
 
Introductie memoires van ds. Marius Noorloos 
 

Omdat ik van verschillende kanten het verzoek kreeg mijn memoires te schrijven, ben ik er 

in het najaar van 2015 aan begonnen en zijn ze in september 2017 voltooid.  

Als voor mijn levensloop kenmerkende titel is gekozen Gaandeweg verder. Hieraan is als 

verduidelijkende ondertitel toegevoegd via leven uit de Bron. Deze aanduiding betekent 

allereerst dat ik gaandeweg verder ben gekomen door te putten uit de bron van het 

Evangelie. Bovenstaand logo brengt de betekenis van het heldere water mooi in beeld. 

Verder verwijst de ondertitel naar de naam van mijn model voor gemeenteopbouw Leven uit 

de Bron. Het kenmerk van dit model is de vruchtbare samenhang van geloofsopbouw en 

gemeenteopbouw. 

    

De memoires bevatten niet alleen allerlei bezigheden, gebeurtenissen en ervaringen, maar 

ook en vooral mijn geestelijk testament, waarvan iedere lezer erfgenaam mag zijn. Deze 

erfenis houdt allereerst in, hoe iedereen kan ontdekken, beleven en doorgeven, dat leven uit 

de Bron een bron van Leven schenkt. Verder gaat het over mijn kijk op inhoud, ruimte en 

grenzen van het kerkelijk leven en beleid sinds het midden van de vorige eeuw. Beide 

onderdelen van dit testament laten de vruchtbare samenhang zien tussen biografie, 

theologie en gemeenteopbouw. Deze samenhang is te formuleren als: met biografie via 

theologie naar gemeenteopbouw. 

    

Memoires en testament zijn beschreven in tien hoofdstukken, waarvan de kern is te vinden 

in de hoofdstukken vier tot en met acht. Hierin komen de volgende functies aan de orde:  

• Predikant van de gereformeerde kerken in Aardenburg (1966-1970), in Wormerveer      

  (1970-1977) en van de Samen-op-Weg-gemeente in Lelystad (1977-1991); 

• Missionair toeruster van de gereformeerde kerken in Gelderland (1991-2003);  

• Freelance consulent/trainer missionaire gemeenteopbouw (2003-2010).  

• Docent/toeruster gemeenteopbouw voor de Permanente Educatie Predikanten (PEP) van  

  De Theologische Universiteit Kampen (2010-2015). 

    

Een bijzonder hoofdstuk in het boek vormt ‘Gesprek met reisgenoten’, waarin ik vragen van 

een aantal reisgenoten over mijn persoon en werk beantwoord. Dit gedeelte bevat ook de 

uitnodiging om het gesprek voort te zetten, zowel over de antwoorden op deze vragen als 

over het boek als geheel. Een vervolg is ook mogelijk op het symposium dat vrijdag 19 

januari 2018 wordt gehouden in de Theologische Universiteit Kampen. Opgave via www. 

weetwatjegelooft.nl/gaandeweg.  

 

Gaandeweg verder is een uitgave van Buijten & Schipperheijn, telt 222 pagina’s en kost  

€ 15.90. 
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PS. Graag ontvangen de uitgever (via sneep@buijten.nl) en ik (via  

mariusnoorloos@kpnplanet.nl) een PDF-bestand van recensies en aankondigingen. 
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