in ieder geval 

de bouwvergunning aan te vragen en daar-

naast de bouwcommissie de opdracht te geven 

een nieuwe begroting te maken waarin op ver-

schillende zaken een besparing zal worden 

doorgevoerd. Op 27 maart komt de gemeente 

weer in vergadering bijeen. Hoewel de op-

komst teleurstellend is besluit de vergadering 

toch om de begroting voor de bouw, die nu 

gesteld is op 310.000 gulden inclusief inventa-

ris, goed te keuren.  

Voor de financiering worden een drietal moge-

lijkheden voorgesteld, waaruit men kan kie-

zen.  

• het schenken van een maandelijkse of 

jaarlijkse vaste bijdrage; 

• het verstrekken van een renteloze le-

ning; 

• het verstrekken van een lening tegen 

een laag rentetarief wat door de lening 

gever mag worden vastgesteld. 

 

Er leek in eerste instantie onvoldoende animo 

in de gemeente te zijn voor een groot deel van 

zelfwerkzaamheid. Op een oproep van de 

bouwcommissie hiervoor waren slechts vier 

reacties gekomen. Waarschijnlijk hebben de 

meeste vrijwilligers de periode van de nieuw-

bouw nog op hun netvlies en weten nog wat 

het betekent elke vrije avond en zaterdag bij 

de kerk aan het werk te moeten.  

Toch komt er op zaterdag 18 april een groep 

van vijftien vrijwilligers bijeen om de werk-

zaamheden te bespreken. Samen met nog tien 

anderen die zich eerder al hadden aangemeld, 

vormen zij een groep van vijfentwintig wer-

kers die de bouw ter hand zullen nemen. On-

der hen is ook broeder Andries Visser. Hij is 

aannemer in IJlst en zal de bouw begeleiden 

en het echte vakwerk verrichten. Ook stelt hij 

de nodige machinerie ter beschikking. 
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Op zaterdag 25 april 1987 wordt het eerste 

grondwerk verricht en op 28 april gaan de hei-

palen de grond in.  

Er is meteen al tegenslag doordat broeder Os-

car Olsen, die in 1982 de nieuwbouw zo voor-

treffelijk coördineerde, zich uit onvrede met 

de gang van zaken in de gemeente uit de 

bouwcommissie en de bouwwerkzaamheden 

terugtrekt. Gelukkig vinden we goede vervan-

gers voor hem in de broeders Piet van der 

Deen en Koos Drost.  

 

Op 1 november is de bouw zo goed als klaar en 

op zondag 13 december worden de nieuwe 

zalen met een dankdienst feestelijk in gebruik 

genomen. De zaterdag ervoor is er een open  

dag, waarop belangstellenden in de gelegen-

heid worden gesteld het kerkgebouw te be-

wonderen. Velen maken gebruik van die gele-

genheid. Op de avond van die zaterdag wordt 

er een gratis concert van de groep “Relation” 

uit Apeldoorn aan belangstellenden aangebo-

den. Deze zangroep had al een aantal keren 

vaker een concert in het kerkgebouw gegeven 

en was zeer geliefd bij onze gemeente. 
 

 

 

Relation 

 

 

 
Profiel van de kerk na de verbouwing. 

 

 

 

         Plattegrond vóór de verbouwing       Plattegrond na de verbouwing
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DE PERIODE 1988 - 2000 
 

Ds. Bottenbley vertrekt 

In april 1988 maakte ds. Bottenbley bekend dat 

hij een beroep had aangenomen naar de Bap-

tistengemeente 'Bethel' in Drachten. Dit be-

richt was voor velen aanleiding tot negatieve 

verwachtingen, maar ook nu mocht weer blij-

ken dat de Heer doorgaat met het werk in 

Lemmer. 

De gemeente kon terugzien op een zeer geze-

gende periode van negen jaar waarin broeder 

Bottenbley voorganger was in de gemeente 

 

Zoeken naar een nieuwe voorganger 

Nadat ds. Bottenbley zijn vertrek heeft aange-

kondigd, gaat de raad zich bezinnen op de 

situatie. In een aparte raadsvergadering op 22 

april, wordt een plan gemaakt waarin ook ge-

sproken wordt over een aantal mogelijke kan-

didaten voor het voorgangerschap.  

Een criterium wat een grote rol speelt bij het 

uitzoeken van een mogelijke kandidaat is dat 

deze zich moet kunnen vinden in de bestaan-

de visie op de gemeente en de structurering 

daarvan, zoals de raad die voor ogen heeft. Dit 

brengt met zich mee dat het aantal kandida-

ten zeer beperkt is. In het bijzonder de wens 

van velen om een iets oudere, ervaren voor-

ganger te zoeken kan daarmee 

moeilijk gerealiseerd worden 

omdat deze voorgangers vaak 

niet de flexibiliteit bezitten zich 

deze nieuwe visie op het ge-

meente-zijn en het voorganger-

schap eigen te maken. Uiteinde-

lijk blijft er maar één naam over 

waar de broeders serieus mee 

verder willen spreken en dat is 

broeder Michael Gorsira, die op 

dat moment al enige tijd werk-

zaam is als stagiair in de ge-

meente. Broeder Gorsira wordt 

meteen gebeld en gevraagd of hij 

bereid is naar de broeders toe te 

komen om dit te bespreken.  

Dit gesprek verloopt zeer positief 

en hieruit blijkt dat de raad en 

broeder Gorsira op één lijn zit-

ten, ook als het gaat over de twijfel op dat 

moment over zijn gemis aan kennis en erva-

ring in het leiden van een gemeente. Daarom 

komen de broeders overeen hem eerst aan te 

stellen als lerend oudste. Na enige tijd kan dan 

worden bezien of hij het werk als gemeente 

leider aankan en zal een definitief besluit ge-

nomen worden.  

Dit voorstel wordt aan de gemeente voorge-

legd in een gemeentevergadering die gehou-

den wordt op 6 mei van dit jaar.  

In deze vergadering, die in een positieve sfeer 

verloopt, worden de zaken uitvoerig met de 

gemeente besproken en uitgelegd. De gemeen-

teleden krijgen allemaal een formulier toege-

zonden waarop ze hun mening kenbaar kun-

nen maken. Dit formulier moet na veertien 

dagen worden ingeleverd. In deze periode kan 

men dan biddend bezig zijn met deze vraag.  

Uiteindelijk stelt een groot deel van de ge-

meente zich achter dit voorstel en besluiten 

broeder en zuster Gorsira de stap te wagen. 

 

Op 26 juni 1988 wordt broeder Gorsira ingeze-

gend als oudste.  

Broeder Bottenbley behandelt in deze samen-

komst het bekende gedeelte uit 1 Tim. 4:12-16. 

Wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord en 

wandel, in liefde, in geloof en in reinheid. In af-

wachting van mijn komst moet gij u toeleggen op 

het voorlezen, het vermanen en het leren. 

 

 

Inzegening broeder en zuster Gorsira. 

v.l.n.r. Ynze de Boer, Ds. Bottenbley, br. en zr. Gorsira, 

Evert.v/d Ploeg, Wim Groen, Bert. Bosman, Harm Span. 
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Op zondag 2 oktober nemen broeder en zuster 

Bottenbley na 9 jaar zeer vruchtbare jaren 

afscheid van de gemeente in Lemmer.  

De gemeente neemt met pijn in het hart af-

scheid. 9 jaar lang mochten we samen deelge-

noot zijn in het werk van de Heer.  

Het is een troostrijke gedachte dat de afstand 

Lemmer – Drachten goed te overbruggen is, 

dus een bezoekje over en weer kan snel wor-

den gemaakt. 

Op vrijdagavond neemt de gemeente afscheid 

tijdens een gezellige bijeenkomst. 
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LEEUWARDER COURANT 22-09-1990  
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Broeder Gorsira wordt fulltime voorganger 

Na een jaar gewerkt te hebben als fulltime 

oudste stemt de gemeente ermee in broeder 

Gorsira aan te stellen als voorganger.  

 

Broeder Gorsira nam een zware taak op zich. 

Broeder Bottenbley had een sterk stempel op 

de gemeente gedrukt door zijn charisma en 

zijn kwaliteiten als gemeenteleider en de 

vraag mag gesteld worden of hierdoor de ver-

wachtingen naar broeder Gorsira niet te hoog 

gespannen waren. Immers deze broeder had 

nog geen enkele ervaring als voorganger en 

had, na het afronden van zijn studie aan de 

evangelische faculteit in Heverlee, alleen een 

jaar stage gelopen in onze gemeente. De ver-

wachting dat onder zijn leiding de gemeente 

weer op zou bloeien, nadat er een enorme te-

rugloop in het ledental had plaatsgevonden 

door de stichting van gemeenten in de diverse 

genoemde plaatsen, was niet reëel. De reden 

hiervoor is achteraf gemakkelijk aan te geven. 

De broeders en zusters zijn in de beoordeling 

van broeder Gorsira veel te gemakkelijk voor-

bijgegaan aan het feit dat hij een heel ander 

type leider was dan broeder Bottenbley.  

In zijn boekje ‘Out of the Comfort Zone’  

schrijft George Verwer over verschillende ty-

pen leiders die nodig zijn in de gemeente, het 

lichaam van Christus. Leiders met verschil-

lende karakters. Er zijn leiders die pioniers-

werk verrichten, maar ook leiders die het werk 

consolideren. Broeder Gorsira was een leider 

van het laatste type.  

Hij heeft momenten gehad waarin hij het ge-

voel had alleen te staan, omdat ook de raad 

niet optimaal functioneerde. Hij heeft er alles 

aan gedaan om weer een goed functionerende 

en gestructureerde raad te krijgen. Dit heeft 

veel tijd en energie gekost.  

De gemeente mocht een heel gezegende tijd 

beleven met deze voorganger. Bij hem lag de 

nadruk op de prediking. Hierin lag ook zijn 

sterkste gave. Hij mocht in deze periode deze 

gave verder ontwikkelen en groeide uit tot een 

begaafde spreker die geen blad voor de mond 

nam, maar het Woord recht verkondigde. Door 

de diepgang in de verkondiging mocht hij ve-

len tot zegen zijn. 

Hij is onze voorganger gebleven tot aan zijn 

vertrek naar de Uniegemeente van Appinge-

dam op 31 december 1995. 
 

 

Broeder en zuster Gorsira met hun 4 dochters in 1992 
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LEMSTER COURANT 20-10-1993 
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Het 25-jarig bestaan en reünie 

Op zondag 31 oktober 1993 viert de gemeente 

haar vijfentwintigjarig bestaan. Tijdens de 

ochtenddienst op die dag staat de gemeente 

stil bij deze mooie gebeurtenis en in de mid-

dagbijeenkomst zijn ongeveer tweehonderd-

dertig reünisten aanwezig, die allemaal in de 

loop van de tijd lid zijn geweest van de ge-

meente en door verhuizing uit de gemeente 

zijn vertrokken.  

Broeder Ynze de Boer schetst in het kort de 

geschiedenis van de gemeente, waarna de 

twee oud-voorgangers ds. Hessels en ds. Bot-

tenbley het woord voeren en ons mee terug-

nemen naar een periode waarin zij de ge-

meente mochten leiden.  

Een beeld van de samenkomst tijdens de reünie 

 

 

Een nieuwe voorganger 

Na het vertrek van broeder en zuster Gorsira 

naar Appingedam wordt er een beroepings- 

commissie ingesteld. Deze commissie vat haar 

taak serieus op. Misschien wel hierdoor duurt 

het langer dan een jaar voordat weer een kan-

didaat voorganger aan de gemeente kan wor-

den voorgesteld. Deze kandidaat vinden ze in 

broeder Nico Catsburg, een stagiaire uit de 

vrije Baptistengemeente van Drachten. Deze 

broeder komt uit de kerk van de Nazarener en 

heeft gestudeerd bij de voorgangeropleiding 

van dit kerkgenootschap in Zwitserland. Hij 

heeft zijn stageperiode in Drachten afgerond 

en is al een tijdje op zoek naar een gemeente.  

De gemeente stemt in met de keus van de be-

roepingscommissie en besluit op 28  septem-

ber 1996 met een meerderheid van tachtig 

procent om een beroep uit te brengen op broe-

der Nico Catsburg. Deze neemt dat beroep aan 

en treedt m.i.v. 1 oktober van dat jaar al in 

dienst van de gemeente. Zijn intrede en beves-

tiging vinden plaats op 28 oktober 1996. 

 

Opnieuw een conflict 

Na de inzegening van broeder Catsburg als 

voorganger van de gemeente ontstond er na 

enige tijd binnen de raad verdeeldheid over 

zijn functioneren. Deze verdeeldheid in de 

raad was de reden dat er naar buiten toe niets 

werd ondernomen. Toen deze zaak bleef sle-

pen en duidelijk werd dat er vanuit de raad 

geen actie verwacht kon worden besloot een 

klein groepje gemeenteleden, omdat zij van 

mening waren dat het zo niet langer door kon 

gaan, in het voorjaar van 1999 een aan de raad 

en de gemeente gerichte brief op te stellen. 

Omdat de jaarvergadering op handen was be-

sloot men deze aan het begin van de jaarver-

gadering te overhandigden aan de broederraad 

met het verzoek deze bij de rondvraag te be-

handelen. In deze brief werd de verontrusting 

uitgesproken over het functioneren van broe-

der Catsburg. Er werd aan de raad en de ge-

meente gevraagd te besluiten een commissie 

van wijze mannen in het leven te roepen die 

zich over deze zaak zou moeten buigen.  

De brief veroorzaakte nogal wat tumult en 

besloten werd om een volgende gemeentever-

gadering hier nader op in te gaan. Deze vol-

gende vergadering, die op verzoek van de raad 

onder leiding stond van ds. W. Hessels, vond 

plaats op 29 mei 1999. Elk van de raadsleden 

kreeg gelegenheid om zijn visie over de arbeid 

van gemeente en het werk van de raad weer te 

geven. Gemeenteleden konden hierover ook 

vragen stellen. Het bleek dat de raad over een 

aantal punten erg verdeeld was. Men kon niet 

meer als een eenheid optrekken. Een maand 

later besloot de gemeente om in verband met 

deze problemen een commissie van buiten de 

gemeente samen te stellen die zich met deze 

problematiek bezig zou houden. Een drietal 

broeders van buiten de gemeente werden be-

reid gevonden in deze commissie zitting te 

nemen. Dit waren onze oud voorganger broe-

der Wolter Hessels,  broeder Han Jansen, op 

dat moment voorganger van de Vrije Baptis-

tengemeente Assen en broeder Piet van der 

Deen, een oud lid van onze gemeente en nu lid 

van de Vrije Baptistengemeente Emmeloord.  

Vanaf dat moment was br. Hessels voorzitter 

tijdens de raads- en gemeentevergaderingen. 
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De commissie heeft eerst met de raadsleden 

gesproken en vervolgens ook een gesprek ge-

had met de briefschrijvers en met de voorgan-

ger. Tijdens dit gesprek met hem deelde broe-

der Catsburg, die vanwege ziekte al een aantal 

weken niet actief was, mee dat hij besloten 

had zijn dienstverband met de gemeente te 

beëindigen. Hij vond dit beter voor de gemeen-

te en zichzelf. De commissie was van mening 

dat de schuld niet alleen bij de voorganger kon 

liggen en stelde daarom voor dat, omdat zij 

ook schuldig was aan het conflict, de raad in 

zijn geheel zou aftreden en dat er een interim-

raad benoemd zou worden. Namen van kandi-

daten konden door de gemeenteleden worden 

ingediend.  

Met ingang van 1 april 2000 legt de voorganger 

zijn werkzaamheden neer en treedt de raad af. 

Een interimraad wordt aangesteld. Deze func-

tioneerde tot 17 december 2000 toen een 

nieuwe raad werd bevestigd. 

Deze interimraad heeft goed gewerkt. De rust 

was weergekeerd in de gemeente en er kon 

weer met zegen gearbeid worden. 

In een bijzondere raadsvergadering werd af-

scheid genomen van de commissie. 

 

De gemeente in een nieuw millennium. 

Zo gaat de gemeente de 21e eeuw in. Een 

nieuw tijdperk, een veranderde gemeente. 

Hoewel er trouw wordt gegeven voor de zen-

ding is er, in tegenstelling tot voorheen, weinig 

evangelisatiedrang bij de leden. Men is meer 

op zichzelf gericht, iets wat past bij deze tijd 

van individualisering. Ligt het misschien ook 

aan de tijdgeest dat de gemeente, net als veel 

andere vrije gemeenten, schijnbaar geen enke-

le behoefte voelt aan samenwerking met an-

dere gemeenten van dezelfde signatuur, laat 

staan met andere kerken? Het valt te betreu-

ren dat er nooit weer een verlangen is geweest 

en pogingen zijn gedaan de band met de Unie 

te herstellen. Een voorzichtige poging mijner-

zijds strandde destijds al in de broederraad.  

Zo schrijdt de gemeente voort in de tijd. De 

zangbundel Lofzangen en Gebeden, die voor-

heen zo trouw gebruikt werd en een bron was 

van liederen van lofprijzing, evangelisatie, 

troost en bemoediging is grotendeels vervan-

gen door de bundel Opwekking. Het orgel als 

begeleidingsinstrument heeft afgedaan en 

daarvoor in de plaats wordt de gemeentezang 

nu begeleid door een combo. Een zangleider 

geeft leiding aan de gemeentezang. Is het be-

ter? Het is anders, maar daarom niet meer of 

minder goed. Het past bij de nieuwe tijd en bij 

de nieuwe generatie. En al voelt een deel van 

de oudere generatie zich minder goed thuis bij 

deze nieuwe manier van samenkomen, hoofd-

zaak is dat de naam van de Here Jezus ver-

kondigd wordt. Als dat de intentie is en blijft 

zal het goed zijn, welke vorm ook wordt geko-

zen. Ik bid en hoop dat de gemeente nog vele 

jaren tot zegen zal zijn, tot eer van Hem, die 

Zijn leven heeft gegeven voor Zijn Gemeente! 

Dat de tekst van het hiernaast geplaatste lied 

ons daarbij tot aanmoediging mag zijn! 
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O grote God die liefde zijt, 
o Vader van ons leven, 
vervul ons hart, dat wij altijd 
ons aan uw liefde geven. 
Laat ons het zout der aarde zijn, 
het licht der wereld, klaar en rein. 
Laat ons uw woord bewaren, 
uw waarheid openbaren. 
 
Maak ons volbrengers van dat woord, 
getuigen van uw vrede, 
dan gaat wie aarzelt met ons voort, 
wie afdwaalt met ons mede. 
Laat ons getrouw de weg begaan 
tot allen die ons verre staan 
en laat ons zonder vrezen 
de minste willen wezen. 
 
Leer ons het goddelijk beleid 
der liefde te beamen, 
opdat wij niet door onze strijd 
uw goede trouw beschamen. 
Leg ons de woorden in de mond 
die weer herstellen uw verbond. 
Spreek zelf door onze daden 
van vrede en genade. 
 
Wij danken U, o liefde groot, 
dat Christus is gekomen. 
Wij hebben in zijn stervensnood 
uw diepste woord vernomen. 
Nog klinkt dat woord; het spreekt met 
macht 
en het wordt overal volbracht 
waar liefde wordt gegeven, 
wij uit uw liefde leven. 

Jan de Wit. 
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Epiloog 

De geschiedschrijving in dit boek eindigt rond de eeuwwisseling 1900 – 2000. Een mooi moment voor 

het slot van het boek, maar toch minder mooi door de laatst beschreven gebeurtenissen. Nu ik in 

2022 de tekst heb herzien, acht ik het noodzakelijk om iets te vertellen over hoe het verder is gegaan.  

 

Na de voltooiing van het boek in 2004 zijn wij nog kort lid geweest van deze gemeente maar door alle 

gebeurtenissen in en rond 2000 en de verdere gevolgen daarvan, hebben wij gemeend afscheid te 

moeten nemen en zijn we rond 2010 vertrokken.  

In de periode daarna leerde ik veel over mijzelf. Nu, achteraf, kan ik zeggen dat de Heer juist in de 

moeilijke periode waarin we zaten bezig was met het kneden van mijn leven.  

Hij bracht andere christenen op onze weg en van hen leerden we weer wat het betekent liefde te 

geven en te ontvangen. De liefde die God in onze harten heeft uitgestort is verder tot bloei gekomen. 

God heeft de coronatijd willen gebruiken om voor ons de weg terug naar de gemeente in Lemmer te 

openen. Eerst voorzichtig door het bekijken van de samenkomsten op de livestream, daarna door 

weer fysiek de samenkomsten te bezoeken. In oktober 2022 hebben we ons weer definitief aangeslo-

ten. Daarvoor zijn we de Heer ontzettend dankbaar. Hem komt de eer daarvoor toe. 

 

We hebben gezien dat de gemeente weer tot bloei is gekomen. De huidige voorganger, Gerard Grit, 

heeft een oprecht verlangen God te dienen en te gehoorzamen. De broeders en zusters van de ge-

meente zijn verlangend te leren en uit te delen van wat ze zelf ontvangen. Zo komt het gemeente-

zijn tot bloei. We zien uit naar de taak waar God ons voor wil gebruiken in de gemeente, tot zegen 

voor anderen en tot eer van Hem!    

 

Balk, 24 oktober 2022 

 


