
Wat geloof je?  

Tinus en Baukje van der Meulen 

Ik bin by Tinus en Baukje van der Meulen fan ’e 
Sjoerdastrjitte yn Gytsjerk. Heit en mem fan twa 
dochters en ien soan. Grutsk en wiis binne se mei 
harren fiif pake- en beppesizzers.

Baukje is berne yn Anjum. Heit hie in bakkerij. Se 
moast al betiid yn ’e saak meiwurkje. Wie se nei 
de húshâldskoalle net oan it suteljen dan ferkocht 
se oer de toanbank.
‘Ik mocht it wurk wol graach dwaan, ik ha der in 
soad fan leard, foaral minskekennis. De famylje is 
letter noch ferkasse nei Oentsjerk oan’e 
Rengerswei njonken it Kafee ‘It Wapen fan 
Fryslân’. 
Op in bepaald stuit skrepten hjir 12 bakkers om 
foar in bestean, dat wie te gek, doe moast der 
sanearre wurde en is ús heit der mei opholden.’ 

Njonken har deistich geskrep ferjit Baukje har 
hobbys net: naaie foar de bernsbern, lêze, fytse en
kuierje mei moai waar. Frijwilligerswurk docht se 
faak tegearre mei Tinus. Mear as 18 oere wyks is 
sy foar de mienskip yn it spier.

Tinus komt út de Feanwâlden. Syn mem is 
doedestiids net troud mei syn biologyske heit, se 
fûn in oare leafde. Dat hat foar Tinus net altyd 
maklik west. Muoilik wie ek dat der net oer praat 
waard. Fragen waarden op it lêst weistoppe en 
iensumheid sloech ta. Tinus syn styfheit wie 
slachter. It fleis waard foarbewurke foar ferskate 
slachters yn ’e omkriten. Tinus sels hie it berop fan
suvelbewurker leard, dat gie him linich fan ’e hân. 
Hy fertsjinne syn jild by CCF (Condens) yn 
Ljouwert. 

En Tinus syn hobbys?: soms 20 oeren aktyf op ’e 
folkstún en as de rispinge te folle is foar beiden 
dan wurdt de rest útsutele. Apels en parren geane 
om ’e nocht nei leafhawwers. Sneons is it gauris 
fluitsje by VC Trynwâlden. Rinne, 15 km is foar 
Tinus net raar. Kosterje by toerbeurt. Drager by 
begraffenissen en mei kollektebussen rinne foar 
goede doelen.

Tegearre nimme se elke tongersdeitejûn de bern 
fan It Lijsket mei op paad. Ien wike yn it jier 
begeliede se de bern op fakânsje nei Bennekom.

Aktyf binne se by de buertferiening en mei wille 
binne se kontaktpersoanen fan de 
Canterlânskedyk. Ek yn‘e omrinwinkel Samuël 
binne se te finen. Koartsein, warbere en belutsen 
minsken binnen ús tsjerke- en doarpsmienskip.

It geloof
Op myn fraach wat it geloof foar harren hjoeddeisk
betsjut, seit Baukje:’Foarhinne wie alles wol dúdlik.
Sa’t heit en mem, de master en dûmny it seinen, 
sa wie it. Der waard net oan twifele. It geloof is no 
tagonkliker, gelokkich minder strak. Der wurdt net 
mear foarskreaun hoest geloof moatst. In lêzing 
oer Maria, de mem fan Jezus, hat my in oare kyk 
op har jûn. Net dat ik Maria oanbidde sil, mar se is 
myn konsintraasjepunt foar wat it geloof, mar 
seker ek wat myn memwêzen oanbelanget. It 
flimet doch troch ús hert as in mem te hearren 
kriget dat har soan deamakke, krusige wurde sil?’
By Tinus waard oer it geloof selden praat. Se 
gyngen wol nei tsjerke, mar dat wie it dan ek. Doe’t
er Baukje kennen learde, kaam syn geloof yn in 
oar perspektyf te stean. It wie der net samar mear 
by, it geloof krige mear plak.

De tsjerke
Wat soenen jim graach yn’e tsjerke feroarje wolle?
Baukje: ‘Ik bin foar mear jeugdtsjinsten en foar in 
iepen tsjerke troch de wike foar stiltemominten.’
Tinus: ‘Ik wol graach mear ‘opwekkingslieten’ 
sjonge, sa as by dûmny Bottenbley.’
Beide besykje graach de 
bibelferkenningsgearkomsten fan dûmny Vlasman.
Se misse der noait.

Baukje en Tinus binne beskieden. Se twinge 
harsels nea op. Wy meie as tsjerkemienskip tige 
wiis mei harren wêze. 

Luit Zuurman

Tinus en Baukje mei inkele bewenners 
fan It Lijsket yn Oentsjerk


