
 
 

TOESPRAAK BIJ ONDERSCHEIDING VAN SIMON QUIST 

  
Wie kent hem niet, op zondag gezeten op een speciale stoel in de hoek van de tuin, 
kijkend naar de dominee en kerkgangers? Wie zie je in de week in weer en wind op 
de fiets door het dorp rijden om voor de kerkelijke gemeente een boodschap te 
doen?  Het bezoeken van zieken en alleenstaande ouderen.  
Natuurlijk Simon Quist.   
 

 
 
Reeds vanaf 1991 is Simon volop in de weer voor onze gemeente. Een opsomming 
geven kost te veel tijd, maar zijn leven stond en staat in dienst van onze gemeente. 
Op 29 april 2008 heeft Simon samen met echtgenote Gerda voor al deze 
werkzaamheden een Koninklijke Onderscheiding ontvangen van Hare Majesteit.  
Nu 10 jaar later is Simon nog steeds onvermoeibaar bezig voor onze gemeente, 
ondanks wat fysieke problemen met de rug en zijn ogen. Iedere gastpredikant kende 
Simon en wist dat ze van hem een telefoontje kunnen ontvangen om te komen 



preken. Meestal vroeg hij op de preekbeurt van de predikant al, of het goed is dat hij 
hem belt voor het nieuwe seizoen. Deze taken zijn het afgelopen jaar al 
overgenomen door mw. Lien van Kapel.  
Als ouderling van dienst voor speciale diensten heeft hij veel begrafenissen, 
huwelijken en doopdiensten mogen meemaken. Vooral begrafenissen vroegen veel 
van zijn tijd.   
Het kerkblad Voetius werd door hem en de dominee ingevuld, waarbij Simon altijd 
het mooie en waardige afsluitend gedicht verzorgde. De zondagse afkondigingen 
werden door Simon samengesteld. Samen met de dienstdoende dominee bepaalde 
hij de voorbede en de gebedspunten in de eredienst.  
Binnen ons kerkelijk leven stond Simon Quist centraal als verbindingspersoon tussen 
de gemeente en de predikant. Op de kerkenraadvergadering had Simon vrijwel altijd 
wel punten voor de rondvraag, over zaken welke hij meestal tijdens zijn 
huisbezoeken had gehoord.  
Gedreven door zijn liefde voor de Here God.  
Simon verricht zijn kerkenwerk uit dank aan de Here God als een levensopdracht en 
levensvervulling. Simon is een man met een hart dichtbij de mensen. Als ouderling 
en scriba treedt Simon wegens zijn leeftijd terug en hoopt plaats te maken voor een 
opvolger. Echter wie? De taken zijn zoveel omvattend dat invulling door één persoon 
niet meer te doen is.   
We zijn blij dat we een aantal gemeenteleden bereid hebben gevonden om deeltaken 
te op zich te nemen. Gelukkig voor ons blijft Simon nog enkele taken vervullen zoals 
bezoekbroeder en lid van de muziekcommissie.  
 



 
 
Simon, onze dank voor al jouw werk voor onze gemeente is groot en niet in woorden 
te bevatten. Jouw stoel in het hoekje van de tuin, zullen we voorlopig laten staan als 
eerbetoon aan jou. Wij hopen en bidden dat we jou en Gerda nog lang in ons midden 
mogen hebben en kunnen genieten van jullie zangkwaliteiten.  
Namens de Kerkelijke gemeente mag ik je uit dankbaarheid de Zilveren Insigne met 
het beeldmerk van de PKN opspelden. Bovendien ontvang je de bijbehorende 
oorkonde en brief namens de PKN. Wij wensen je van harte toe dat je het teken van 
dankbaarheid nog lang met vreugde mag dragen. Uiteraard bloemen voor Gerda. 
Bedankt!  
 


