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Kerk & Samenleving

Dolblij zijn de Toegoenezen in
Hoogeveen en Drenthe dat de Sta-
tenbijbel gerestaureerd is.‘ Het
boek was echt gehavend. We zijn
ontzettend blij dat deze is geres-
taureerd bij het Boekbindcentrum
in Echten. Het boek krijgt steeds
meer een bijzondere plek in onze
geschiedenis, dat geldt met name
voor de ouderen die de trek over
de hele wereld hebben meege-
maakt. Het betekent veel voor ons,
met name omdat het tastbaar is.
Het laat de betekenis zien van ons

geloof en waarom we uiteindelijk
moesten vluchten. Voor de jonge-
ren is het wat minder van belang,
want die hebben zich zo goed ge-
assimileerd en hebben vaak ook
gemengde huwelijken. Niet dat ik
ze dat kwalijk neem, het is logisch’,
vertelt Kantil.

Hoogeveen telt nog ruim 20 ge-
zinnen die behoren tot de Toegoe
Gemeenschap, een kleine christe-
lijke groep mensen die in 1950
vluchtte vanuit hun dorp Toegoe
in Indonesië naar Nieuw Guinea.
De groep bestaat in totaal uit on-
geveer 150 mensen. De Indonesi-
ers beschouwden de Toegoenezen
als bruine Hollanders en zij vrees-
den daarom dat ze gediscrimi-
neerd en vervolgd zouden wor-
den. Fony is niet in Toegoe gebo-
ren, maar is er wel op familiebe-
zoek geweest. ‘Het kerkje is nog in
goede staat‘, vertelt ze. ‘Op de be-
graafplaats kwamen we allemaal
bekende namen tegen. Kantil,
Abrahams etc cetera.’ Ongeveer 12
jaar leidden de gevluchte Toegoe-
nezen een rustig bestaan in Hol-
landia op Nieuw Guinea, maar

toen in 1962 ook dat deel werd af-
gestaan aan Indonesië, besloot
een groot deel van de gemeen-
schap trouw aan Nederland te blij-
ven en dus verhuisden ze naar Ne-
derland en Suriname. Een klein
deel bleef achter. Er wonen tegen-
woordig ook bijna geen Toegoene-
zen meer in Toegoe, Indonesië.

Vluchtelingen
De Toegoenezen die in de jaren

‘60 op weg waren naar Suriname
maakten een tussenstop in Neder-
land. ‘We moesten wel een tijd in
Nederland blijven, want de wo-
ningen in Slootwijk in Suriname
waren nog niet klaar. We werden
opgevangen in Wezup en in Wes-
terbork, om daarna toch door te
reizen. Vlak voordat we verder
trokken, kregen we als geschenk
van de Evangelische Broederge-
meenschap de Statenbijbel mee,
waar we als gemeenschap erg blij
mee waren. Waarom we de Bijbel
mee hebben gekregen? Omdat we
ook in de ogen van de overheid,
bijzonder waren. We zijn als groep
vertrokken uit een dorp. We had-

den geen status. Als we het nu
hadden gedaan, waren we vluch-
telingen geweest’, vertelt Kantil.

De vader van Kantil woonde in
Hoogeveen en was penningmees-
ter van de gemeenschap. ‘Hij heeft
de Bijbel bij zich gehouden en
goed bewaard.’ Daar is Kantil blij
mee. Wat er met de Bijbel gaat ge-
beuren nu deze weer als nieuw is,
weet ze niet. ‘Ik heb twee neven
die meedenken, evenals de men-
sen van de boekbinderij en histo-
ricus Albert Metselaar. De bijbel
moet een goede plek krijgen. Er is
een onderzoek gaande, waarbij we
kijken of we subsidie kunnen krij-
gen om het boek in Portugal in het
archief te krijgen. Uiteindelijk is
het met de Portugezen allemaal
begonnen. De voormalige inwo-
ners van Toegoe waren slaven van
de Portugezen en die bouwden
een eigen cultuur op. Ik hoop ont-
zettend dat het boek naar Portugal
kan, dat is heel bijzonder, De Sta-
tenbijbel, die een derde ‘trek’
maakt naar de Portugezen, die de
Toegoenese gemeenschap tot de
het katholicisme hebben bekeerd.’

‘Dit boek betekent veel voor ons’

HOOGEVEEN - De Toego Ge-
meenschap kreeg in 1963
een bijzonder geschenk
van de Evangelische Broe-
dergemeenschap: een
Keurbijbel uit 1729. Het
boek ging met de gemeen-
schap mee naar Suriname
en daarna weer terug. Het
is nu gerestaureerd. Fony
Kantil (59) uit Tweede Ex-
loërmond vertelt. 

Fony Kantil met de Statenbijbel. Fony Kantil ©

▶ Statenbijbel van Toegoe Gemeenschap gerestaureerd

Henriëtte Meppelink

Stichting De Gemeente des Hee-
ren wil een woning bouwen op
een lege plek tussen de parkeer-
plaats van de kerk en Prieswijk 70
in Elim. 
Nieuwbouw door inbreiding past
binnen de woonvisie van de ge-
meente. Daarom wil het college
aan het initiatief meewerken
door het bestemmingsplan aan te
passen. Ook is geconstateerd dat
de bedrijfswoningen bij de kerk
in gebruik zijn als reguliere wo-
ningen. Dat wordt aangepast in
het bestemmingsplan. De kerk
blijft als kerk in gebruik en houdt
de huidige bestemming.
Het bestemmingsplan wordt zes
weken ter inzage gelegd. Daarna
neemt de gemeenteraad een
beslissing over het plan.

ELIM

Gemeente des
Heeren wil woning

Bij de Hervormde kerk in Zuid-
wolde wordt zaterdag de jaarlijk-
se rommelmarkt gehouden. Deze
rommelmarkt is een begrip in de
regio en staat garant voor veel
gezelligheid. 
Naast de vele kramen met te
koop aangeboden goederen is er
voldoende gelegenheid om wat te
eten en te drinken. 
Om 11.30 uur is er een verkoop
bij opbod en het Rad van Fortuin
begint om 12.30 uur.
Gedurende deze dag wordt in de
kerk het orgel bespeeld door
Geert Meijer, Ronald Knol, Peter
ten Kate en Jan Pieter van Eerde.
In de kerk is dit jaar een expositie
van oude Bijbels en zang- en
liedbundels te zien.
De rommelmarkt en de expositie
duren van 10.00 tot 14.30 uur. 
De toegang is uiteraard gratis en
iedereen is van harte welkom. De
kerk is te vinden aan de Hoofd-
straat 98. 

ZUIDWOLDE 

Rommelmarkt bij
Hervormde kerk

Zodra de zomermaanden aanbre-
ken maakt de Brug-Es-Kerk in
Dwingeloo zich weer op voor de
wekelijkse zomerzangavonden.
Elke dinsdagavond van 10 juli tot
en met 21 augustus staan de deu-
ren vanaf 19.15 uur open om
iedereen die van zingen houdt of
die graag hiernaar luistert binnen
te laten. Al heel veel jaren komen
mensen uit de verre omtrek naar
de Brug-Es Kerk toe voor deze
goed bezochte avonden. 
Om 20.00 uur is er een welkomst-
woord en daarna vormen alle
aanwezigen samen een groot
koor dat tot 22.00 uur zelf de
liederen mag kiezen uit een groot
en breed aanbod van geliefde
gezangen, psalmen, opwekkings-
liederen, Johannes de Heer liede-
ren en wat er nog meer bekend is
op het terrein van de christelijke
muziek.

DWINGELOO

Zomerzangavond
in Brug-Es Kerk

HOOGEVEEN - Op de parkeer-
plaats bij De Opgang aan de Alte-
veerstraat in Hoogeveen wordt za-
terdag 30 juni een kofferbakver-
koop gehouden. 
Vanaf 9.00 tot ongeveer 14.00 staan
ongeveer twintig auto’s met hun
kofferbakken open voor de ver-

koop van allerhande spulletjes. De
verkoop wordt gedaan door leden
van De Opgang zelf. 
Ook de kerkdeuren staan open,
want er zijn allerlei zelfgemaakte
lekkernijen te koop voor de in-
wendige mens. Ook is koffie en
thee verkrijgbaar. 

Kofferbakverkoop
bij kerk De Opgang

De voorbereidingen voor de kofferbakverkoop zijn in volle gang. De Opgang ©


