
Rob en Aukje van der Westen

“De eerste keer dat ik niet op mijn horloge keek”

Aukje en Rob van der Westen wonen met hun kinderen in Kudelstaart. Daar is het een gezellige drukte 
met eigen kinderen, kleinkind en huisdieren. Sinds een jaar of zes komt het gezin van der Westen in De 
Meerkerk. Ze vonden God, groeiden in hun geloof en afgelopen Pinksteren hebben ze zich in een feeste-
lijke dienst samen laten dopen. 

Aukje tijdens de Toerustingsavond in mei

Rob vertelt over vreemde wegen

Vastgehouden 
Aukje was al jaren op zoek naar 
God en bezocht een lokale kerk 
om meer van God te leren. Rob 
ging voor haar een enkele keer 
mee maar zat dan uit protest 
regelmatig op zijn horloge te 
kijken. Met plezier ging Aukje 
ook naar een lokale huiskring 
waarbij ze werd ondersteund 
door de gelovigen in haar zoek-
tocht en waar zij ook weer tot 
steun was voor anderen. Maar 
in haar eentje met haar geloof 
bezig zijn, voelde aan als een 
eenzame weg. Het was zwaar, 
gezegend met man en vier 
kinderen maar toch alleen naar 
de kerk. Over die periode zegt 
Aukje nu: “God heeft mij vastge-
houden, letterlijk niet losgelaten 
om Hem te blijven zoeken.” 

Tegenargumenten 
Rob had het niet zo op met 
geloof en kerk. Als hij een keer 
mee ging naar de kerk was 
het om te zoeken naar een 

argument om Aukje te kunnen 
vertellen dat dàt het niet was. 
“Aukje geloofde al behoorlijk,” 
vertelt Rob, “dat klinkt wel 
raar, maar zo voelde het wel. 
Ik moest tegenargumenten 
hebben om haar te overtuigen 

dat ze niet met het geloof bezig 
hoefde te zijn. Maar Aukje zei 
dat ik niets kon zeggen want ik 
had nog nooit de Bijbel gelezen. 
Dus ik ben net als Aukje ook in 
de Bijbel gaan lezen. God hield 
vast aan Aukje en indirect, door 
het lezen van de Bijbel, ook aan 
mij. Ik ben er als het ware een 
beetje in meegezogen.” 

Met je mee 
Het liefst zou Aukje samen met 
haar gezin naar de kerk gaan. 
Ze sprak daar ook over met de 
moeder van haar oppaskindje, 
Meerkerkster Christien Holm. 
Elke keer als Christien haar 
dochter Eline bij Aukje kwam 
ophalen, nam ze de tijd om te 
praten want het klikte goed tus-
sen hen. Christiens echtgenoot 
Jules Weening en Rob bleken 
elkaar al bijna 20 jaar via het 
werk te kennen. Aukje stelde 
Christien veel vragen over hoe 
zij omging met geloofsvragen. 
Zo kwam ook de wens naar een 

passende kerk ter sprake. Chris-
tien gaf haar een uitnodiging 
voor een dienst voor het 25-ja-
rig jubileum van De Meerkerk.  

Samen 
Die eerste keer, in 2010, zaten 

Rob en Aukje samen in De 
Meerkerk. Rob: “De eerste jubi-
leumdienst voelde als een warm 
bad, tegen alle verwachtingen 
in. Ik kwam de kerk in en het 
was als thuiskomen. Vrijwel 
direct zei ik tegen Aukje ‘Hier 
zijn we thuis, hier willen we 
naar toe, hier wil ik met je mee 
naar toe. Ik ga voortaan met je 
mee, je hoeft niet meer alleen 
naar de kerk te gaan.’ Ik was de 
hele dienst emotioneel en had 
het gevoel dat de hele preek 
over mij ging. Het lied Vreemde 
Wegen van BLØF werd gespeeld 
en het waren inderdaad hele 
vreemde wegen die God met 
mij gegaan was om me hier te 
krijgen.” 

Alle zes 
Ook de kinderen vonden het 
geweldig op zondagochtend bij 
de verschillende groepen van 
Meerkids en X-pact. “Dat was 
voor mij ook een reden om me 
thuis te voelen”, zegt Rob. En 
vult hij aan: “Die eerste dienst 
was de eerste keer dat ik naar 
de kerk ging en niet op mijn 
horloge zat te kijken!”

Dé kans 
Rob: “Ik heb het te lang laten 
afweten. Ik wil met mijn doop 

aan God laten zien dat het 
menens is, dat Hij mijn hart 
heeft geraakt en dat Hij mijn 
leven richting mag geven. Ik 
wilde graag samen met Aukje 
gedoopt worden en heb op haar 
gewacht. We zijn nooit in de 
kerk getrouwd, hebben nooit 
aan God gevraagd ons leven 
met het gezin te zegenen. Dit 
was dé kans om Hem te laten 
zien dat we hiervoor als gezin 
kiezen. Ik wilde ook samen met 
Aukje het geweldige gevoel van 
daarna delen.” 

Doop 
De vraag waarom ze zich heeft 
laten dopen vindt Aukje eenvou-
dig te beantwoorden: “Iedere 
keer dat ik een doopdienst 
mee maakte, werd ik enorm 
geraakt. Maar niet alleen bij de 
doopdiensten, ook bij de andere 
zondagsdiensten. Ik heb geleerd 
en ervaren wat God voor mij 
betekent. Ik wilde dat ook, ik 
wilde ook op deze manier vol-
ledig bij God zijn. God laat mij 
niet los, ook in moeilijke perio-
den niet. Ik zocht en zoek nog 
altijd steun en liefde bij Hem. 
En om dat te bezegelen wilde ik 
me laten dopen.” 


