“Ik voelde me heel welkom”

“Een zoektocht naar God, die mij eerst
zocht en vond”
“Na drie eerder bezochte Kerstnachtdiensten zette ik op zondag 26 december 1993, Tweede Kerstdag,
voor het eerst een stap in De Meerkerk aan de IJweg”, vertelt Hans de Vries. “Bij de voordeur werd ik
hartelijk ontvangen door Harry van het Welkomteam. Ik zag in de koffieruimte ook onze voormalige
buren, de familie van Vugt. Zij spraken mij even aan en vertelden voor de dienst aan Wigle dat hun voormalige buren in de kerk waren, een klein wonder.”
“Op weg naar de kerkzaal werd ik ook
aangesproken door Jenneke, die kennelijk
zag dat ik voor het eerst in de kerk was.
Zij vroeg mij of de engel Gabriël mij hier
had gebracht! Na de dienst kwam Wigle in
de koffieruimte naar mij toe, ik sprak hem
respectvol aan met dominee. Hij heette
mij hartelijk welkom en stelde mij voor om
in contact te komen met een ‘oudste’. Na
enige tijd kwam een vrij lange man naar
mij toe, dat bleek oudste Jan te zijn. Hij
kwam mij heel vertrouwd over en vroeg of
hij op huisbezoek mocht komen, nou dat
mocht en dat is dan ook gebeurd.”
Geloofsavontuur.
Hans: “Dat was dus mijn eerste dag in De
Meerkerk aan de IJweg, ik voelde me heel

begon in februari 1994, werd door Wigle
gegeven en telde ongeveer twintig deelnemers. Met een groot deel van de cursisten
zijn we verder gegaan als huiskring. Aan het
einde van deze cursus werd ik aspirantlid
van De Meerkerk. Door al deze ervaringen
kwam ik uiteindelijk tot een levend geloof
in Jezus Christus, maar dat gebeurde niet
van de ene op de andere dag. Het kostte
tijd maar ik kreeg wel een enorme honger
naar God. Alles was nieuw voor mij, maar
God ging met mij aan het werk.”
Doop
“In november 1994 was er een doopdienst.
Dopen vondt toen nog plaats in het gebouw
van de Levend Evangelie Gemeente (LEG)
in Aalsmeerderbrug wat speciaal daarvoor

kwam ik er regelmatig, maar ook vaak in
de avonduren, bijvoorbeeld om koffie en
thee te zetten ten behoeve van de cursisten van de Fundamentencursus en andere
bijeenkomsten.”
De Meerse
“De Kerstnachtdiensten werden in die tijd
gehouden in schouwburg De Meerse. Voor
de kinderdiensten moest veel meubilair
vervoerd worden naar De Meerse en later
weer terug naar de IJweg. We vervoerden
de spullen in een vrachtwagen van Jaap van
Staaveren.”
Welkomteam
Omdat Hans het warme welkom dat hij zelf
ondervonden had niet vergeten was, was hij
blij dat hij in 1994 zelf deel uit mocht
gaan maken van dit voor hem heel
bijzondere team. Na verloop van tijd
nam hij ook de functie van coördinator van dat team over van Trea Kolk
en maakte daar een mooie tijd mee.
Kinderwerk
“Marijke was vele jaren actief betrokken bij het kinderwerk. Ze deed de
onderbouw, groep 1 en 2. De zondag
voordat je dienst had bij Meerkids
stond er een soort van vliegtuigkoffertje voor je klaar. In dat koffertje
zat alles wat je nodig had voor de
dienst bij Meerkids. Uiteraard was
er ook overleg tussen de leidsters
van de eerste en de tweede dienst.
Marijke deed dit werk tot de verhuizing naar de Bennebroekerweg en
is nu al weer jaren groepsleidster bij
groep 3.”

Hans samen met zijn vrouw Marijke
welkom. God gebruikte deze dag mensen
om mij te verwelkomen, daarmee was de
basis gelegd en kon mijn ‘geloofsavontuur’ beginnen. Daarna ben ik bijna alle
zondagen naar De Meerkerk geweest. Ook
kwam er een uitnodiging om de cursus voor
aspirantleden te gaan volgen. Deze cursus
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door De Meerkerk werd gehuurd. Ik werd
er op 6 november 1994, samen met mijn
vrouw Marijke, gedoopt. Hierna begon
voor mij een heel bijzondere tijd aan de
IJweg. Na mijn diensttijd bij de Koninklijke
Marechaussee in 1998 ben ik een aantal
jaren koster Chris gaan helpen. Overdag

Mooie herinneringen
“Drie van onze vier kinderen, Lisette,
Fiona en Jeroen, zijn gedoopt aan de
IJweg en Lisette is er getrouwd met Richard
den Haan. Al met al heel veel goede herinneringen. Tot slot mogen we zeker niet
vergeten dat De Meerkerk aan de IJweg een
middel was om ons tot Jezus Christus te
brengen; dat is en blijft ons doel: Jezus en
Jezus alleen!”
21

