IN GESPREK MET het websiteteam van Dreischor-Noordgouwe
Riet Remeeus, Erna van der Spek en Laura van de Velde
Aan de keukentafel van Erna had ik een gesprek, niet zoals gebruikelijk één op één, maar deze keer
drie op één.
Waarom nu met z’n drieën?
Erna: Nou, het onderwerp is nu het beheren van de website van onze Hervormde gemeenten en wij
doen dit bijna vanaf het begin met z’n drieën. Daarom samen aan de website, samen in de kerkbode.
Hebben jullie nog verschillende deeltaken?
Laura: Ja. Mijn taak is het maken van de nieuwsbrief over het gemeenteleven, die maandelijks
verschijnt. Wat onze dominee, kerkenraadsleden en anderen aanleveren verwerk ik. Onze
nieuwsbrieven staan wel op de website, maar volgen de actualiteit. Na verloop van tijd worden ze
weer gewist.
Riet: Mijn taak lijkt daar veel op: ik vermeld wat er allemaal in de kerk gebeurt. Concerten,
bijeenkomsten, rondleidingen e.d. Ik vraag dan de programma’s en flyers op en zet die ook op de
website. We krijgen veel reacties van bezoekers die via de website op de hoogte waren van wat er bij
ons allemaal gebeurt en dan op onze kerken afkwamen.
Erna: Bij mij gaat het meer om informatie van blijvende waarde. De geschiedenis van onze
gemeenten, de historische en culturele bijzonderheden. En dan tref ik het: twee prachtige vrijwel
ongeschonden kerkgebouwen, beide met een rijke historie vanaf de Middeleeuwen tot nu toe. Laat
ik het zo zeggen: ik leg vast wat en hoe God in al die tijd gewerkt heeft in de harten van onze
mensen. En dan omvat dat bv. het verdwenen klooster Sion, de Nadere Reformatie en de 20e eeuw.
Hebben jullie goede “leveranciers”?
Erna: Jazeker, we worden uitstekend geholpen door het streekarchief, Mr. D.M. Schorer, Stad en
Lande en de Werkgroep Kerkhistorie. De inhoud is zeer divers: pas nog kreeg ik een stukje
aangeleverd van een zekere Dominicus die in de 19e eeuw hier een poosje verbleef. Hij omschrijft de
inwoners van ons dorp als “monsters in goddeloosheid, zoodat ik nooit met diergelijken verkeerd
heb”. Nou dan knipper je als Reisenaer wel even met je ogen. Gelukkig werd dat weer goedgemaakt
door Ds. Siezen die onze gemeente prees met “Wat kunnen die mensen goed luisteren”.
Laura: Ik krijg veel informatie aangeleverd over de bijbel maar bijvoorbeeld ook over hoe en waarom
een kerkdienst een bepaalde structuur heeft.
Vragen als waarom luidt de kerkklok of wat is een antependium? Zijn vragen die wij aan de
gemeenteleden verstrekken als 'Weetjes'.
Ik begrijp het: jullie hebben veel voldoening aan je werk. Hebben jullie nog wensen?
Riet: Mooi zou zijn als onze gemeenteleden de website nog wat meer zouden bekijken. Sommige
mensen surfen de hele wereld af, maar slaan eigen dorp over -wat je van ver haalt is lekker-; maar al
dat moois over onze kerken- zo dichtbij - vergeet je nog wel eens. Onze website bezoeken hoeft niet
zo frequent als een scholier z’n mobieltje bekijkt. Maar zo eens in de week…. Dat zou geweldig zijn.
Hartelijk dank voor jullie inbreng en nog veel genoegen aan jullie website.
A. Moelijker

