Stationsweg 30
Een bezoek aan Stationsweg 30 roept bij mij prettige herinneringen op. Het
was tot het einde van de tachtiger jaren pastorie van de Gereformeerde Kerk.
En voor ons – collega Luit Oomkes en mij – plaats van samenkomst na de
maandelijkse vergadering van de kerkenraad algemene zaken (KAZ). College
Maarten de Hollander was dan al naar huis gesneld om de gebruikelijke
lekkernijen voor een gezellige nazit klaar te zetten. Samen met gastvrouw
Jannie en oom Henk uit Assen, die naast een grote hoeveelheid vruchten
uit zijn groentetuin, weer de gebruikelijke hoeveelheid scharreleieren voor
het gezin had meegenomen, beleefden we dan nog een vrolijk besluit van
de dag. Dat was in de jaren ’83 tot ’88 vast ritueel.
Dit statige herenhuis staat dus garant
voor een plezierige ontmoeting. Het
gesprek met Jan Oldebesten, in bijzijn van zijn vrouw Oetske, gaat als
vanzelf.
Jan is een bekend persoon in Meppel.
Hij was maar liefst twintig jaren wethouder sociale zaken. Ook in het kerkelijk leven is hij geen onbekende. Al
tientallen jaren maakt hij deel uit van
diverse (wijk)kerkenraden, en tegenwoordig is hij vice voorzitter van de
Algemene Kerkenraad. Daarnaast
leidt hij gedurende een groot deel
van zijn leven een groep van de kindernevendienst. Jan is afkomstig uit
een arbeidersgezin uit de Indische
buurt. Zomaar een gezin uit het gereformeerde milieu. Na de lagere
school – met ruim 40 kinderen in de
klas – ging hij niet naar de hbs, want
dat deden arbeiderskinderen niet,
maar naar de ulo. Het gereformeerde patroon werd bepaald door kerkgang, knapenvereniging op zondagmiddag, catechisatie en later GJV (Geref. Jeugd Vereniging). Ook is Jan
vanaf zijn negende voetballer geweest bij MJV, en daarna werd hij een
trouw supporter van wat later FC
Meppel is gaan heten.
Op de vraag wat mooi een aangenaam was in die jaren is Jan duidelijk: de saamhorigheid en de daarmee gepaard gaande gezelligheid!
‘Bij ons stond de deur altijd open…
en hoewel ik leefde in de sfeer van
de ‘kleine luyden’, had niemand bij
ons last van minderwaardigheid of
jaloersheid ten opzichte van wie
doorging voor een rijke.’
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Uiteraard komt het gesprek ook op
de politiek. De basis voor zijn politieke betrokkenheid werd al gelegd in
het vak maatschappijleer op de
kweekschool. En via de Arjos en de
AR kwam Jan in de gemeenteraad,
om vanaf ’86 als wethouder te functioneren. En hoe! Mede door zijn inzet werd Meppel een aantal jaren geleden uitgeroepen tot de meest sociale gemeente van Nederland. Strijd
tegen onrechtvaardigheid is Jan z’n
grootste drive. Je inzetten voor mensen die het vermogen niet hebben,
en de kanalen niet kennen om voor
zichzelf op te komen. Jan voelt een
sterke affiniteit met medeburgers
aan de onderkant van de samenleving. Als politicus kun je voor zulke
mensen in praktische zin veel betekenen. Zijn inslag
ontleent hij aan
het evangelie, dat
Jezus tekent als
mens die opkomt
voor hen die het
zonder helper niet
redden.

leeftijd tussen 15 en 45 jaar slinkt de
laatste jaren verontrustend. Begrijpelijk is de vraag: wat is er – als het zo
doorgaat – over 20 jaar over van de
kerk? De sociale controle is gelukkig
verdwenen, maar het lijkt er nu op dat
we doorslaan naar de andere kant en
ons helemaal niet meer voor elkaar
interesseren. De samenhang lijkt weg.
Ook is het ontbreken van een gezonde binding tussen school en kerk een
negatief aspect. En wellicht is het van
belang om ook in de kerkdiensten
meer gebruik te maken van de huidige communicatiemiddelen, want op
die manier spelen we beter in op het
levenspatroon van de jongeren, die
kerkdiensten al gauw saai vinden.
Het lijkt Jan van doorslaggevend belang om te blijven werken aan het bevorderen van de onderlinge communicatie. Hoe zul je een gemeenschap
kunnen vormen als elk individu of elke
groepering een eilandje op zich
blijft?
Tot zover het gesprek met een betrokken gemeentelid, aan wiens rustige en volhardende inzet wij als gemeente veel te danken hebben.
Bedankt Jan, en bedankt Oetske voor
de gezellige ontvangst.

Kijken we naar de
ontwikkelingen op
kerkelijk gebied,
dan tekent zich ook
bij hem enige zorg
af. Kerkgang en
andere vormen van
betrokkenheid verminderen. De vertegenwoordiging
van leden in de
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