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Harlinger predikantenpaar naar Servië om Roma te helpen 

Gezinsproject met veel losse eindjes 

HARLINGEN - Pier en Joke Meindertsma zeggen geen avonturiers te zijn. Toch 

vertrekken ze in de tweede week van november naar Servië. Voor onbepaalde tijd. Ze 

verruilen de nabijheid van hun zeven kinderen, de baptistengemeente Bethel, familie, 

kennissen en een goed leven voor het ongewisse. Een grote stap, erkennen ze. Als 

predikant hoopt Pier Meindertsma samen met zijn vrouw het leven in de Roma-

nederzettingen aan de hand van Bijbel iets aangenamer te maken. Met name voor de 

kinderen die in daar in grote armoe opgroeien. 

 

 

Door Uultsje Talsma 

 

Ze hebben geen helder omlijnd beeld van wat ze kunnen bijdragen in de kleine nederzettingen 

rondom Novi Sad. “We sluiten aan bij wat er door de plaatselijke stichting Tabita al wordt 

gedaan en zijn niet van plan om eerst zelf allerlei dingen op touw te zetten. Daar zitten de 

mensen niet op te wachten. Servië heeft hier in het Westen nog wel wat een dubieuze naam, 

maar alles en iedereen uit het Westen wordt daar ook met een zekere achterdocht ontvangen. 

Nog niet zo heel lang geleden vielen daar Westerse bommen op bruggen (en huizen...”) 

 

De 57-jarige Pier Meindertsma, nu tien jaar predikant van de Harlinger baptistengemeente 

Bethel, is samen met zijn vrouw Joke (58) twee keer in Novi Sad geweest. De 

omstandigheden zijn armoedig, veel voorzieningen ontbreken. De Roma, een trots en 

eigenzinnig zigeunervolk, worden ook daar amper geaccepteerd. “Hun cultuur verschilt ook 

enorm van de onze. Als wij in een knap huis wonen, onderhouden we dat. Als ze daar het 

raam in de woonkamer goed kunnen verkopen, zullen ze het niet laten. Dat ze vervolgens in 

de kou en regen zitten, nemen ze voor lief. Ze verhuizen gewoon naar het hok. Ik kan dat niet 

zomaar veranderen, als ik dat al zou willen,” vertelt Pier Meindertsma. 

 

Cultuurschok 

Voor Joke Meindertsma was het eerste bezoek een cultuurschok: “Als je ziet hoe de kinderen 

daar opgroeien, in de modder, geen school, ze moeten zichzelf maar redden. Ik was daar 

behoorlijk ondersteboven van. Pier was er al eerder geweest, maar voor mij was dat echt een 

schok. Wat dat betreft moeten we veel van wat we hier gewoon vinden, achter ons laten. 

Andere normen, andere maatstaven.” 

 



 

 

 

 

 

 

Het vertrek naar Servië is zonder meer een groot avontuur. Het betekent alles achterlaten waar 

ze aan gehecht zijn en met een bijna schone lei aan het laatste stuk van het arbeidzame leven 

beginnen. De Meindertsma’s hebben wel de tijd genomen om tot dit besluit te komen. Er gaan 

jaren van filosoferen, wennen aan het idee, bidden, talloze gesprekken en vele uren aan 

voorbereidingen aan vooraf.  

 

Zuid-Afrika 

De eerste maal dat de gedachte aan zo’n stap bij Pier Meindertsma opkomt is nu ruim vijf jaar 

geleden tijdens een bezoek aan zoon Sibbele in Zuid-Afrika. Hij doet daar dan 

zendelingswerk. Rondkijken in de smalle straatjes in de townships, de confrontatie met de 

armoede, gesprekken over het geloof, het maakt een verlangen los bij de Harlinger predikant 

om zich in te zetten voor mensen die het veel minder hebben dan in het rijke Westen. “In een 

gebed hebben we toen God gevraagd wat zijn plan was voor mijn laatste jaren tot mijn 

pensioen.”  

 

Het zendingsverlangen blijft, concrete stappen blijven achterwege. Of toch niet? Meindertsma 

bekijkt nu zijn ‘uitstapjes’ als docent voor de Baptistenunie naar Roemenië om uitleg over de 

Bijbel te geven aan aanstaande Roma-voorgangers, toch wat anders. “Zo langzamerhand 

kreeg ik toch een antwoord op mijn vraag over Gods plannen met mij.”  

 

Gedeeld verlangen 

Een niet onbelangrijke bijdrage levert Joke Meindertsma in 2014. Zij had vroeger al het 

verlangen om zoiets te doen, maar door de komst van de kinderen kwam het er niet van. Nu 

die wens nieuw leven werd ingeblazen, typte ze op zekere dag ‘bijbelleraar’ in als 

zoekopdracht op internet. Ze kwam uit bij een vacature bij International Teams. Na diverse 

gesprekken en de bezoeken aan Servië gaan de Meindertsma’s onder de paraplu van deze 

stichting aan het werk. Het besluit wordt begin dit jaar genomen als ze van hun kinderen te 

horen krijgen achter het plan van hun ouders te staan, al blijft een aantal het best wel ‘dreech’ 

vinden. “Wat dat betreft zou je het een gezinsproject kunnen noemen. 

 

Om in hun levensonderhoud te voorzien, de huur van het appartement te kunnen betalen 

evenals diverse verzekeringen, wordt het Harlinger echtpaar gesteund door een vriendenkring 

met leden van de baptistengemeente, vrienden, kennissen en familie. Zij maken elke maand 

een bedrag over naar de stichting Iteams die het als salaris uitbetaalt aan de Meindertsma’s. 

Joke Meindertsma: “In het begin had ik daar moeite mee omdat het toch voelt als je hand 

ophouden. Maar in de loop der tijd ben ik het anders gaan zien. Er zijn hier mensen die ook 

graag wat voor de mensen daar zouden willen doen, maar zelf niet in de gelegenheid zijn. Op 

deze manier kan het werk mede door het gebed van de gevers veel breder gedragen worden. 

Dit te weten geeft ons veel steun. 

 



 

 

Groentetuin 

Met haar verpleegkundige achtergrond ziet zij genoeg mogelijkheden om de bevolking daar 

bij te staan. Pier Meindertsma heeft voordat hij theologie ging studeren, eerst de Hogere 

Landbouwschool gedaan. “Het lijkt mij mooi om de mensen daar ook te helpen bij het 

opzetten van een groentetuintje. Maar het belangrijkste voor mij is de mensen te vertellen wat 

God in je leven kan betekenen. Mijn diepste wens is dat ze op den duur zelfstandig met God 

kunnen leven. En dat ze van daaruit komen tot een liefdevolle omgang met anderen en hun 

talenten inzetten om een levenskrachtige gemeenschap op te bouwen. Een gemeenschap, die 

misschien tot voorbeeld dient voor anderen. ” 

 

Omdat de baptistengemeente Bethel als uitzendende gemeente achter de Meindertsma’s staat, 

is een thuisfrontcommissie in het leven geroepen. Via nieuwsbrieven willen ze graag de 

contacten met Harlingen warm houden. “We hebben hier veel meegemaakt, lief en leed met 

veel mensen gedeeld en we woonden hier heel graag. Wat dat betreft hoeven we niet weg, 

maar we willen nu graag gehoor geven aan dat zendingsverlangen, ook al zijn er nog heel veel 

losse eindjes.” 

 
(Foto: HC - Ubbo Posthuma) 

 

Afscheidsdienst 
Pier en Joke Meindertsma nemen aanstaande zondagmiddag officieel afscheid tijdens een afscheids- 

en uitzenddienst in het kerkgebouw van de baptistengemeente Bethel aan de Lanen 50. De dienst 

begint om 15.00 uur. Na afloop kan iedereen persoonlijk afscheid nemen van de Meindertsma’s.  

 

Pier en Joke Meindertsma nemen afscheid van Harlingen en ook van een groot deel van hun spullen. 

De piano gaat bijvoorbeeld naar een lid van de muziekcommissie van de baptistengemeente Bethel. 

“Zo blijft het instrument toch een beetje behouden voor de gemeente.”  


