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“De Heere heeft een plan met mijn leven”

Matty Schijff over haar bijzondere  
doopervaring
Ze is 66 jaar, net met pensioen en al vele jaren trouw bezoeker van De Meerkerk. Onlangs besloot ze zich 
te laten dopen en lid te worden. In haar dijkhuisje aan de rand van de Haarlemmermeer vertelt ze desge-
vraagd haar verhaal. “Ik heb eigenlijk niets bijzonders te melden”, zegt ze heel bescheiden, maar dat blijkt 
mee te vallen.

Alleen al het verhaal over haar doop 
bijvoorbeeld maakt indruk. Matty: “Het 
speelde al jaren door mijn hoofd maar het 
kwam er maar niet van. Tot de dienst van 
eind januari waarin Evert Jan Ouweneel 
sprak. We zongen het opwekkingslied 763 
‘Heer ik heb U nodig’ en dat sprak mij heel 
erg aan. Op weg naar huis besloot ik nu de 
stap te wagen en me op te geven voor de 
doop. 

Matty: “Tijdens de eerste dienst van 11 
maart werd ik gedoopt door jongerenwer-
kers Remy Splinter 
en Patrick van der 
Laan. Dat was een 
heel bijzondere 
ervaring. In eerste 
instantie deed ik 
mijn ogen dicht bij 
het onderdompelen, 
maar terwijl ik nog 
onder water was, 
deed ik ze ook weer 
open. Door het water 
heen kwam toen een 
geweldige licht-
straal in mijn ogen, 
onvergetelijk. Ik was 
zo onder de indruk 
dat ik niets anders 
uit kon brengen dan 
‘wauw’ en vervolgens 
gaf ik Remy spon-
taan een zoen. Zo 
iets bedenk je niet 
vooraf, dat overkomt 
je gewoon.”

Gods plan
Matty werd geboren 
in het huis waar ze 
nu nog steeds woont. 
Ze groeide samen 
met haar broer en 
zus op in een christe-
lijk gezin. Veertig jaar geleden kwam haar 
vader als gevolg van een tragisch verkeers-
ongeval om het leven. De andere kinde-
ren vlogen uit maar Matty bleef met haar 
moeder in het ouderlijk huis wonen. “Mijn 
moeder is vier jaar geleden op 89-jarige 
leeftijd overleden”, zegt ze. “Ik mag weten 

dat de Heer een plan heeft met mijn leven 
en geloof dan ook dat het zijn plan was dat 
wij bij elkaar zouden blijven om voor elkaar 
te zorgen.” 

Een warme deken 
Matty was vijftien jaar toen haar vader in de 
etalage van Foto De Boer in Aalsmeer een 
briefje zag waarop stond dat men personeel 
zocht. Amper van school kon ze daar met-
een aan de slag. Eerst als ‘manus van alles’, 
later vele jaren als bruidsfotograaf. “Zo 
kwam ik voor mijn werk meerdere keren in 

De Meerkerk, toen nog aan  aan de IJweg. 
Later ben ik samen met mijn moeder een 
keer naar een dienst aan de Bennebroe-
kerweg gegaan en vervolgens zijn we daar 
nooit meer weg gegaan. Het voelde echt 
als een warme deken. Mijn moeder werd 
meteen opgenomen in de seniorengroep 

en voelde zich er meer dan thuis. Het enige 
wat ze miste was orgelmuziek!”  

Alpha Cursus
Als nieuwkomer volgde Matty jaren geleden 
zowel de Alpha als de Introductiecursus, 
de voorloper van de Beta Cursus. “Een 
bijzondere ervaring”, noemt Matty het. 
Vooral het Alpha-weekend waarin met 
name gesproken werd over het werk van 
de Heilige Geest maakte veel los. “Het leek 
wel of de wereld er na dat weekend opeens 
heel anders uitzag.” 

Een nieuwe 
baan

Op de Alpha 
Cursus maakte 
Matty kennis met 
Eduward Splinter. 
De helaas vroeg 
overleden vader 
van jongerenwer-
ker Remy. “Won-
derlijk genoeg 
vond ik dankzij 
hem, nadat er een 
eind was gekomen 
aan mijn werk als 
bruidsfotograaf, 
een nieuwe baan 
bij drogisterij Splin-
ter. Ik had totaal 
geen ervaring in de 
drogisterijbranche, 
de opleiding was 
ook iets te pittig 
voor mij maar toch 
kreeg ik een kans. 

Hoe bijzonder
Ik herinner me nog 
dat ik er onge-
veer een half jaar 
werkte en samen 
met mijn moeder 

een reis naar Amerika had gemaakt. De 
dag dat ik weer terug was in de zaak zei 
Eduward tegen mij dat hij heel blij was dat 
ik terug was. De nacht daarop is hij totaal 
onverwachts overleden. Hoe bijzonder is 
het dan dat je het mee mag maken om 
door zijn zoon gedoopt te worden.”


