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Toespraak afscheid koster Peter Schreiber 04-12-2022 

Beste Peter,  Siepie, kinderen en verdere familie.  Broeders en zuster hier in de kerk en thuis 

voor de buis. Als waarnemend voorzitter van het CKRM en dus baas van de koster heb ik de 

eer mogen ontvangen de pensionaris kort toe te spreken. Peter Schreiber, daar zit ie,  is 66 jaar 

geleden geboren in Wouterswâld als zoon van een slager,  maar voor dat vak heeft hij niet 

gekozen. Na verloop van tijd kwam hij zijn liefde voor het leven tegen Siepie en na de 

inzegening van het huwelijk ging het echtpaar wonen in Drachten. Het was een dag om nooit 

te vergeten mede door het feit dat Peter op die dag twee banen kreeg aangeboden.  

En verbazingwekkend, die nam hij beide aan. Overdag werkte onze koster 40 uur bij de 

wegenbouw. En in de avonduren was hij actief als hulpkoster in de Hervormde Kapel in 

Drachten. Elke avond waren er vergaderingen of andere bijeenkomsten. “ It allerdrokste skoft 

út myn libben”  En na een aantal jaren volgde ook nog de 1e gezinsuitbreiding… 

En dan op 15 oktober 1990 krijgt Peter een vast dienstverband aangeboden, en wordt hij door 

de voorzitter van de kerkenraad dhr Betsema gefeliciteerd met zijn aanstelling als koster in de 

Gereformeerde kerk. Dit was eerst parttime, en daarom werkte Peter nog een jaar lang bij de 

betonfabriek in Kootstertille. Maar uiteindelijk kwam hij volledig in dienst van onze kerk.  

Al die 32 jaar na deze benoeming heeft hij zich op een verantwoorde en goede wijze ingezet 

voor het welzijn van onze kerk. Behalve na een liesbreuk heeft Peter altijd in een blakende en 

gezegende gezondheid zijn werk mogen verrichten. En dat is iets wat weinig werknemers is 

gegeven en een reden om dankbaar voor te zijn  

Al die jaren Peter , heb je te maken gehad met om de 3 of 4 jaar  wisselende voorzitters van 

de commissie van beheer en later het college van kerkrentmeesters. Al die bazen kwamen bij 

je met hun eigen wensen en “superslimme” ideeën hoe het nu eigenlijk moest worden 

georganiseerd in en om de kerk! Bedankt voor het rustig aanhoren van al die aanbevelingen 

en goed bedoelde adviezen. Het is beslist niet gemakkelijk als koster om het een ieder naar 

zijn of haar zin te maken.  

 

En dan heb ik het nog niet eens over de gemeenteleden die het te warm of te koud vonden in 

de kerk, of de predikant niet goed konden verstaan omdat het gehoorapparaat niet goed stond 

afgesteld. Of een predikant die zonder overleg het liturgisch centrum anders gingen inrichten 

en daarbij bepaalde dingen over het hoofd zag. En jij vervolgens maar weer de boel 

verbouwen op zondagochtend voor aanvang van de dienst. Zoveel mensen, zoveel wensen…  

En als koster ben jij elke weer het aanspreekpunt 

Bedankt ook voor de vele malen dat je aan de bel getrokken hebt richting het CKRM dat er 

dingen niet goed liepen of moesten worden bijgesteld. Dat je goed vooruit kunt denken blijkt 

alleen al uit het feit dat je ds Boukes bij zijn vertrek al hebt vastgelegd voor deze 

afscheidsdienst Peter, tige tank voor al die 32 jaren dat je werkzaam en dienstbaar bent 

geweest in onze kerk,    ….  en gemeente dat is zeker een applaus waard.  

We zullen je gaan missen Peter, met name het 1e jaar zal het in onze kerk wellicht wel eens 

wat minder soepel gaan verlopen. 

En dat ondanks het feit dat we samen met je een draaiboek hebben samengesteld met alle 

kosterwerkzaamheden ……en een aantal hulpkosters stage bij je hebben gelopen, zullen we 

nog vele malen geconfronteerd worden met vragen en problemen die we niet 1,2,3 kunnen 

beantwoorden.   
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Of worden we met de neus op de feiten gedrukt dat bijvoorbeeld het koffiezetapparaat niet 

meer werkt of er iets niet goed schoongemaakt is, of de stofzuigerzakken zijn op.  Daarom 

even het volgende…… Let maar even goed op ! Bij predikanten betekent emeritaat / 

emeritering dat diegene na zijn pensionering geen eigen gemeente meer heeft,  

maar het recht behoudt om in kerkdiensten voor te gaan en de sacramenten, doop en 

avondmaal te bedienen. Een goed voorbeeld is ds Boukes die volop in stad en land aan het 

bijbeunen is, uiteraard ook tot volle tevredenheid van onze gemeente.  

Dit in gedachte houdende wil ik dan ook mede namens de gehele kerkenraad voorstellen dat 

jij vandaag niet alleen met pensioen gaat maar ook met kostariaat.  Ik zie je al wat verbaasd 

kijken … wat is in hemelsnaam kostariaat? Nou, met het kostariaat behoud je dus het recht 

om in kerkdiensten en ook op alle andere evenementen van de kerk vrijwillig en actief 

aanwezig te zijn. Aanwezige gemeenteleden u bent hier nog niet in gekend. Vandaar de  

volgende vraag: Gemeente hoe denkt u over het kostariaat van Peter ? APPLAUS 😊 

Nou dat zit wel snor Peter !! En beste Peter, wat vind je van dit voorstel…… 

Alle gekheid op een stokje/schroevedraaier. Je moet verantwoord op je eigen wijze omgaan 

met je pensioen, en alle vrije tijd die er nu op je af komt. Als gemeente willen wij je dan ook 

een aantal cadeaus aan bieden zodat je na dit afscheid op een passende wijze kunt fietsen, 

wandelen, tuinieren, gezellig samen zijn met je familie en lekker lui op de bank een leuk 

boekje kunt lezen en bekijken. Kortom een totaalpensioenpakket bieden wij je aan namens 

alle gemeenteleden bestaande uit allereerst een grote bos bloemen voor je vrouw die je al die 

jaren op de achtergrond heeft gesteund bij je werkzaamheden. Een fietsendrager waarmee je 

nu op elk gewenst moment in Appelscha een leuk tochtje kunt maken. Een Kruisweg-

dinerbon voor jou, je kinderen en kleinkinderen om je pensioen nog eens lekker samen te 

vieren en Welkoopbonnen om gereedschap voor de tuin te kopen. En natuurlijk het best 

bewaarde geheim van Damwald, een fotoboek met herinneringen aan je kosterschap die je op 

de bank elke dag nog even kunt bekijken en bij wegdromen en tzt kunt voorlezen aan de 

kleinkinderen. 

Dit alles is mogelijk gemaakt door bijdragen van gemeenteleden waarvoor mijn hartelijke 

dank. Tot slot van dit officiële gedeelte van je afscheid nog een lied dat we voor je willen 

zingen samen met de hele  gemeente. In dat lied staat de ‘Gloria” centraal . Gloria in excelsis 

Deo, wie kent het niet.' Beste Peter, veel Gloria wensen we je toe.  

Hoezo “gloria”,  nou …. Een van de betekenissen van het woord gloria is welbehagen: 

betekenis welbehagen: de vreugde die veroorzaakt wordt door iets wat je als aangenaam 

ervaart dat kan een “verjaardag” zijn maar vandaag gaat het om je welverdiende pensioen 

Wij wensen jou en je vrouw kinderen en kleinkinderen veel gezondheid en GLORIA toe in 

dit nieuwe tijdperk waar je voor staat. Het zou toch ontzettend mooi zijn als je ook nog de 

volgende 32 jaar van je leven kunt genieten met alleen maar een liesbreukje op zijn tijd.  

Gemeente graag nodig ik u uit om staande uit volle borst deze pensionaris aan het slot van 

deze dienst veel “gloria” toe te zingen.  

 

Meinte Brandsma (waarnemend voorzitter CKRM)  


