
14 meerkerknieuws

“Dopen voelt voor mij als trouwen met God”

Met het hele gezin naar de Alpha
In een huis met twee katten, vier honden en een aquarium vol grote vissen hadden we een gesprek met 
drie Meerkerkers: Peter en Margreth l‘Istelle (beiden 52) en dochter Laura Koopman (24). Zij hebben in het 
laatste halfjaar de Alpha en Beta Cursus gevolgd, zijn gedoopt en maakten op geloofsgebied een enorme 
groei door.

Via een vriendin in de straat kwam 
Margreth in De Meerkerk. Daar hoorde ze 
over de Alpha Cursus en gaf zich op om 
meer over het geloof te weten te komen. 
Ze veranderde daar zienderogen. Dat 
merkte haar man Peter. Het maakte hem 
nieuwsgierig. Na het bijwonen van de 
slotavond van de najaarscursus in 2017 
wilde ook hij proeven van het geloof. 
Samen met hun dochter Laura gave ze 
zich gedrieën op voor de wintercursus in 
januari. 

God woont nu in mijn hart
Peter: “De eerste cursusavonden was ik 
nogal nuchter, maar in de groep ga je din-
gen over jezelf vertellen en dan komt er 
heel wat los. Toen ging het geloof groeien 
en denk je: dit is het. Ook dochter Laura 
veranderde en is nu bijna elke dag vrolijk 
en blij met een glimlach op haar gelaat.” 
Margreth: “Als wij willen, kunnen we 
faken, Laura kan dit niet. Zij is heel zuiver 
en puur en voelt zich blij vanbinnen, de 
hele dag door. Dat gevoel hebben we nu 
alle drie.” Laura zegt: “Mam, God woont 
nu in mijn hart.”

Dit is het!
Tijdens het Alpha-weekend kwam voor 
Peter de doorbraak. Hij kreeg kippenvel 

van de preek en het werd warm in zijn 
lijf. Ze moesten een brief over hun leven 
schrijven. Onder meer over de zaken die 
niet goed gegaan waren. Die brief mocht 
je daarna in het vuur gooien. Ook al is 
hij geen schrijver, Peter maakte het ene 
na het andere blaadje vol. Er viel een last 
van hem af. Toen kwam het moment voor 
God en de Heilige Geest en hij wist: Dit is 
het!

Gedoopt
Margreth: “Ik wilde me al eerder laten 
dopen, maar toen was Peter nog niet 
zover. En wat is er mooier dan je te laten 
dopen met het hele gezin tijdens Pink-
steren? Dopen voelt voor mij als trouwen 
met God. Ook dan wordt er een belofte 
van je gevraagd. Je krijgt een nieuw leven 
en je bent nooit meer alleen. De keerzijde 
is dat bepaalde mensen niet meer in je 
bestaan passen. Vrienden die vloeken, 
losbandig leven en alleen maar nemen en 
niet geven verdwijnen uit je leven. Bin-
nen De Meerkerk hebben we een nieuwe 
vriendengroep opgebouwd.” 

Als herboren
Laura komt binnen en krijgt de vraag: Hoe 
is het om gedoopt te zijn? Antwoord: “Ge-
weldig! Ik had zenuwen en kriebels, maar 

alles ging goed. Als herboren kwam ik het 
doopbad uit!”

Huiskring
De volgende stap waar de familie voor wil 
gaan is deel worden van een huiskring, 
samen met onder andere oud-deelnemers 
aan de Alpha Cursus. Op die manier ho-
pen ze Jezus en elkaar nog beter te leren 
kennen. Peter: “Ik wil niet alleen ontvan-
gen, maar ook doorgeven. Anders krijg je 
het Dode Zee-effect.” 

Jammer
Dat doorgeven gunnen ze iedereen. 
Margreth zegt tegenwoordig vaak: “‘Ik zal 
voor je bidden.’ Dat is iets wat mensen niet 
verwachten; het werkt ontwapenend.”
Laura verwoordt dat het jammer is dat ze 
niet eerder tot geloof zijn gekomen. Dit 
had gezien de moeilijke periode na het 
overlijden van haar vader en Margrets eer-
ste man, toen een grote troost kunnen zijn.


