
Uit de geschiedenis van Mensingeweer, Maarslag en omgeving door Tonnis Musschenga. 

Foto kerkenraad Mensingeweer en Tinallinge met dominee Wiebe Vos 

Dit keer een en ander over de laatste predikant van de Nederlands hervormde gemeente van Mensingeweer. Dit 
naar aanleiding van een foto die ik kreeg toegestuurd. Het is een foto uit 1955 van de kerkenraad van Mensinge-
weer en Tinallinge en gemaakt in de kerk van Mensingeweer. De laatste eigen predikant van Mensingeweer was 
Wiebe Vos. 
 
Wiebe Vos (1921-2004) werd hier beves gd op 3 december 1950. Op 7 oktober 1956 deed hij ook intrede in de 
N.H. gemeente van Tinallinge. Beide gemeenten hadden vanaf dat moment één predikant in pastoraal verband. Op 
deze wijze probeerden ze toch nog enigszins zelfstandig te blijven. In januari 1958 vertrok hij echter naar Ro er-
dam-Delfshaven. Wiebe, genoemd naar St. Wigbert een metgezel van Bonifa us werd in Noordbroek geboren op 
14 december 1921. Hij studeerde theologie in Groningen en werd sterk beïnvloed door Gerardus van der Leeuw, 
hoogleraar godsdienstgeschiedenis in Groningen. Toen Gerardus van der Leeuw minister werd in 1945 (van Onder-
wijs, kunsten en wetenschappen) werd Wiebe zijn vervanger bij wat later de Wereldraad van kerken was. Kortom 
een kundig en gedreven mens. Daarnaast schreef hij ook boeken en brieven die in de Universiteitsbibliotheek van 
Groningen te vinden zijn.  
Nu de foto waarvan ik sprak. 
 
Deze foto is genomen na het ondertekenen van het samenwerkingsverband tussen de kerkenraden van beide dor-
pen in de kerk van Mensingeweer. De volgende personen staan er op samen met ds. Wiebe Vos (hij zit vooraan, 3e 
van links met wi e bef). Deze namen staan onder de foto. Van twee van hen zijn de namen (nog) niet bekend. 

 

1   Ceico Datema, landbouwer te T 2   Jacob van Oosten, bakker te M 

3   Wiebe Vos, predikant te M 4   Tunnis Datema, landbouwer te T 

5   Ceiko Kruizenga, veehouder te T 6   Wolter de Graaf, veehouder te T 

7   nog onbekend 8   Harm Knol sr, landarbeider te M 
9   Klaas Jan Vos, bakker te M 10 Jacob Hofman, landarbeider te M 

11 Nicolaas Bakker, garagehouder te M 12  Pieter Jacob Hijlkema, landbouwer te M 

13 Harm Knol jr, landarbeider te M 14  nog onbekend 

 



Ik kreeg hulp van een aantal personen o.a. van de persoon die mij deze foto toestuurde. Hij wist dat zijn grootva-
der (nummer 2) er op stond, maar meer namen wist hij niet te noemen. Via de Historische vereniging Baflo kreeg 
ik de p om contact te zoeken met de familie Datema uit Tinallinge. Zij zouden vast meer weten en bleek ook het 
geval. Zij hadden deze foto zelfs in kleur en bovendien nog een foto die in de kerk van Tinallinge was genomen bij 
deze gelegenheid (zie verderop). Daar zie je de aanwezigen genieten van een hapje en een drankje. Toen ik de foto 
aan Dieuwertje Wiersema-Vos liet zien, herkende zij als eerste de predikant Wiebe Vos. Dieuwertje is de jongste 
dochter van bakker Vos uit Mensingeweer en woont nu in Eenrum. Verder ik meer zocht over deze predikant, 
kwam ik de samenwerking tussen de dorpen Mensingeweer en Tinallinge op kerkelijk gebied op het spoor. Ik ver-
moedde dat dat wel eens de aanleiding voor het maken van deze sta ge foto met predikant en kerkenraad zou 
kunnen zijn. Van mevrouw Klaasje Bakker-Kuizenga (geboren in Baflo, haar vader was daar kapper) hoorde ik over 
nummer 6 op de foto het volgende: Dokter zee tegen hom, ‘bis veuls te dik Wolter, drinks veul? Joa, dokter melk, 
veul melk.’ Wolter kwam bie Kuzengoa in salon veur scheren en knippen. ‘Stop ter mit, das nait goud veur die.’ Of 
Tunnoa zien hoesholster hom der vanoaf kregen het? Woarschienlek nait. En of t woarhaid was wat e zee, is ook de 
vroag. 
Mevrouw Datema wist over deze man ook nog een andere anecdote: Der is kerkvergoadern ien Brij direct noa oor-
log. Dioakens en ook dikke Wolter, hai is kerkvoogd, monnen der op fiets hen. t Is opdeu. Wolter mit zien trans-
por iets met verstaarkte spoaken en kuziebanden, zigt t nait zi en om op pad te  goan. Op vergoadering wordt 
vroagd of dat Wolter ook komt. t Antwoord is: ‘Wegens opdooi is onze kerkvoogd verhinderd.’ 

Nieuwsblad van het Noorden 10 oktober 1956: Kort 
verslag van zijn intrede in Tinallinge.  
Foto rechts gemaakt in de kerk van Tinallinge met een 
hapje en een drankje. Let op de dames, ze dragen bijna 
allemaal een hoed.  

 

‘Overwegingen’ van ds. Vos stonden geregeld zelfs op de voorpagina’s van het Nieuwsblad van het Noorden, nou 
niet bepaald een christelijke krant. Die droegen de volgende tels: ‘Storm; Uw naam worde geheiligd; Drieërlei 
func e der kerk: diaconia, marturia, liturgia; Natuur, cultuur, creatuur’ en de laatste overweging stond in de krant 
van 5 oktober 1957 ‘De mens en de sterren’. Alle overwegingen zijn zeer leesbaar, ook nu nog naar mijn mening. 
De laatste overweging kunt u hierna lezen en oordeel zelf. 

 
De mens en de sterren  
Het zal de lezer ook wel eens overkomen zijn, dat hij jdens een avondwandeling in het open veld onder de indruk 
kwam van de mach ge pracht van de sterren. Hoewel velen er nog wel geen vermoeden van zullen hebben — en 
wie er een vermoeden van hee  kan net zich nauwelijks voorstellen — dat, waar de lengte van de mens in cen -
meters kan worden uitgedrukt, er voor de me ng van de aarde een duimstok van 10.000 km nodig is, terwijl er 
voor de bepaling van de doorsnee der zon of de afstand, die haar scheidt van de aarde, respec evelijk 6 en 7 nullen 
aan te pas komen, voelt ieder, wanneer hij opblikt naar de sterrenwereld, als het ware intuï ef: wat is daarmee 
vergeleken, de mens! De mens is kleiner dan de planeten; de mens is lichter dan de sterren; de mens bestaat niet 
zo lang als de zon; de mens kan niet zo veel verdragen als de maan. Hoeveel mensen kunnen er tegenwoordig door 
één atoombom niet worden weggevaagd, maar hoeveel bommen zouden er nodig zijn om de maan uit elkaar te 
doen spa en! Nee, van déze kant gezien, is de mens niet zoveel. En, zó gezien, zou je beter een ster kunnen wezen.  



Een ster gaat niet zo gauw te gronde; een ster is ver genoeg van zijn medesterren verwijderd om geen last van zijn 
buren te hebben; een ster kan niet denken en hee  dus geen zorgen, geen ergernis, geen spanningen, geen conflic-
ten; een ster kan niet kiezen en kent dus geen zonde. En, al is het waar, dat — bij het ontbreken van bewustzijn — 
een ster ook de vreugde niet kent, wanneer je, door aan de hemel te flonkeren, zovele mensen een plezier kunt 
doen, is het zo gek nog niet om tot de familie van de Grote Beer te behoren! De mens kan wel denken en kiezen. 
Dat is zijn glorie, maar tevens zijn schande. Daardoor kent hij de vreugde, maar ook het verdriet. In deze ene moge-
lijkheid, dat de mens niet — als de sterren — gebonden is aan een ijzeren natuurwet, maar dat hij iets kan — hij 
kan naar links of rechts, naar boven of beneden, naar voren of achteren — ligt zijn ondergang, maar tevens zijn red-
ding besloten. Hij behoe , wanneer hij niet wil, zich zijn weg niet te laten voorschrijven, noch door zijn natuur (wat 
een zegen kan zijn), noch door een Hogere Wet (wat een ramp kan betekenen). Waar nu een mens tot de ontdek-
king komt, dat hij blijkbaar wel iets kan worden dictators en tyrannen geboren. Dat begint al in de wieg: als kind wil 
drinken, begint het te schreeuwen. Daarin ligt de hele levensgeschiedenis van de mens reeds besloten. Straks, als 
het kind hee  leren lopen, vindt het uit, dat stampvoeten soms ook wel iets helpt en zo komen er steeds meer mid-
delen bij, die de mens op de troon van dictator moeten helpen of houden: in huis en op straat, op kantoor en in de 
fabriek, in de poli ek en de kerk: ik wil — jij zult! Wat gebeurt er eigenlijk, wanneer de mens de rol van dictator 
gaat spelen en wat zijn de consequen es er van. Laten wij het beeld van het kind als uitgangspunt nemen: een kind 
is gelukkig, zolang het wordt gedragen, gevoed en gewassen. Dan komt er een ogenblik waarop het zelfstandig wil 
zijn, dat wil zeggen: het wil niet meer gedragen worden, maar zélf leren staan en zelf leren Iopen doch … het valt. 
Het wil zèlf leren eten, doch ... het morst en bevuilt zich! Zo gaat het met de mens, die tot de ontdekking komt dat 
hij zelf wel iets kan, die de rol van dictator gaat spelen: hij valt en bevuilt zich. De mens! — kleiner, korter van le-
vensduur en kwetsbaarder dan de sterren;  en wat zijn heerlijkheid zou kunnen zijn —de vrijheid —is zijn schande 
geworden. Maar dat is, Goddank!, het laatste nog niet. Wanneer de dichter van Psalm 8, eveneens na een avond-
wandeling, uitroept: wat is de mens! — dan voegt hij daar die woorden aan toe: "dat Gij zijner gedenkt" (vs. 5). 
Midden in deze waanzinnige den, waarin kinderen geboren worden die hun handen en hersens zullen gebruiken 
tégen God, en tégen hun naaste en daardoor ook tégen zichzelf, is toch nog een wonder gebeurd. Het is alweer een 
poosje geleden, maar daarom niet minder werkelijk. De entourage was heel gewoon: in een klein plaatsje in Pales -
na, dat sedertdien beroemd werd, stond een wieg of wat toen voor een wieg moest doorgaan, teken van een blijde 
gebeurtenis, die nu eens niet alleen de ouders, maar de hele wereld gold. Want boven die wieg stonden, voor wie 
het lezen wilde, de woorden: Ik neem de schande weg! Dat plaatsje hee e Bethlehem en het kind hee e Jezus. Zo 
groot is dit wonder, dat, wanneer alles voorbij is —en er was wat voor nodig: de diepste verguizing en de hoogste 
verheerlijking - de herauten ui rekken naar noord en naar zuid, naar oost en naar west om het over de hele wereld 
uit te roepen, zó, dat men het nog kan horen in Moskou en Keulen in Addis Abeba en Londen, ja, zelfs in het Gro-
ninger land: de schande, de schande is weg! En dan stromen de mensen toe – ten minste zo was het in den beginne 
en zo is het soms nog op het zendingsveld. Want dáár willen ze meer van weten en daar willen ze deel aan hebben: 
wie zou niet graag van de waanzin der schande bevrijd willen worden! Er stroomt een water langs de kant van de 
weg: de latere Doopvont. Daal af zeggen de herauten, en laat in de naam des Vaders en des Zoons en des heiligen 
Geestes, de schande van u afwassen. Keert, met Jezus, terug in de veilige omsluitende armen van God; wordt, met 
Hem, weer een kind van de Vader. Wie, na gehoor te hebben gegeven aan deze oproep, nog eens een avondwan-
deling maakt en opziet naar de sterren, kan zeggen: ik ben tóch blij dat ik geen familie van de Grote Beer ben, want 
als kind van God ben ik meer! Mensingeweer. W. VOS  

 

 

Hierboven drie adverten es uit het Nieuwsblad van het Noorden van hun verloving, hun huwelijk en de geboorte 
van hun dochter Johanna.  V.d.m. betekent verbi divini minister: Bedienaar van het goddelijk woord.  



Lisa Balk-van Dommelen vertelde me nog het volgende over deze predikant. Hij woonde alleen met zijn moeder in 
de pastorie in Mensingeweer. Lisa hielp daar in die dagen in de huishouding. Wiebe Vos zijn moeder was nogal do-
minant. Er waren vrouwen uit het dorp die een oogje op deze vrijgezelle predikant hadden. Eén daarvan gedroeg 
zich hinderlijk opdringerig, dat was Jansje Kadijk. De familie had moeite haar buiten de deur te houden. De andere 
was een boerendochter. Met haar ging Wiebe wel eens naar de bioscoop. Uiteindelijk koos Wiebe voor de dochter 
van de burgemeester van Leens, Cornelia Lindeboom. Dat was wel bijzonder want Wiebe was hervormd en Cor-
nelia gereformeerd. Op hun trouwerij waren de bruidsmeisjes van katholieke huize. Zo liet Wiebe zien dat hij de 
oecumene was toegedaan.  

Begin januari 1958 nam ‘domie’ afscheid 
jdens een overvolle dienst in de Mi-

chaelskerk. Een naam die hij zelf aan deze 
kerk gaf in 1955. Na de dienst namen velen 
persoonlijk afscheid van het echtpaar in 
café Hartsema bij de Westerbrug niet ver 
van de kerk (het café verdween eind jaren 
’50; nu staat er op die plek een bankje en 
twee kastanjebomen). Gelukkig staat de 
kerk er nog steeds. 
                                                                                                                             

 

Met de dochter van ds. Vos had ik vorig jaar email contact. Zij en haar man verzorgen oud-bisschop Mgr. Bär. 

Hier een citaat van haar uit die email:  

Wat ontze end leuk om dit te zien en te lezen!! Mijn vader hee  het kleine kerkje omgedoopt tot Michaeliskerk, 
vernoemd naar de aarstengel Michael. Mijn vader hee  in 1955 gezorgd voor de an pendia, de kaarsen en de be-
ker zoals op de tafel te zien zijn [foto hierboven]. Ik ben daar in 1957 gedoopt. Daarna zijn wij naar Ro erdam ver-
huisd. Met ons meegegaan is een meisje van 17 jaar. Zij kwam uit een groot katholiek gezin en wilde het klooster in.  
Haar familienaam was Vos (geen familie van ons). Zij is toen met ons meegegaan om voor mij te zorgen. Wij heb-
ben haar vorige week [2021] in het voormalig klooster in Heythuizen bezocht en ook toen kwam Mensingeweer ter 
sprake! Ik stuur haar ook de ar kelen en foto’s door. Nog een van de weinigen die mijn vader gekend hee . En mij 
als baby! [dit betre  een dochter van fam. Vos aan de Eenrumerweg]. 


