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Soms doet de kerk denken aan Petrus, die visser, vriend en volgeling van 
Jezus. Sterk als een rots en tegelijk zwak en feilbaar. Net zoals de mensen 
in de kerk: soms moedig, soms overmoedig, soms te voorzichtig. Meld u 
aan voor de e-mailnieuwsbrief: petrus.protestantsekerk.nl/nieuwsbrief. 
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Wat herkent u in Petrus?
“Ik ben meer een Johannes of een Barnabas, 

maar ik herken wel Petrus’ enthousiasme en passie 

voor Jezus, en zijn open en eerlijk zijn. En eerlijk 

gezegd ook zijn angst en zwakheid toen hij in 

gevaar was.”

Wat zou u doen tijdens de storm op het meer?
“Bang zijn en heel hard aan Jezus gaan rammelen.”

Welke woorden van Jezus bieden u hoop als het moeilijk is?
“‘Mij is gegeven alle macht in de hemel en op 

aarde’ en ‘Zie, Ik ben met je al de dagen tot aan 

de voleinding van de wereld.’” (Mat 28:18,20)

Zou u een visser van mensen kunnen zijn?
“Dat ben ik al. Hij heeft me al zo gemaakt en 

ingezet. Mooi werk.”

Wie is een rots in uw leven?
“Mijn vrouw Tineke, een jongere zus en 

een paar vrienden. Jezus is DE rots van 

mijn leven. Hij is als de dikke glasplaat 

van het uitkijkpunt bij de Mont Blanc. 

Betrouwbaar en sterk, maar onzichtbaar. 

Elke keer moet ik het weer wagen om 

op Hem te gaan staan.”

Johan het Lam (64) kreeg als 

predikant in de Bethelkerk in 

Harderwijk te maken met een burn-

out. Op pagina 49 vertelt hij hoe 

zijn werk hierdoor veranderde.

& Johan

5 vragen
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Stel, Jezus wordt dit jaar geboren … Hoe zou dat gaan? Het bezoek 

met mondkapjes op bij de kribbe, het engelengezang online te 

volgen, de wijzen uit het Oosten die navigeren met Google Maps,

en felicitaties op het Instagram-account van @mariavannazareth. 

Doorsnee zou zijn geboorte in elk geval niet zijn. Want wat u ook 

van Jezus denkt – Zoon van God of wijze leraar – alledaags was 

Hij niet. Ook na de geboorte ging het maar door: ontregelende 

gelijkenissen, wonderen, scherpe terechtwijzingen, vertrouwelijke 

gesprekken met mensen die door anderen waren afgeschreven. 

En vooral: liefde door alles heen. Zou Hij naar het afgebrande 

kamp Moria gaan (vanaf pag. 67)? Zou Hij een bergrede houden 

over dankbaarheid (pag. 40)? Of zou Hij met Nijkerkse jongeren op 

stap gaan naar het Voedselloket (pag. 62)? Niemand die het weet. 

Maar Jezus’ leven is een voortdurende uitdaging. En – net als de 

coronacrisis – houdt het iedereen een spiegel voor: 

waar gáát het eigenlijk om in de kerk?

 Marusja Aangeenbrug 

 hoofdredacteur Petrus 

  Steun de partners van 

Kerk in Actie op Lesbos, 

juist nu! Lees meer 

vanaf pagina 67.

  
  » kerkinactie.nl/kerst

20
Samuel en Wim: zoeken naar verbinding

Bestel gratis!
In de adventskalender vindt 

u elke dag een vraag om over 

na te denken, een gedicht, 

lied, citaat of recept.

»  petrus.protestantsekerk.nl/
adventskalender
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50
 ‘Iedereen kan íémand helpen’
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Deze kerkstoel staat voor wat u in de 

kerk kunt ervaren: geloof, steun, vragen, 

twijfels. Hij kan in de kerk staan, maar 

ook in het bos, of in een winkelstraat. 

Waar staat úw stoel?

  ·  32  ·  



‘Iedere ademhaling  
is een geschenk van Gods 
liefde, ieder ogenblik van 
ons bestaan is genade’ 

 

Thomas Merton, Amerikaans katholiek theoloog, 

dichter, auteur en sociaal activist (1915-1968),  

in Thoughts in solitude.
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' Geloof
geeft 
enorme
kracht'

Visser & Visser
Twee vissers van mensen, de predikanten 

Paul Visser (Maranathakerk Rotterdam-Zuid) 

en Rob Visser (Protestantse Gemeente 

Vuren), ontmoeten bekende Nederlanders. 

Ze gaan in gesprek over geloven, de kerk 

en de samenleving.

  ·  76  ·  

Geloof in God biedt mensen 
houvast, juist in een tijd vol 
onzekerheid. Visser en Visser 
spreken Mark Rutte in het 
Torentje over zijn onverwoestbare 
optimisme, de Bijbel en de kerk.



' Je zit niet 
alleen in dat 
kleine bootje, 
we zitten 
er samen in'

Visser & Visser

  ·  98  ·  

“Met welke bijbelse fi guur zou u 

zichzelf vergelijken?” Rob Visser 

maakt meteen maar duidelijk dat hij 

en Paul Visser als dominees bij Rutte 

aan tafel zitten, en niet voor een 

gesprek over politiek. Het is een grijze 

najaarsdag, achter de ramen van het 

Torentje valt regen in de Hofvijver. 

De agenda van de premier is overhoop 

gegooid vanwege besprekingen 

over het coronabeleid, maar hij zit 

er ontspannen bij. 

Rutte, geboren en getogen in 

Den Haag, heeft tijdens zijn jeugd 

heel wat bijbelverhalen gehoord. 

“Het verhaal over Simson vond ik 

spannend. Stoer ook, omdat hij zo 

sterk was. Maar ik ga mezelf niet 

vergelijken met bijbelse fi guren, hoor. 

Dat vind ik aanmatigend.”

Vuist op tafel
“En Mozes dan?” oppert Paul Visser. 

“Dat was ook een leider. Hij wist zich 

geroepen, hij moest mensen mee zien 

te krijgen, en hij hield het vol ondanks 

alle gedoe. Daarvan zie ik ook iets bij 

u.” Maar Rutte wil zichzelf “absoluut 

niet” naast Mozes plaatsen. “Ik blijf een 

klein mannetje. Met een grote baan 

weliswaar, maar ik kan me hoogstens 

laten inspireren door zo’n bijzonder 

fi guur.” “Mozes was weleens boos op 

het volk, en ook op God”, memoreert 

Rob Visser. 

“Als de coronabesmettingen 

oplopen, wilt u dan nooit met de 

vuist op tafel slaan?” Gefrustreerd 

raken dient nergens toe, vindt Rutte, 

“net als je vuist naar de hemel ballen 

en roepen dat het te veel regent”.

Rob Visser: “En die uitspraak dan 

dat voetbalsupporters ‘hun bek’ 

moesten houden?” Dat had hij 

beter anders kunnen verwoorden, 

erkent de premier. “Eén moment van 

zwakheid en dan fl ap je er zoiets uit. 

Niet slim.”

Door zijn werk als minister-president 

krijgt hij vaak te maken met politieke 

tegenstand en openbare kritiek. 

Maar Rutte is niet snel van zijn stuk 

gebracht. “Ik heb geleerd om als 

je mensen echt niet begrijpt, niet 

veroordelend naar hen te kijken 

maar eerder met verbazing. Zoals 

de Engelsen zeggen: be puzzled. 

Wat gebeurt hier nu weer?”

Groter perspectief
Geloof speelde altijd een rol in 

het hervormde gezin waarin Rutte 

opgroeide – een warm en open 

geloof. “Het was licht zonder dat 

het lichtvoetig werd”, zei hij hierover 

in de Preek van de Leek die hij 

ooit hield in de Duinzichtkerk in 

Den Haag. “Het was niet wettisch en 

kende weinig geboden en verboden."

Zijn opa, ouderling in de Badkapel, 

was diepgelovig, zijn ouders gingen 

regelmatig naar de kerk, zelf gaat 

hij sporadisch. “Het mooie van een 

kerkdienst is dat je daar de context 

van de eeuwigheid kunt ervaren. 

Waar je anders enorm bezig kunt 

zijn met problemen, plaatst het 

geloof in God die in een groter 

perspectief. Dat geeft een enorme 

kracht.” “Precies”, zegt Paul Visser, 

“en daarom is het zo belangrijk om 

kerken open te houden, juist ook in 

deze tijd.”

Rutte vertelt hoe hij ooit op bezoek 

was bij de paus. “Hij vroeg me: 

‘Bent u gelovig?’ Ik zei: ‘Ja. Maar 

ik ben protestants opgevoed, dus: 

witgepleisterde muren, orgelspel, 

een rechtstreekse verbinding met 

de Almachtige, en de volledige 

afwezigheid van mystiek.’ De paus 

zei: ‘Dat mystieke zou ik missen.’ 

Later realiseerde ik me dat mijn 

antwoord niet helemaal klopte: 

in protestantse kerken is het 

mystieke er net zo goed als in de 

katholieke kerk, alleen ligt het er 

wat minder dik bovenop.”

In de Preek van de Leek omschreef 

hij zijn eigen geloof als “49 procent 

twijfel, 51 procent geloof”, brengt 

Rob Visser in herinnering. “Zijn er 

ook momenten dat dat omdraait?” 

Rutte schudt vastbesloten zijn 

hoofd. “Nee. Die 51 procent neemt 

eerder iets toe dan af.” 

In diezelfde Preek van de Leek 

heeft hij het over het lijden en de 

opstanding van Christus: ‘Die staan 

voor de troost en hoop die alles 

omvatten wat voor ons van belang 

is.’ “Wat bedoelt u daarmee?” vraagt 

Paul Visser zich af. Rutte: “Het hele 

Oude Testament bevat de belofte 

van de komst van Christus en van de 

kruisiging en de wederopstanding. 

En dan gebéúrt dat ook nog. Daar 

kan een enorme troost van uitgaan.” 

Paul Visser knikt: “Het doorbreekt de 

gesloten cirkel van ons bestaan.” 
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Mark Rutte 
Mark Rutte is in 1967 geboren in Den 

Haag. Hij is sinds 2010 minister-

president en minister van Algemene

Zaken, op dit moment in het derde 

kabinet-Rutte. Hij is ook politiek 

leider van de VVD. Naast zijn werk 

als premier geeft hij elke week 

maatschappijleer op een vmbo in Den 

Haag. Voor zijn politieke loopbaan 

werkte hij in het bedrijfsleven.

 Rob Visser 

Geboren: 17 december 

1951, Den Haag.

Gemeenten: Deil/

Enspijk, Holten, 

Apeldoorn, Amsterdam

(stadsdominee, 

predikant De 

Binnenwaai, IJburg).

Emeritaat: januari 

2018, maar nog 

actief als predikant 

in Vuren.

 Paul Visser 

Geboren: 24 januari 

1959, Epe.

Gemeenten: Aalburg, 

Harderwijk, 

Bergambacht, Den 

Haag, Amsterdam, 

vanaf 6 september 

Rotterdam-Zuid 

(Maranathakerk).

‘ Ik blijf een 
klein mannetje, 
met een 
grote baan’

›

8  ·  



Visser & Visser
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Optimistisch
Het geloof kan steun bieden op 

moeilijke momenten, is de overtuiging 

van Rutte. In mei dit jaar, midden in de 

coronacrisis, overleed zijn eigen moeder, 

96 jaar oud. “We mochten niet op 

bezoek in het verpleeghuis, alleen die 

laatste nacht. Een heel rare tijd.” 

Als je in zo’n periode kunt geloven dat 

er méér is, “dat helpt enorm”, zegt hij.

Hij heeft veel meegekregen van 

zijn ouders “De Bijbel is, net als het 

humanisme en de Verlichting, voor 

mij een bron van normen en waarden. 

Hierdoor ben ik gevormd. Mijn ouders

hadden altijd vertrouwen in de 

toekomst: het komt goed. Van hen heb 

ik ook geleerd om jezelf niet te serieus 

te nemen en er voor anderen te zijn. En: 

om niet neer te kijken op de vuilnisman 

en niet op te kijken naar de professor.”

“U bent in allerlei opzichten een 

optimistisch mens”, stelt Rob Visser 

vast. “Mag ik dat samenvatten als: 

er kan veel fout gaan in het leven, 

maar uiteindelijk loopt het goed 

af?” Rutte glimlacht. “Daar ben ik 

optimistisch over, ja.”

Past zijn optimisme – over het leven, 

over God, over mensen – “bij het 

optimistische geloof van de VVD?” 

zo vraagt Paul Visser zich af. Rutte 

denkt van wel: “Ik voel me daar thuis. 

VVD’ers zijn een beetje zakelijk, maar er 

is ook oog voor het sociale. En ze kijken 

vol optimisme vooruit.”

Draagvlak
Schuren politieke beslissingen soms 

niet met zijn innerlijke overtuigingen? 

Rob Visser zou het zich maar al te 

goed kunnen voorstellen. “U weet 

dat er in de kerk veel mensen zijn 

die zich zorgen maken over 

vluchtelingen op Lesbos.” Speelt Rutte 

in de politieke besluitvorming niet 

‘advocaat van de duivel’?

Natuurlijk wringt die situatie, dat 

realiseert de premier zich goed. 

“Maar ik kan als politicus niet alleen 

handelen uit gevoel. Je kan niet tegen 

iedereen die uit een land komt waar 

een probleem is, zeggen: kom maar 

hierheen, en morgen naar Syrië of 

Eritrea gaan om mensen op te halen. 

Dan weet ik zeker dat het draagvlak 

voor de opvang van vluchtelingen 

heel snel verdwenen is. De vraag in 

de politiek is altijd: hoe houd je de

steun van de samenleving? Bovendien 

geldt hier: de situatie op Lesbos is 

beter zichtbaar omdat het binnen

Europa is. Maar er is ook ellende in 

veel andere gebieden in de wereld.

Het is niet fair om één land vooraan 

te zetten. Je moet reëel zijn: wat kun 

je in Nederland doen, wat in het land 

zelf en wat in samenwerking met 

andere landen?”

Grote zee
In een wereld vol onzekerheid en 

crisis speelt de kerk een belangrijke 

rol, daarvan is Rutte overtuigd. 

“Kerken helpen bezinning op gang 

in de samenleving, mensen kunnen 

er terecht met levensvragen. En de 

oproep is altijd: wees er niet alleen 

voor jezelf, maar ook voor degene 

naast je. Toen Nederland op slot 

ging, werd er in een mum van tijd van 

alles georganiseerd. Dat heeft grote 

meerwaarde voor de samenleving.”

Hij citeert een regel uit een Bretons 

vissersgebed, de tekst stond bij John 

F. Kennedy op het bureau: “‘O God, 

de zee is zo groot en mijn bootje is zo 

klein.’ Zo voelt het soms. Maar kerken 

kunnen duiding geven aan die grote 

zee. Ze laten je voelen: je zit niet alleen 

in dat kleine bootje, we zitten er samen 

in. En ze plaatsen gebeurtenissen in de 

historie: we hebben voor hetere vuren 

gestaan. Tegen iedereen die actief is in 

de kerk, of dat nu is als dominee, 

als vrijwilliger, als diaken of wat dan 

ook, wil ik zeggen: realiseer je dat de 

kerk een positieve rol speelt!”

“Zou u nog iets willen meegeven aan 

de kerk?” vraagt Paul Visser. Rutte 

onderstreept nog een keer dat hij vindt 

dat de kerk een belangrijke taak heeft 

in de samenleving en dat ze die taak 

ook oppakt. En vergelijken met een 

bijbelse fi guur wil hij zich weliswaar 

niet, maar als een optimistische 

profeet spreekt Rutte – ondanks de 

zichtbare daling van de ledenaantallen 

– wel zijn hoop uit voor de toekomst 

van de kerk. Hij stelt vast dat steeds 

meer mensen zoeken naar zingeving. 

“Er komt veel op mensen af, ik denk 

dat meer en meer jonge mensen 

hun weg zullen vinden. Zij hebben 

behoefte aan zingeving in de drukte 

van hun leven en in een wereld die zo 

onzeker is. Ook in deze turbulente tijd. 

Ik heb goede hoop.” 

Protestantse Lezing
Op 31 oktober heeft Mark Rutte tijdens het Petrus-festival de Protestantse 

Lezing gehouden over het thema 'Is het goede leven een perfect leven?'. 

U kunt het festival online gratis terugkijken. Ook het boekje met de tekst 

van de lezing kunt u kosteloos bestellen. 

» petrus.protestantsekerk.nl/festival

‘ Realiseer 
je welke rol 
de kerk kan 
spelen!’

‘De vraag is altijd: hoe behoud je het draagvlak?’



Soms kom je op onverwachte plaatsen geloof, hoop en liefde 
tegen. Kijk voor méér muziek, boeken, theater en andere tips 
op petrus.protestantsekerk.nl/opgevist. Heeft u zelf tips? 
Mail dan naar petrus@protestantsekerk.nl. 

Stilleven
Henk Helmantel

Ze lijken altijd levensecht, de 

stillevens van Henk Helmantel. Zo’n 

zestig schilderijen van de Groninger 

kunstschilder zijn nu te zien op een grote 

overzichtstentoonstelling in het Drents 

Museum. Bovendien worden in de grote 

tentoonstellingszaal van het museum in 

Assen ook voorwerpen getoond die op 

zijn stillevens zijn afgebeeld. Ze komen 

uit de persoonlijke verzameling van de 

kunstenaar. De expositie loopt tot en 

met 7 maart 2021.

» drentsmuseum.nl

Een goed gesprek
De Ongeloofl ijke Podcast 

Hoe relevant is het geloof 

in een steeds ongeloviger 

Nederland? Journalist David 

Boogerd (EO Radio 1) en 

theoloog Stefan Paas praten 

daarover met interessante 

gasten. Dat levert een serie 

goede gesprekken op die te 

beluisteren zijn via de podcast 

‘De Ongeloofl ijke Podcast’. Zo 

is er een gesprek met historicus 

Beatrice de Graaf over de 

geschiedenis van pandemieën, 

met psychiater Damiaan Denys 

over angst en met kerkjurist Rik 

Torfs over de beeldenstorm. 

»  Spotify, PodNL, iTunes
en nporadio1.nl

Mediteren 
Vrede voor de wereld

‘Vrede op aarde’ zingen we tijdens de feestdagen. Maar helaas raakt ook de vrede soms ondergesneeuwd. 

Daarom organiseert het interreligieuze initiatief World Healing Day op de laatste dag van het jaar een 

internationale meditatie voor vrede. Op 31 december om 13.00 uur wordt wereldwijd een uur lang gemediteerd 

voor vrede in de wereld. Overal op aarde voelen mensen zich dan verbonden met 

elkaar rond dit doel. Vrijzinnigen Nederland sluit zich aan bij dit initiatief. De gebouwen 

in Amerongen, Bennekom, Brielle, Brummen, Hattem, Lunteren, Renkum, Rhenen, 

Varsseveld, Veenendaal en Velp zijn open, u bent uitgenodigd om mee te doen. 

» vrijzinnigen.nl

Muziek 
Voor het orgel 
de kerk in

Nederland is een 

echt orgelparadijs. 

Maar wat weten we 

eigenlijk van die oude 

reuzen, die pijporgels 

die met zoveel liefde en vakmanschap zijn 

gebouwd en bespeeld, die galmen in kerken 

met lofprijzingen en smeekbeden? Of er nu 

getrouwd, gerouwd, gevierd of herdacht wordt, 

in Nederlandse kerken is er vaak een orgel van 

de partij. Orgelfanaat Sander Zwiep maakt samen 

met vakman Matthias Havinga ‘Voor het orgel 

de kerk in’, een podcastserie van NPO Radio 

4 en AVROTROS. Hiervoor reizen ze langs de 

mooiste orgels van Nederland, van Groningen 

tot Maastricht en van Alkmaar tot Breda.

» nporadio4.nl/podcasts

Biografi e 
Frère Roger

Classica en theologe Sabine 

Laplane is zuster van de 

apostolische gemeenschap van Saint-François-

Xavier. In de zomer van 1970 kwam ze naar Taizé 

– en daarna zouden nog vele bezoeken volgen. 

Laplane raakte sterk onder de indruk van frère 

Roger, die jongeren over de hele wereld wist 

te inspireren. In 2008 schreef ze een biografi e 

over het leven van de stichter van Taizé: Prier 

15 jours avec frère Roger de Taizé. Het boek 

verscheen oorspronkelijk in 2015, tien jaar na 

zijn gewelddadige dood, maar is recent vertaald 

in het Nederlands.

» bernemedia.com

Week van Gebed 
#blijfi nmijnliefde

Van 17 tot en met 24 januari klinkt er 

wereldwijd gebed voor de eenheid van 

christenen. Het thema van de Week 

van Gebed komt uit het Evangelie naar 

Johannes, waarin Jezus zegt: ‘Blijf in mijn 

liefde.’ Voor kerken, gebedsgroepen en 

kringen zijn er materialen beschikbaar 

voor acht dagen gebed en bezinning, 

ook voor kinderen en tieners.

» weekvangebed.nl

Geloven met kinderen 
Godly Play

De wereld ontdekken, de eigen identiteit 

ontwikkelen – kinderen doen dat vooral door spel 

en verbeelding. De methode Godly Play sluit daarop 

aan: ze verbindt hun spel met religieuze taal en 

symbolen. Met natuurlijke spelmaterialen, vrij spel 

en creativiteit gaan kinderen al spelenderwijs op 

zoek naar de betekenis in bijbelverhalen. Er zijn 

materialen beschikbaar bij diverse verhalen, zoals 

een woestijnzak met zand en houten fi guren. 

Kinderen kunnen hier samen én alleen mee spelen. 

Zo helpt Godly Play hen verbindingen te leggen 

tussen deze verhalen en hun eigen ervaringen. 

De methode is geschikt voor bijvoorbeeld 

kindernevendienst, school of thuis.

» godlyplay.nl
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Soms kom je op onverwachte plaatsen geloof, hoop en liefde 
tegen. Kijk voor méér muziek, boeken, theater en andere tips 
op petrus.protestantsekerk.nl/opgevistpetrus.protestantsekerk.nl/opgevist
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‘Laat uw geest daarom voortdurend paraat 
zijn, wees waakzaam en vestig al uw hoop 

op de genade die u ontvangen zult wanneer 
Jezus Christus zich openbaart.’

1 Petrus 1:13

Een voortdurend parate geest: dat klinkt als een goed recept voor een burn-out. Maar volgens de 

schrijver van deze brief is het tegenovergestelde het geval. Het gaat hier niet om de alertheid van 

werk of studie of onafgewerkte to-do-lijsten, maar om een continue voorvreugde en voorbereiding 

op het moment waarop Gods redding zichtbaar wordt. Dat moment moet volgens de schrijver 

prioriteit zijn voor de gelovigen. Als het lukt om daarop te blijven focussen, heeft dat directe 

gevolgen voor grote en kleine keuzes. Passen die bij de hoop die deze mensen door het geloof 

gekregen hebben? Dragen ze bij aan een leven dat Gods heiligheid weerspiegelt? Dat waakzaam 

zijn gaat uiteraard niet vanzelf. Maar de inspanning valt in het niet bij de ‘onuitsprekelijke, hemelse 

vreugde’ (vers 8) – geen burn-out, maar juist een vuur dat steeds lichter gaat branden.

Lees Petrus 1:3-13. Kunt u in uw 

eigen woorden vertellen wat de 

schrijver bedoelt met ‘genade’?

Train uzelf de komende tijd 

eens in paraatheid. 

Zet bijvoorbeeld elk uur een wekker 

en sta dan een minuut stil bij de 

hoop waarover Petrus schrijft.

Mijn Bijbel
Wilt u de Bijbel kunnen lezen, waar u ook bent? Download dan de app Mijn Bijbel. 

U kunt kiezen uit verschillende vertalingen. Lees zelf een gedeelte of beluister de 

teksten onderweg, ontdek toepasselijke blogs en abonneer u op leesplannen, zoals 

het nieuwe, groene leesplan ‘Van Adam en Eva tot Franciscus'.

»  Google Play Store, Appstore

1 2 3
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‘Op allerlei momenten 
denk je aan degene 
die je mist. Maar in 

de kerk deel je je 
verdriet met anderen.

Dat is heel mooi
en waardevol.’

Elk jaar tijdens de Gedachtenisdienst 
in de Bronkerk in Ugchelen steekt 
Toos Kwappenberg een kaarsje aan 

voor haar overleden man, en soms ook 
voor ontslapen gemeenteleden van wie 

er geen familielid in de kerk is. Ze is 
42 jaar getrouwd geweest, haar man had 
de laatste 18 jaar van zijn leven MS. 
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[ advertentie ]

Verhalen over geloof, hoop en liefde.

Het grootste aanbod
christelijke films en series

newfaithnetwork.nl

€5,95
PER MAAND

1944 
Slag om Arnhem (september)

1944 
Het lichaam van een onbekende 
soldaat spoelt aan in Tull en ‘t Waal 
(november)

2011 
De Koninklijke Landmacht doet 
een vergeefse identifi catiepoging

2016 
De drenkeling wordt herbegraven

2020 
Plaatsing nieuwe grafsteen

De onbekende 
soldaat

Het is september 1944 als een van 

de meest dramatische veldslagen 

van de Tweede Wereldoorlog 

plaatsvindt: de Slag om Arnhem. 

Duizenden militairen komen 

tijdens de gevechten om het leven, 

duizenden andere raken gewond 

of vermist. Enkele dagen na de slag 

spoelen in de uiterwaarden van 

Tull en ‘t Waal twee gesneuvelde 

Britse militairen aan: Alfred Bell (32) 

en Thomas Laurence Becket (23). 

Ze worden begraven op het 

kerkhof achter de hervormde kerk.

Twee maanden verstrijken. 

Dan spoelt er op 23 november 

nóg een drenkeling aan, slechts 

gekleed in een zwembroek en 

twee legerkistjes. Niemand weet 

wie hij is. Toch krijgt ook hij een 

graf op het kerkhof in Tull en 

‘t Waal, getooid met een ijzeren 

kruis. Veel inwoners van Tull 

en ‘t Waal zijn bij de begrafenis 

aanwezig.

Geen match
Kort na de oorlog wordt het 

graf geopend door een Engelse 

bergingsploeg, maar dat onderzoek 

levert niets op. In 2011 wordt 

een nieuwe poging gewaagd 

om de identiteit van de man te 

achterhalen. De Bergings- en 

Identifi catiedienst van de Koninklijke 

Landmacht opent het graf. Hoewel 

er een bruikbaar DNA-spoor wordt 

vastgesteld, leidt dat niet tot een 

match. Vijf jaar later moet het 

lichaam worden herbegraven, 

nog steeds als onbekende soldaat – 

al gaan experts ervan uit dat ook hij 

een Britse militair is geweest.

Tijdens de herbegrafenis zijn 

opnieuw veel belangstellenden 

op het kerkhofj e aanwezig om de 

plechtigheid bij te wonen. “Hij is een 

van ons”, zo verwoordt Henk Rook 

van de hervormde kerk het gevoel 

van de dorpsbewoners. Het is de 

reden dat het graf zorgvuldig 

wordt onderhouden door 

vrijwilligers van de kerk, 

al 76 jaar lang. 

Een eerbetoon aan 

de onbekende 

drenkeling die zijn 

leven gaf voor 

de vrijheid. 

Wie is de onbekende drenkeling die 76 jaar geleden 
werd begraven op het kerkhof van de hervormde kerk in 
Tull en ‘t Waal? Het dorp tast nog altijd in het duister. 
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Kerk & historie

vrijwilligers van de kerk, vrijwilligers van de kerk, vrijwilligers van de kerk, 

al 76 jaar lang. al 76 jaar lang. 

Een eerbetoon aan Een eerbetoon aan 

de onbekende de onbekende 

drenkeling die zijn drenkeling die zijn drenkeling die zijn 

leven gaf voor leven gaf voor 

de vrijheid. de vrijheid. 
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De oprit van Bennie en Willemien Bruggink (staand op de  

foto uit 2019) staat vol elektrische fietsen. Binnen wacht  

koffie met zelfgebakken speculaascake. Het stel uit de 

Protestantse Gemeente Dinxperlo organiseert al jaren  

een levende adventskalender. En aan de volle huiskamer  

te zien gaat dat goed.

Een diaken die oorspronkelijk uit Duitsland komt, kwam 

met het idee. Bennie: “Daar wordt dit vaker georganiseerd. 

De opzet is simpel: in de weken voor Kerst gaan allerlei 

mensen bij elkaar thuis op bezoek.” Elke dag is er een adres 

beschikbaar waar de koffie klaarstaat.

Inmiddels is het bijna een traditie, merkt Willemien. “Mensen 

vragen eind van de zomer al of de kalender weer komt.  

Eerst doen we een oproep in het kerkblad, dan in het lokale 

krantje. Vervolgens stromen de adressen binnen, zowel van 

binnen als buiten de gemeente.”

De levende adventskalender is geliefd. “Er is een sfeer van 

vertrouwdheid omdat je mensen thuis bezoekt”, zegt een van 

de bezoekers in de huiskamer. “Dan is het een kleine stap om 

zelf ook mensen uit te nodigen.” Bennie, lachend: “‘Ze zijn 

toch wel gezellig, die protestanten’, wordt hier dan gezegd.”

Willemien: “In deze donkere tijd is het vaak geen wandel- of 

fietsweer voor mensen die wat ouder zijn. Juist dan kun je je 

eenzaam voelen. Dan is dit samenzijn heel gewenst.” Zelf gaan 

ze ook bij andere deelnemers langs. Bennie: “We hebben dit 

jaar een nieuw gezin, van twee statushouders. Ze willen graag 

Nederlands leren en mensen leren kennen. Geweldig toch?” 

Een warme Advent  
in Dinxperlo

‘Toch wel gezellig, die protestanten’
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Tafelen 
Een kopje koffie 

na de dienst, een 

kerkenraadsvergadering, 

een maaltijd voor de 

buurt, catechisatie  

met tieners ... Wat 

gebeurt er aan al die 

tafels in kerken in  

heel Nederland?
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Zo werkt het
Op de website van de Protestantse Kerk leest u hoe u zelf een levende adventskalender 

kunt organiseren. Houd bij het organiseren goed in de gaten dat er niet meer bezoekers 

per keer komen dan volgens de coronaregels is toegestaan.

»  protestantsekerk.nl/levende-adventskalender



Je kunt nooit iedereen kennen in de kerk, weten 
Samuel (16) en Wim (73) allebei. Maar verbinding 
zoeken is wel belangrijk voor Samuel. En voor 
Wim voelt de kerk bijna als een gezin.

Oud & jong
Twee generaties, samen 

in de kerk. In deze rubriek 

stellen een jonger en 

een ouder gemeentelid 

elkaar pittige vragen uit 

het spel ‘Tafelgesprekken 

Feestdagen’. Over God, 

het doel van je leven, 

toekomst, samenleving 

en meer. 

‘  We zijn 
allemaal 
schepselen 
van 
dezelfde 
God’

Wim en Samuel
Samuel de Vries (16) en Wim Veldman (73) gaan beiden naar de 

Gereformeerde Kerk Zwartsluis. Samuel is geboren in Suriname 

en samen met zijn zusje geadopteerd door Nederlandse 

ouders. Hij wil na het vmbo naar kunstvakschool Cibap in 

Zwolle. Wim is gepensioneerd basisschoolonderwijzer. Hij is 

getrouwd, heeft vier kinderen en doet vrijwilligerswerk in een 

ontmoetingscentrum/museum in Zwartsluis.

Samuel: 

‘Mijn ouders zullen mij 
altijd steunen’

›

Misschien komt het doordat ze 

elkaar in de gereformeerde kerk 

van Zwartsluis nét niet kunnen zien, 

dat Wim Veldman en Samuel de 

Vries elkaar niet echt kennen. 

“Ik zit ’s zondags op de galerij”, 

wijst Wim. Samuel zit beneden, 

precies in Wims dode hoek. 

Eigenlijk is het bijzonder dat de 

twee nauwelijks weet hebben 

van elkaar, want Wim heeft zo 

ongeveer alle ouders van Samuels 

leeftijdsgenoten op de basisschool 

van Zwartsluis in de klas gehad. 

Ongeveer duizend leerlingen, 

schat hij. “Prachtig als er weer een 

kind gedoopt wordt. Dan staan er 

meestal één of twee ouders bij die 

oud-leerling zijn.” Maar Samuel 

ging naar andere scholen, zodat ze 

elkaar niet tegenkwamen.

Leuk gezin
Vandaag is er geen ontkomen aan. 

Ze zitten op covid-veilige afstand 

van elkaar in een kerkbank. Uit het 

doosje met gesprekskaarten zoeken 

ze er beiden één uit. “Wat heeft jou 

geïnspireerd het afgelopen jaar?”, 

opent Wim het gesprek. Poeh, 

daar moet Samuel even diep over 

nadenken. “Ik denk”, zegt hij na een 

tijdje, “mijn familie. Ik kom uit een 

heel gezellig en leuk gezin. Familie 

vind ik belangrijk, omdat die mij 

door veel dingen heen helpt. Mijn 

ouders zullen me altijd steunen.”

“Prachtig”, zegt Wim. “Voor mij is 

het feit dat ik me kind van God 

weet heel belangrijk. Dat geloof 

draagt mij, en het wordt steeds 

sterker naarmate ik ouder word.” 

De kerkelijke gemeenschap voelt 

voor Wim als een soort gezin. 

“Ik hoop dat jongeren dat vroeg 

of laat ook ervaren: dat ze in 

hun geloof niet alleen zijn, maar 

onderdeel van een groep.”

Gezelligheid
Samuel heeft dat minder sterk. 

“Ik vind het juist prettig om dingen 

alleen te doen”, zegt hij. “Maar ik 

houd ook van gezelligheid. In onze 

kerk maak ik bijvoorbeeld deel uit 

van #DurfteOrganiseren.”

De methode #Durfte is bedoeld 

om jong en oud in plaatselijke 

gemeenten bij elkaar te brengen 

(zie kader). Verschillende 

leeftijden gaan samen aan de slag 

met iets waar ze goed in zijn 

(of willen worden). In Zwartsluis 

is dat met organiseren, elders 

  ·  2120  ·  



[ advertentie ]

Kies uw 
welkomst-

cadeau
welkomst-

De ChristenUnie wil, met God, middenin de wereld staan. 
Kijken, luisteren en doen zoals Jezus dat deed. 
Het politieke verschil maken en werken aan een 
samenleving met echte aandacht voor elkaar.

Daar hebben we uw steun bij nodig. 
Nieuwe ChristenUnie-leden geven 
ons de middelen om onze politici 
praktisch en inhoudelijk te 
ondersteunen, politiek talent 
op te leiden en hoopvolle 
campagnes te voeren.

Doet u met ons mee? Word lid.

Alvast hartelijk dank!

Gert-Jan Segers

Doet u met ons mee?

Ga naar
christenunie.nl/welkom

zijn er bijvoorbeeld groepen 

#DurfteFilmen, #DurfteBoeren 

en #DurfteKlussen. “Je leert 

leeftijdsgenoten in de kerk beter 

kennen”, ervaart Samuel. “Door 

corona is er alleen heel veel 

uitgevallen, dat vind ik jammer.”

“Heel positief, die groepen”, vindt 

Wim. “Jullie zetten je schouders 

eronder. Sowieso geniet ik er erg 

van dat er zoveel jonge mensen in 

onze kerk zijn. Ik denk dat een  

hoop kerken stikjaloers op ons 

zijn. Ander vraagje: inspireren de 

mensen in deze groepen jou ook?”

“Jawel”, zegt Samuel. “Met een paar 

mensen heb ik leuk contact. Ik vind 

het wel raar dat sommige jongeren 

doen alsof ze me niet kennen als ik 

ze in het dorp tegenkom. Je hebt bij 

elkaar gezeten, gepraat en gezellig 

iets gedaan, maar eenmaal buiten 

de kerk zeggen ze niks. De kerk 

verbindt toch? Wel leuk als je  

elkaar dan op z’n minst groet.”

“Een beetje apart, inderdaad”, vindt 

Wim. “Nou, als ik jou een keer 

tegenkom, zeg ik: ‘Heuj, Samuel!’ 

Want ik weet nu wie jij bent.” “En 

dan zwaai ik terug”, belooft Samuel.

Moe
De vraag die Samuel uit het doosje 

heeft getrokken, is zo’n beetje 

tegengesteld aan die van Wim. 

“Waar ben je heel erg moe van 

geworden in het afgelopen jaar?” 

wil hij weten. “Vooral van mezelf”, 

antwoordt Wim resoluut. “Ik denk 

soms heel ingewikkeld. Dan wil ik 

iets doen, maar bedenk ik allerlei 

argumenten waarom ik het níét 

zou doen, of een andere keer, of 

op een andere manier. Waar ik ook 

moe van word, geestelijk moe, zijn 

mensen die altijd maar protesteren.”

Samuel valt Wim bij. “Ik vind het 

ook niks. Die boerenprotesten 

bijvoorbeeld, dat ze met die 

gekke trekkers de weg op gaan. 

En de protesten rond Black Lives 

Matter doen mij ook weinig." 

Wim: “Iedereen die tegenwoordig 

ergens iets van vindt, voelt zich 

gerechtvaardigd z’n mening de 

ether in te slingeren. Zo wordt 

er steeds meer olie op het vuur 

gegooid. Als het gaat om die Black 

Lives Matter-discussie, denk ik 

dat het heilzaam zou zijn als we 

weer terugkeren naar het geloof 

in God en de kwetsbaarheid van 

mensen accepteren. Dat we elkaar 

accepteren omdat we allemáál 

schepselen van die ene God zijn. 

Daar kom je verder mee dan als een 

stelletje oproerkraaiers de boel kort 

en klein slaan.” 

Wim: 

‘ Ik word moe van  
mensen die altijd  
maar protesteren’

#Durfte
Samuel doet mee aan 

#DurfteOrganiseren. 

#Durfte draait om 

contact tussen jong  

en oud, om talent en  

om geloofsgesprek.  

De Protestantse Kerk biedt 

deze methode aan voor 

plaatselijke gemeenten 

die verschillende leeftijden 

met elkaar willen 

verbinden.

»  jongprotestant.nl/durfte
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Gratis: adventskalender
In de adventskalender vindt u nog veel meer inspiratie: elke dag 

een vraag om over na te denken, een idee om mee aan de slag te

gaan, een gedicht, lied, citaat of recept.

Gratis te bestellen via petrus.protestantsekerk.nl/adventskalender. Meerdere 

kalenders: 1 euro per stuk, petrus.protestantsekerk.nl/kalenderbestellen.

‘Dit is de dag die God voor 
ons heeft  gemaakt, om er te 

zijn en om samen te zijn.’
Henri Nouwen, Nederlandse katholieke priester, 

hoogleraar en schrijver (1932-1996), in Hier en nu
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Kies uw 
welkomst-

cadeau
welkomst-

De ChristenUnie wil, met God, middenin de wereld staan. 
Kijken, luisteren en doen zoals Jezus dat deed. 
Het politieke verschil maken en werken aan een 
samenleving met echte aandacht voor elkaar.

Daar hebben we uw steun bij nodig. 
Nieuwe ChristenUnie-leden geven 
ons de middelen om onze politici 
praktisch en inhoudelijk te 
ondersteunen, politiek talent 
op te leiden en hoopvolle 
campagnes te voeren.

Doet u met ons mee? Word lid.

Alvast hartelijk dank!

Gert-Jan Segers

Doet u met ons mee?

Ga naar
christenunie.nl/welkom

[ advertentie ]

Als zoon van een dominee is lijsttrekker Hugo de 
Jonge opgevoed met oog hebben voor elkaar en
je verantwoordelijkheid nemen.

Dat deed hij als leraar in de moeilijkste wijk van 
Rotterdam. Als onderwijswethouder in de stad 
met de meeste achterstanden. Als kerkrentmeester 
in zijn eigen kerk. 

Dat doet hij nu als minister in de grootste crisis na 
de Tweede Wereldoorlog. En als lijsttrekker voor 
het CDA in gepolariseerde politieke tijden. De zorg 
voor elkaar is daarin leidend voor Hugo de Jonge.

Staat u achter hem? Word dan nu lid van het CDA.

De zorg voor elkaar

cda.nl/word-lid

Toen Jezus hem riep, liet 

Petrus zijn netten meteen 

liggen. Welke keuzes maken 

gelovigen van nu in hun 

dagelijks leven? Arjen Uil (32) 

uit Wezep zegde zo’n vijf 

jaar geleden zijn baan op om 

theologie te gaan studeren. 

Afgelopen zomer rondde  

hij de hbo-studie af.

Waarom heb je deze keuze gemaakt?
“Ik werkte voor een bedrijf dat 

animatiewerk op campings 

verzorgde. Een heel creatieve baan, 

dat was leuk. Maar ik vond het lastig 

dat je altijd een ‘campingsmile’ 

moest opzetten en vrolijk moest 

zijn – de gasten hadden immers 

vakantie. Het was gevoelsmatig 

steeds moeilijker om dat masker te 

dragen. En ik ervoer weinig ruimte 

om over de diepere dingen van  

het leven na te denken.”

Lag de studie theologie voor de hand?
“Ja, ik was altijd al actief in de kerk. 

Vooral het jongerenwerk heeft altijd 

mijn hart gehad. Maar bij vacatures 

in die richting vroegen ze vaak om 

een diploma van een hbo-opleiding. 

En dat had ik niet.”

Wat betekende deze keuze voor je 
dagelijks leven?
“Van een leuk huisje en een 

inkomen belandde ik in het 

studentenleven, op een kamer. 

De studie was best pittig. Ik hoopte 

dat de opleiding me dichter bij 

God zou brengen, want ik maakte 

een stap voor Hem. Maar een 

opleving van mijn geloof bleef uit. 

Gaandeweg kwam ik erachter dat 

ik geen superchristen hoef te zijn, 

ik hoef het geloof niet te verdienen 

door mijn daden. Ik mag leven  

van de genade van God. 

Wie ik ben is genoeg.” 

Wat heeft het je opgeleverd?
“Ik heb veel vrienden gemaakt, 

daar ben ik heel blij mee. En ik ben 

onwijs dankbaar dat ik mijn vrouw 

gevonden heb. Het voelt als het 

begin van een avontuur waarin 

God de weg bepaalt en waarin 

ik misschien nog meer stappen 

ga zetten.” 

‘ Ik kwam erachter 
dat ik geen 
superchristen 
hoef te zijn’
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Voor verpleeghuisarts Marjolein Meijer 
hoort bidden bij het begin van de dag. 
“Als ik een paar dagen niet bid, raak ik 
te veel gefocust op wat ik allemaal zou 
willen doen en waarin ik tekortschiet.” 

Onze Vader
“Ik weet nog dat ik als kind dacht dat 
God en Sinterklaas dezelfde persoon 
waren. Ik denk dat ik bij alle twee een 
vergelijkbaar beeld had. Nu heb ik niet 
meer zo'n concreet beeld bij God.  
Hij is iemand die groter is dan je zelf 
bent, maar Hij biedt me ook een gevoel 
van vertrouwelijkheid. Dat je God  
mag aanspreken met Vader geeft iets  
aan van de intieme band die je met  
Hem kunt hebben. 
Jezus heeft het over ‘Onze Vader’.  
Je gelooft niet in je eentje, maar met 
elkaar. Als de een het niet ziet zitten,  
kan de ander voor hem of haar bidden. 
‘Onze Vader’ haalt de focus van jezelf af.
Ik leef mee met Licht op Zuid,  
een missionair initiatief in de wijk 
Feijenoord in Rotterdam-Zuid. 

Voor mij was dat een bewuste keus. 
De diversiteit van culturen hier vind ik 
fantastisch. Het is mooi om in zo’n wijk 
iets van Gods licht en liefde te laten zien.”

Uw wil geschiede
“Zeker in coronatijd denk ik weleens: 
hoe kun je deze woorden met goed 
fatsoen uitspreken? Ik vind deze zin 
de lastigste in het Onze Vader. Tegelijk 
vind ik het iets moois dat je hiermee 
je leven in Gods handen legt en je aan 
Hem toevertrouwt. Ik kom soms mensen 
met een moslimachtergrond tegen 
die zeggen: God wil deze coronaziekte 
omdat de wereld zo slecht is, omdat 
Nederland dingen doet die niet goed 
zijn. Daar zeg ik dan wel iets van. 

Onze Vader
Het gebed dat Jezus 

ons leerde, is wereldwijd 

bekend. Maar bent u zich 

ervan bewust wát u bidt? 

In elke Petrus vertelt 

iemand welke vijf regels 

uit het Onze Vader hem 

of haar raken. 

›
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Onze Vader, die in de hemelen zijt
uw naam worde geheiligd
uw Koninkrijk kome
uw wil geschiede
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren
En leid ons niet in verzoeking 
maar verlos ons van de boze 
Want van U is het Koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
tot in eeuwigheid
   Amen



Marjolein Meijer (32) is arts in verpleeghuis 
Salem in Ridderkerk en een aantal andere 
verpleeghuizen in de regio Rotterdam.  
Het coronavirus luidde voor haar een periode  
in van hard werken, veel onzekerheid door 
telkens veranderende voorschriften, en intensieve 
gesprekken met familieleden en bewoners over 
het bezoekverbod.
Haar werk als arts beperkt ze tot 28 uur per week. 
Hierdoor heeft ze tijd over om actief te zijn in 
haar woonomgeving, een achterstandswijk in 
Rotterdam-Zuid, onder andere met kinderwerk 
en huiswerkhulp. “Mijn contacten in de buurt 
begonnen toen ik een burn-out had”, vertelt ze. 
“Elke dag maakte ik een wandelingetje en knoopte 
ik gesprekken aan met buurtgenoten. Het kost tijd 
om relaties op te bouwen, zeker met mensen uit 
andere culturen. Maar als je laagdrempelig vertelt 
over jezelf en je familie, staan ze ook open voor 
jouw leven.”
Marjolein leeft kerkelijk mee met het  
missionair initiatief Licht op Zuid.  
Deze geloofsgemeenschap is opgericht door 
de Maranathakerk, die deel uitmaakt van de 
Protestantse Gemeente Rotterdam-Zuid.
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Dat andere perspectief had ik echt 
nodig omdat ik anders altijd met corona 
bezig was. Vooral op momenten waarin 
bewoners sterk achteruitgingen terwijl 
er geen familie bij mocht zijn. Ik ben 
dankbaar dat er bij ons relatief weinig 
mensen overleden zijn door corona, 
maar soms moest ik door de telefoon 
vertellen: uw vader of moeder gaat  
het niet redden. We hebben zoveel 
mogelijk geprobeerd om familieleden  
bij een overlijden te laten zijn. Maar dat 
mocht alleen in de laatste 24 uur van  
het leven, dat was dus heel heftig.  
Bijna mensonwaardig.”

Tot in eeuwigheid
“Als kind was ik doodsbang voor de 
eeuwigheid. Na de kerkdienst zat ik 
soms tien minuten boven aan de trap  
te huilen omdat ik bang was voor de hel. 
Ik kon er toen niet echt woorden aan 
geven waarom dat zo was.  
Op oudejaarsavonden dacht ik vaak: nu 
komt God terug en dan ben ik de sjaak, 
want ik ben een zondaar. 
Verwijt ik mijn ouders iets, of de kerk 
waarin ik opgroeide? Ik denk dat hun 
intenties oprecht waren, ik begrijp dat 
het belangrijk voor ze was. Ze waren 
bezorgd over mijn geloof. Maar ik denk 
dat er zoveel meer rijkdom in het geloof 
is dan wat ik heb meegekregen. Ik vind 
het oprecht moeilijk als ik mensen zie 
worstelen met een bepaald godsbeeld. 
Ik zie ook dat mijn zusje om deze reden 
afgehaakt is van het geloof. De genade 
van God is zoveel groter dan wat er 
verkeerd gaat in je leven, daar mogen we 
veel hoop uit putten.
Ik verlang naar de eeuwigheid, in de zin 
van: leven in Gods nieuwe en volmaakte 
wereld. In de afgelopen maanden zagen 

we veel gebrokenheid, verdriet en pijn. 
Dat is dan voorbij. Ik denk weleens:  
God, U mag vandaag terugkomen,  
want het is wel klaar nu.”

Amen

“Voor mij staat dit woord voor een 
gebaar van overgave: wat ik gebeden 
heb, leg ik echt in Gods handen.  
Ik pak het niet direct weer op om het 
zelf verder mee te zeulen.
Het woord ‘amen’ betekent voor mij dat 
ik God laat zijn wie Hij is – mijn Vader, 
maar ook degene van wie je zegt: uw 
naam worde geheiligd, uw wil geschiede. 
Ook de dingen die je niet begrijpt, laat je 
bij God.”  

Maar eigenlijk heb ik geen antwoord als 
anderen vragen: leuk, die God van jou, 
maar waarom wil Hij dit?
Ik denk wel dat God laat zien wat Hij 
van óns wil: recht doen, zijn liefde 
uitdelen. Daarover is God heel duidelijk. 
Dat andere deel van zijn wil, daar kan ik 
dan weleens over mopperen, maar de 
Bijbel zegt ook: we weten niet alles,  
we zien als in een spiegel. 
Als we in de coronatijd één ding ontdekt 
hebben, is het wel dat we veel niet 
weten en niet in de hand hebben.  
Als dokter wil je de dingen graag goed 
doen, overal de controle over houden. 
In coronatijd heb ik deze bede daarom 
vaker in mijn persoonlijke gebed 
verwerkt. Ik werkte samen met mijn 
collega’s keihard om corona buiten de 
deur te houden. Je wilt de bewoners 
ervoor behoeden, maar uiteindelijk 
hangt het niet van jou af.”

… en de kracht
“Dit gaat volgens mij over wat God kan 
doen, maar ook over Gods kracht in  
ons, wat Hij door ons heen doet.  
In de coronatijd heb ik dat sterk 
ervaren, vooral toen de richtlijnen 
bijna om de dag veranderden waardoor 
er een enorme hoeveelheid werk 
op ons afkwam. Die kracht kreeg ik 
ook via mensen om me heen die me 
bemoedigden, of door een lied. Ik teken 
ook graag bij teksten uit de Bijbel.  
Voor mij is dat een manier om met  
God bezig te zijn en ook te verwerken 
wat me bezighoudt.

‘Als dokter wil ik het goed 
doen, maar uiteindelijk 
hangt het niet van mij af’

‘De dingen die ik niet begrijp, laat ik bij God’
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‘We voelden ons zó welkom!’

De kerk in of uit
Kerkgangers komen 

en gaan. Wat beweegt 

mensen om zich 

aan te sluiten bij een 

protestantse gemeente 

of juist bewust afscheid 

te nemen?

“Ik ben niet gelovig opgevoed, maar heb al 
vanaf mijn jeugd ‘ervaringen van God’. Ik 
word, vroeger vaker dan nu, bezocht door 
engelen – zo noem ik ze. Overleden mensen 
die mij een boodschap doorgeven voor iemand 
in mijn omgeving voor wie ik als een soort 
medium fungeer. Helemaal niet angstig, ik 
heb dit altijd gezien als iets van God. Een 
kerk bezocht ik alleen bij een huwelijk of een 
begrafenis, samen met mijn vrouw die luthers 
gedoopt is. Dat nodigde nooit uit tot meer.”

“Dat veranderde na een voorjaarsvakantie 
in 2018, op een Texelse camping. Met onze 
buurtjes daar, Ammy en Bert, spraken we 
veel over ‘het leven’. Een jaar eerder was 
mijn vrouw ernstig ziek geweest. We misten 
toen het gevoel dat we ondersteund werden. 
Eigenlijk misten we de aanwezigheid van God. 
Op de dag van ons vertrek bood Ammy mijn 
vrouw het bijbeltje aan dat ze van Bert voor 
hun huwelijk had gekregen. Een groot gebaar! 
We hebben toen uren gesproken, misten zelfs 
onze boot. Ammy en Bert zetten ons aan het 
denken. Op de terugweg naar huis besloten we 
onze achterburen te vragen of we met hen mee 
konden naar hun kerk.” 

“Zo stapten we de gereformeerde kerk in 
Zevenbergen binnen. We voelden ons zó 
welkom! De ontvangst bij binnenkomst, 
de introductie in de gemeente, de koffi  e 
achteraf … Oprechte interesse van een 

warme gemeenschap. We zijn trouwe 
kerkgangers geworden.” 

“Ik ben veel dichter bij mijn geloof gekomen, 
beleef het intenser. Ik vraag me vaak af: wat 
zou God hiervan denken? Of: zou dit de hand 
van God kunnen zijn? In huis hebben we een 
soort gedenkplek ingericht. Vorig jaar heeft  
daar van Advent tot Kerst een kaars gebrand. 
Zo’n ritueel heeft  veel betekenis gekregen.”

Cor Rus-

Hartland (63)

Hannah Meerhof-

Twigt (32)

“Ik heb God nooit gezien als wezen, als een 
God die zorgdraagt voor iedereen of die juist 
straft . Wel kijk ik met een warm gevoel terug 
op mijn protestantse opvoeding, door mijn 
ouders en de kerk in Kloetinge. Op het sociale, 
het warme, het samenkomen. Ik ben dankbaar 
voor de normen en waarden die ik meekreeg. 
Zoals ‘wie goed doet, goed ontmoet’, zorg voor 
de omgeving, verwondering. Ik leef daar nog 
steeds uit.”

“Mijn ouders lazen me voor uit de 
kinderbijbel. Uit diezelfde bijbel lezen 
we nu soms onze dochters voor. Maar de 
lessen in bijbelverhalen vind je soms ook in 
sprookjesboeken. Denk aan: doe de ander en 
jezelf niet tekort. We geven onze dochters ook 
wat mee van andere levensbeschouwingen. 
Het is mooi om te leven in een wereld waarin 
zoveel visies waar zijn.”

“Ik was begin twintig toen ik me heb 
uitgeschreven. Niet vanuit een negatieve 
associatie met geloof. Geloof is voor mij 
samenzijn, verbinding voelen, dankbaar zijn 
voor kleine dingen, lessen leren. Maar met 
de kerkgang had ik niets meer. En ik had er 
moeite mee dat er ook veel oordeel in de kerk 
kan zitten. Homoseksualiteit bijvoorbeeld is 

in sommige geloofsovertuigingen nog steeds 
taboe. Als de moeite je gaat belemmeren, 
wordt het tijd om een stap te zetten. Ik wilde 
mijn eigen weg zoeken.”

“Ik vind de kerk wel een mooi gegeven. 
De kerk van Kloetinge levert echt een bijdrage 
aan de gemeenschap en de omgeving. 
Dat wil ik zelf ook doen: iets teruggeven aan 
mijn omgeving. Zoals in mijn werk voor ons 
adviesbureau, waarmee we willen bijdragen 
aan een vitale leefomgeving. En ook privé: 
door datgene wat ik van kerk, familie en 
omgeving heb meegekregen, door te geven 
aan onze dochters en uit te dragen in mijn 
dagelijkse handelen. Dat is niet per se het 
geloof in een God, maar wel het rotsvaste 
vertrouwen dat het goed zal komen.”

Kent u of bent u iemand die de Protestantse 
Kerk hee�  verlaten en daarover wil vertellen? 
Laat het weten via petrus@protestantsekerk.nl. 
Uw verhaal kan anderen aan het denken zetten.

 Eruit

‘ Ik wilde mijn eigen 
weg zoeken’

‘ In de kerk kan 
veel oordeel zitten’
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‘ Ik ben veel 
dichter bij 
mijn geloof 
gekomen’
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[ advertenties ]

Aanmelden? Ga naar CHE.nl/welkom

Of je nou op zoek bent naar een voltijdopleiding of je aan het oriënteren bent op een deeltijdstudie, 
wij helpen je graag verder om de juiste keuze te maken. Meld je aan voor een voorlichtingswebinar en 
bezoek een Open Avond op onze locatie in Ede. 

Meer informatie en aanmelden: check che.nl/welkom

@dehogeschoolede

Volg ons op
/ Voltijd bachelors
/ Deeltijd bachelors
/ Associate degrees

/ Masters
/ Post-hbo’s
/ Cursussen

/ Trainingen
/ Maatwerk

WELKOM

Iedere week verhalen van 
geloof, hoop en liefde uit 
de Protestantse Kerk.
Met hart en ziel, elke zaterdag, 18.00 uur opMet hart en ziel, elke zaterdag, 18.00 uur op

bestel jouw 
gratis kerst-cd

Kerstmuziek om van te 
genieten of weg te geven

Ga Naar www.daaromkerst.nl

 bestel
gratis
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  Pionieren met migranten  

Bevrijd van 
de beul Zou Petrus zich ook 

een pionier hebben 

gevoeld toen hij tijdens 

zijn zendingsreizen in 

aanraking kwam met 

nieuwe mensen en 

nieuwe culturen? 

Esther van Schie voelt 

zich dat in elk geval wel. 

Ze is predikant voor 

het landelijk werk onder 

migranten, zie

geloofsinburgering.nl. 

Ook is ze voorganger van 

een jonge, internationale 

gemeenschap in Gouda.

Meer weten over 

pionieren? Kijk op 

lerenpionieren.nl.

“Vergeef zoals Jezus jou vergeven 
heeft .” Daar ging het over in de 
preek. Geen wraak nemen. De ander 
losmaken. Onafhankelijk van of 
diegene sorry zegt. Het klinkt vroom 
en tegelijk onbereikbaar. Spannend 
om dit naderhand te bespreken in een 
gespreksgroepje met mensen die de 
sporen van oorlog en mishandeling 
met zich meedragen. Hoe tegendraads 
klinkt dan het evangelie.

Stil
Na een rondje sociaal wenselijke 
antwoorden – “Natuurlijk vergeeft  
God altijd” – komen we bij de eigen 
ervaringen. De statige mevrouw naast 
me trekt een pijnlijke grimas. Ze zegt 
niets meer. Wat zou ze meegemaakt 
hebben? Ik weet dat ik daar nu niet 
naar moet vragen.

Even is het stil. Hoe kunnen we in 
vredesnaam dit gesprek voeren?, 
vraag ik me af. Dan begint een van de 
Iraanse mannen te spreken. Vroeger 
was hij moslim. Na jaren van twijfel is 
hij christen geworden. “Toch bleef ik 
depressief. Ik had nachtmerries. 
En als iets me ook maar even aan 
vroeger herinnerde, had ik een dag 
nodig om weer bij de realiteit terug te 
komen. Zo duidelijk zag ik mijn beul 
dan voor me. De man die mij in de 
gevangenis martelde en vernederde. 

Die als ik hem smeekte om te stoppen 
gewoon doorging en het nog erger 
maakte.” Hij beschrijft  het, een verhaal 
dat te pijnlijk is om te horen. 

Vrij
“Toen zei iemand tegen mij dat ik 
hem moest vergeven.” Dat had ík 
nooit tegen hem durven zeggen, denk 
ik. Maar ik vraag hem: “En toen?”
“Twee maanden duurde het nog voor 
ik dat besluit kon nemen. Maar ik 
heb het gedaan, nu vijf jaar geleden. 
En weet je wat?” – zijn ogen lichten 
op van enthousiasme – “Nu ben ik er 
vrij van. Ik slaap weer. Ik gebruik niet 
meer. En ik ben niet meer depressief. 
Jezus hielp mij om dit te doen.”

Zijn verhaal slaat in. Hier spreekt 
iemand die niet zomaar wat zegt, 
maar die ervaren heeft  dat het 
tegendraadse van het evangelie juist 
op de rauwe plekken in deze wereld 
ongeloofl ijk bevrijdend kan zijn.

‘Ik slaap weer. 
Ik gebruik niet meer’

Column



Rondje om 

de kerk

Donkere dagen voor Kerst? 
Niet in Amersfoort. Op zaterdag 
19 december voert een spoor van 
wel tweeduizend lichtjes u door 
de binnenstad, langs scènes uit 
het kerstverhaal. Janet van Dijk 
maakte alvast een wandeling 
door het oude stadscentrum.

Ik kom regelmatig in 

Amersfoort en pak dan vaak 

stukjes mee van de prachtige 

historische binnenstad. 

Lopen zonder doel brengt 

me op verrassende plekken. 

Nu maak ik een keer een 

stadswandeling met een goede 

routebeschrijving van de VVV. 

Zo krijg ik informatie over 

de verschillende historische 

bezienswaardigheden waar ik 

langsloop. Ook weleens leuk. 

Wie niet in de geschiedenis 

wil blijven steken, kan op de 

route een bezoek brengen 

aan Museum Flehite of de 

route iets verlengen naar de 

Kunsthal KAdE. 

Middeleeuws
Vanaf station Amersfoort is 

het ongeveer een kwartier 

lopen naar het startpunt 

Wandelen in het 
licht in Amersfoort

van de wandeling: 

het Lieve Vrouwekerkhof, 

naast de VVV Amersfoort, 

Breestraat 1. De route van 

deze stadswandeling van 

4,5 kilometer is daar te 

koop voor € 3,50 of eerder 

al te downloaden van 

vvvamersfoort.nl (zoek op 

‘stadswandeling Amersfoort’). 

Het leuke van de ‘papieren’ 

route is dat je de extra 

informatie over alles wat 

je onderweg tegenkomt 

voor je neus hebt. De route 

voert door middeleeuws 

Amersfoort en brengt de 

wandelaar van de Onze 

Lieve Vrouwetoren via onder 

meer het Mondriaanhuis, 

de Muurhuizen, de 

Koppelpoort, de Sint Joriskerk 

en Museum Flehite terug 

naar het beginpunt. ›

Kerstlichtjestocht 
De Onze Lieve Vrouwetoren is het 

hoogtepunt van de Kerstlichtjestocht 

die op zaterdag 19 december om 

17.00 uur begint. Langs een spoor 

van lichtjes, wel zo’n tweeduizend, 

kunnen deelnemers het kerstverhaal 

beleven. Het lichtspoor gaat door 

smalle straatjes, langs historische 

panden, over pleintjes en bruggen. 

Onderweg ontmoeten deelnemers 

fi guren uit het kerstverhaal en horen 

en zien ze zang, dans en muziek.

“Ook voor mensen die niet bij 

een kerk horen, is deze sfeervolle 

tocht een kerstbelevenis”, meent 

stadsdominee Diederiek van Loo. 

“Er zijn verschillende teams die ieder 

een stuk van de route helemaal 

regelen, inclusief de tweeduizend 

lichtjes in jampotjes. Het is samen 

Kerst beleven, een Anton Pieck-

belevenis in de historische binnenstad.”

  ·  3736  ·  



Middelpunt
Als je onder aan de 

Onze Lieve Vrouwetoren 

omhoogkijkt, duizelt het je. 

Met ruim 98 meter is deze 

‘Lange Jan’ een van de 

hoogste laatmiddeleeuwse 

torens. De toren zou de 

Moeder Gods symboliseren, 

het extra uitgebouwde 

hoektorentje het Christuskind. 

De toren is al van ver te zien 

én te horen door de honderd 

klokken. Leuk weetje: 

de locatie van de toren 

vormt het kadastraal 

middelpunt van ons land.

Van de Lange Jan gaat het 

door de winkelstraten naar de 

Amersfoortse Kei. Amersfoort 

dankt de bijnaam ‘Keistad’ 

aan deze grote zwerfsteen 

die in de 17e eeuw versleept 

is over een afstand van 

zo‘n zes kilometer naar de 

Varkensmarkt in Amersfoort. 

Sinds 1932 is hij te vinden 

aan de Stadsring, bij de 

Arnhemsestraat.

Door de poort
Langs het prachtige 

voormalige klooster 

Mariënhof, tegenwoordig een 

evenementenlocatie, gaat het 

naar de poort Monnikendam 

– mooi verlicht zodra het gaat 

schemeren. Deze poort bestaat 

uit twee ronde muurtorens, 

verbonden door een boog. 

Via het geboortehuis van 

Piet Mondriaan, een van de 

grondleggers van de abstracte 

kunst, voert de wandeling 

naar de Muurhuizen. Vanwege 

uitbreiding van de stad kreeg 

Amersfoort in de vijftiende 

eeuw een nieuwe stadsmuur. 

Deze huizen zijn vanaf 

ongeveer 1500 gebouwd met 

resten van de oude stadsmuur. 

Ik kijk mijn ogen uit: hier te 

mogen wonen! 

Nachtlicht
Een aantal keer per jaar – 13 november dit jaar 

voor het laatst – is de Sint Joriskerk tijdens 

‘Nachtlicht’ open voor iedereen. Om een 

kaarsje aan te steken, om te luisteren naar 

muziek of om even stil te zijn. ‘Nachtlicht’ 

wordt georganiseerd door stadsdominee 

Diederik van Loo, aangesteld door de 

Protestantse Gemeente Amersfoort.

‘Nachtlicht’ voorziet in een behoefte, ziet 

Van Loo. “We zijn open voor iedereen maar 

richten ons met name op mensen van 18 tot 

30 jaar, jonge mensen in de hectiek van het 

leven die soms moeilijk kunnen omgaan met 

druk en drukte. Hier worden 

ze uitgenodigd even te gaan 

zitten, de gedachten te laten 

gaan, een kaarsje op te steken 

voor wie ze in gedachten 

hebben.” 

Niets hoeft, je komt voor 

jezelf. De kerk is vrij donker, 

er branden alleen kaarsen. 

Wie wil, kan met de predikant 

in gesprek of een zegen 

ontvangen. “Even persoonlijke 

aandacht, even een teken van 

Gods nabijheid.”

En verder gaat het door 

mooie straatjes richting de 

Koppelpoort, ook wel het 

visitekaartje van Amersfoort 

genoemd en goed te zien 

vanuit de trein als je het 

station van Amersfoort in- 

of uitrijdt. Een combinatie 

van een landpoort en een 

waterpoort, de enige in 

Nederland. De poort maakt 

deel uit van de tweede 

omwalling van de stad. 

De poort is ook van binnen 

te bezichtigen door middel 

van een rondleiding. Dat kan 

alleen op afspraak (zie kader).

Sint Joris
De route voert een stukje 

terug de binnenstad in naar 

de Sint Joriskerk, die deel 

uitmaakt van de Protestantse 

Gemeente Amersfoort. 

De basis van deze kerk is 

een hofkapel uit 1200. Rond 

1300 maakt de kapel plaats 

voor een gotische kruiskerk. 

Daarna wordt de kerk nog 

een aantal malen uitgebreid. 

De meest recente restauratie 

is van 2009-2011. De kerk is 

open voor bezichtiging van 

dinsdag tot en met zaterdag, 

een rondleiding is mogelijk. 

Op zondag is de kerk in 

gebruik van de wijkgemeente 

Sint Joriskerk, op de andere 

dagen van de week wordt 

ze verhuurd voor concerten, 

congressen en recepties. 

De Sint Joriskerk vormt ook 

het decor van ‘Nachtlicht’ 

(zie kader).

Iets verderop, bij Museum 

Flehite, kan een middeleeuws 

muurhuis van binnen bekeken 

worden. Hier ontdekken de 

bezoekers meer over de 

geschiedenis van de stad, 

aan de hand van voorwerpen 

en schilderijen. Voor wie tijd 

over heeft en houdt 

van hedendaagse kunst 

en architectuur is Kunsthal 

KAdE een aanrader. 

Naast tentoonstellingen 

biedt de Kunsthal een actief 

publieksprogramma van 

rondleidingen, workshops 

en lezingen.

Ik kom hier zeker nog 

eens terug voor de musea. 

Vandaag blijf ik in historische 

sferen en houd ik het bij 

de wandeling. Wat zal 

het hier ook in december 

mooi zijn, zo aan het eind 

van de middag wanneer 

het schemerig wordt. 

De wandeling is ‘s avonds vast 

net zo mooi als overdag. 

Meer informatie

•  Stadswandeling met 

een gids en rondleiding 

in de Koppelpoort: 

gildeamersfoort.nl of 

amersfoortsegidsen.nl

•  Meer evenementen met licht: 

indebuurt.nl > Amersfoort

• kunsthalkade.nl

• museumfl ehite.nl

•  Rondleiding Sint Joriskerk: 

joriskerkamersfoort.nl

•  Kerstlichtjestocht en 

Nachtlicht: 

stadsdominee.nl/agenda

Controleer in verband met de 

coronamaatregelen vooraf of 

de activiteit doorgaat.
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Tweede kop gratis!
Op vertoon van 

deze Petrus serveert 

'bijHEIN Eten & 

Drinken' aan de 

Kortegracht 2 de 

tweede kop koffi  e 

of thee gratis, met 

een klein stukje 

huisgemaakte 

boterkoek erbij. 

Rondje om de kerk

  ·  3938  ·  



Ze heeft intensieve jaren 

achter de rug. Marleen van 

der Louw – in 2014 door 

Kerk in Actie met haar gezin 

uitgezonden naar Israël – 

verloor drie jaar geleden 

plotseling haar geliefde 

man Ilja. In de tijd erna 

rondde ze haar werk in 

Jeruzalem af, bracht ze 

een boek uit en verhuisde 

ze met haar twee kinderen 

naar Nederland. Het was een 

periode met ups en downs, 

zegt ze. “Ik herken veel in 

de psalmen van David. Hij 

gaat van dal naar top, en 

weer terug. Van ‘Heer, help 

mij, want ik verga’, naar 

‘Ik vertrouw op U, want U 

bent mijn beschermer’, naar 

opnieuw ‘Heer, help mij, want 

ik verga’. Als je in de rouw 

bent, verlies te verwerken 

hebt, dan ervaar je dat 

echt zo.”

Nabijheid
David stort in zijn psalmen 

keer op keer zijn hart uit 

bij God. Marleen: “Hij 

probeert steeds weer voor 

God te verwoorden wat hij 

voelt en ervaart. Daardoor 

ontstaat er ruimte voor Gods 

aanwezigheid. Zelf ervoer ik 

dat ook: juist op de moeilijkste 

momenten was ik me heel erg 

bewust van Gods nabijheid 

en zorg. Zelfs als het ging 

om praktische dingen als het 

regelen van een verhuizing.” 

Het maakte dat ze die 

moeilijke momenten ging 

waarderen. “Als je lijden uit de 

weg gaat, kun je volgens mij 

ook vreugde en dankbaarheid 

niet ten volle ervaren. Dan leid 

je een afgevlakt leven. Juist 

midden in de pijn ervoer ik een 

diepe dankbaarheid.”

Op rolletjes
Vanwege die bijzondere 

ervaring is ze weleens 

bang om Gods nabijheid te 

verliezen wanneer het weer 

goed gaat, schrijft Marleen 

in het boekje #Dankbaar 

(zie kader). “Hoe makkelijk 

is het God te vergeten als 

alles op rolletjes loopt? In 

Nederland kan dat zomaar 

gebeuren. We hebben hier 

zoveel. Tegelijkertijd ervaren 

we veel stress en focussen 

we vaak op de negatieve 

dingen. Toen ik jaren geleden 

in een vluchtelingenkamp 

in Afghanistan kwam, was 

ik verrast door de vreugde 

en de liefde die de mensen 

uitstraalden. Ze hadden bijna 

niets, maar waren verzadigd 

door Gods liefde. Het was 

voor mij een oproep om 

anders in het leven te gaan 

staan. Om niet te veel te 

klagen, maar dankbaar te zijn 

voor wat God geeft.”

Strijd
Dat gaat niet vanzelf, weet 

ze. “Soms is het een strijd om 

die dankbaarheid te blijven 

ervaren. Als het leven zwaar 

en druk is, is het makkelijk om 

terug te gaan naar je ‘oude 

natuur’ en te gaan zitten 

klagen. Die strijd zie je ook 

bij David. Maar hoe vaker je 

kiest voor dankbaarheid, hoe 

meer je merkt dat dat een 

diepe vreugde geeft. Dat je 

steeds meer Gods grootheid 

gaat zien, zijn liefde, zijn 

barmhartigheid. Dan kun je 

steeds makkelijker de knop 

omzetten en zeggen: ik stop 

met mopperen en richt me op 

wat goed is.” 

Verbinding
Dat ‘goede’ gaat dieper dan 

“gewoon genieten van de zon 

op je gezicht”, voegt ze toe. 

“Ik leg steeds de verbinding 

met God, met zijn schepping, 

met zijn liefde en goedheid. 

Juist dát maakt me blij en 

dankbaar. De relatie tussen 

mij en mijn kinderen laat me 

bijvoorbeeld iets proeven van 

de liefde van God voor ons. 

Door Hem voor die onderlinge 

liefde te danken, ervaar ik een 

gevoel van vervulling, beleef 

ik het leven zoals dat door 

God bedoeld is.” Ze strekt 

zich daarnaar uit zoals ook 

David dat steeds weer deed. 

“Het omgaan met ups en 

downs is niet makkelijk. Maar 

het is troostrijk om te weten 

dat de mooie, maar ook de 

moeilijke momenten in Gods 

perspectief staan.” 

Tevreden en optimistisch in het leven staan – wie wil dat nu niet? 

Het benoemen van positieve dingen helpt daarbij, blijkt uit onderzoek. 

In christelijk perspectief gaat dankbaarheid nog verder: “Hoe vaker je 

ervoor kiest om dankbaar te zijn voor wat God geeft, hoe meer je van 

zijn grootheid en liefde gaat zien.”

‘ Hoe vaker je kiest voor 
dankbaarheid, hoe makkelijker 
je de knop kunt omzetten’

Marleen van der Louw schreef in de Petrus-

uitgave #Dankbaar vier korte overdenkingen 

rond het thema dankbaarheid, naar aanleiding 

van het leven van David. Bestel het boekje gratis 

(beschikbaar zolang de voorraad strekt).

»  petrus.protestantsekerk.nl/dankbaar
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Steeds weer 
kiezen voor 

dankbaarheid

Petrus-

 vier korte overdenkingen 

rond het thema dankbaarheid, naar aanleiding 

van het leven van David. Bestel het boekje gratis 

(beschikbaar zolang de voorraad strekt).
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Wij zien er zo naar uit:
een nieuwe dag,
een nieuw begin.

Laat van U horen.
Eén woord van U

en alles wordt anders.

Dat eerste woord.
Uit het gedicht ‘Dat eerste woord’, 

Hans Bouma, theoloog en dichter (1941).

Fo
to

: 
U

n
sp

la
sh

  ·  4342  ·  



Een stevige soep voor een gure 
najaarsdag. Van Petrus krijgt u 
het recept voor een Indonesische 
soep: soto ayam. Gevuld met 
onder andere mihoen, rijst, 
aardappels en kip. Maar soto kan 
ook vegetarisch. Want minder 
vlees = beter voor de aarde.

Soto Ajam
Ingrediënten 

(voor 4 personen)

-  1 kg  kip (of ca. 800g

 vegetarische kipvervanger)

-  zonnebloemolie 

-  1  grote ui, in halve ringen

 gesneden

-  6 eieren

-  300g taugé

-  5 à 6  aardappels (geschild)

-  50 g  selderij

-  boemboe voor soto ayam

-  300g  rijst

-  100g  mihoen

Naar keuze, voor erbij: 

kroepoek, gebakken uitjes, 

schijfj es komkommer

Soto wordt in heel Indonesië 

gegeten en wordt wel gezien als 

een nationaal gerecht. Er zijn talloze 

varianten van, want elke regio 

kent zijn eigen recept. Het is niet 

ingewikkeld om de soep te maken, 

maar als u soto ayam (dus mét kip) 

maakt, houd er dan rekening mee 

dat de soep wel even op het vuur 

staat: drie uur.

1  Kook de kip met vellen 

ongeveer 2 tot 2,5 uur in 

ongeveer 1 liter water. Bewaar 

de bouillon. Laat de kip afkoelen 

en ‘pluis’ hem. Kip pluizen houdt 

in: leg de kip op een bord of 

snijplank, houd de kip met een 

hand met een vork vast en trek 

met de andere hand met een 

andere vork de kip in kleine 

stukjes uit elkaar. 

 Doe dit totdat de hele kip in 

 ‘draadjes’ uit elkaar ligt.

  Voor vegetarische soto: maak 

1 liter bouillon met plantaardige 

kipvervanger. De bereidingstijd 

van de soep wordt hierdoor 

aanzienlijk verkort.

2 Doe wat olie in een hapjespan, 

bak hierin de kip bruin en 

roer er wat peper, zout en 

knofl ookpoeder doorheen.

3  Maak de boemboe aan (zie de 

verpakking) en bak de ui glazig. 

Voeg de boemboe en de ui bij 

de bouillon. 

4  Kook de aardappels en de 

eieren. Kook ook de mihoen en 

de rijst. Maak ondertussen de 

taugé schoon. Pel de eieren en 

snijd de eieren en de aardappels 

in helften of kwarten. 

5  Schep de rijst en de kip in 

kommen of diepe borden. 

Zet eieren, taugé, aardappels, 

mihoen en selderij in aparte 

schalen op tafel, zodat iedereen 

zelf de garnering voor de soep 

kan toevoegen. Giet als laatste 

de hete bouillon in de borden 

of kommen. 
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Handen uit de mouwen voor 60 liter soep
Soep maken, daar weet Petra van den Berge uit Kleverskerke 

(Zeeland) alles van. Al drie jaar organiseert de ZWO-

commissie van de plaatselijke protestantse gemeente 

maaltijden om geld in te zamelen voor projecten van 

Kerk in Actie. 

“Onze gemeente is klein, maar er gebeurt van alles”, zegt ze. 

“Elk najaar tot aan aswoensdag organiseren gemeenteleden 

Meet and eat-avonden. Tijdens zo’n avond wordt er gratis 

gekookt voor tien tot twaalf gasten. Die betalen een vaste 

bijdrage en dat geld gaat naar ZWO-projecten. Vanwege 

corona kunnen we dit najaar niet zomaar met zoveel mensen 

aan tafel zitten, maar hooguit met één of twee. Omdat dit 

veel minder inkomsten oplevert, hebben we eerder dit jaar al 

een speciale soepactie gehouden.”

Voor die actie maakte Petra maar liefst 60 liter tomatensoep, 

“maar gelukkig wel in meerdere keren”. Alle kerkleden kregen 

een brief van de voorzitter van de ZWO-commissie, mevrouw 

Verschoor, waarin stond hoe ze soep konden bestellen. 

“Zij bezorgde de soep ook aan huis.” De tomaten voor de 

soep kwamen uit Zeeland, en de slager uit het dorp verstrekte 

gratis emmertjes om de soep in te doen. “Zo werd het een 

lokale actie.”

Het doel: ‘Delta voor Indonesië’, een samenwerking van 

Zeeuwse kerken die actie voeren voor Indonesië. 

Petra: “Het mooie is dat we voor verschillende 

projecten geld inzamelen. De ene kerk wil graag een 

kinderproject steunen, een andere gemeente liever 

een zendingsproject of juist het werelddiaconaat. 

Mij maakt het niet uit: ik houd er gewoon van om 

mijn handen uit de mouwen te steken!” 

‘Delta voor Indonesië’ is een van de samenwerkingsverbanden 

waarbij gemeenten in een regio in Nederland gezamenlijk 

in actie komen voor een land waar Kerk in Actie werkt. 

Samenwerken motiveert, inspireert en scheelt werk.

» kerkinactie.nl/regioinactie

44  ·    ·  45

Stevige soep uit 
Indonesië

Bereiding

Petrus kookt

Het doel: ‘Delta voor Indonesië’, een samenwerking van 

Zeeuwse kerken die actie voeren voor Indonesië. 

Petra: “Het mooie is dat we voor verschillende 

projecten geld inzamelen. De ene kerk wil graag een 

kinderproject steunen, een andere gemeente liever 

een zendingsproject of juist het werelddiaconaat. 

Mij maakt het niet uit: ik houd er gewoon van om 

‘Delta voor Indonesië’ is een van de samenwerkingsverbanden 

waarbij gemeenten in een regio in Nederland gezamenlijk 



“Ik voel me thuis in onze kerk, de 
Ontmoetingskerk. De zondagse 
diensten geven me houvast en 
stabiliteit, en ik voel me verbonden 
met de mensen. Mijn ouders 
hebben mijn broertje en mij 
christelijk opgevoed. Ik ben dus 
gewend om op zondag naar de kerk 

te gaan en in de Bijbel te lezen. 
Toen ik ouder werd, ben ik zelf 
gaan onderzoeken wat geloof 
voor mij betekent.”

In drie woorden
“Vorig jaar deed ik belijdenis. 
Toen heb ik voor mezelf 

mijn geloof in drie woorden 
samengevat. Als eerste kwam het 
woord ‘bescherming’ naar boven. 
In de kerk voel ik me beschermd 
door de verbondenheid met andere 
gelovigen, en doordat ik er mezelf 
mag zijn. Ook voel ik bescherming 
omdat God altijd het beste met 
me voorheeft .
Het tweede woord is ‘richting’. 
Ik laat mij graag inspireren door 
in de Bijbel te lezen en met andere 
gelovigen te praten. Dat heeft  
invloed op de keuzes die ik maak in 
het leven. Het geloof inspireert mij.
‘Vertrouwen’ is het derde woord. 
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God geeft  me zijn vertrouwen, 
maar ik vertrouw er ook op dat Hij 
me niet zomaar laat vallen, zelfs al 
vind ik iets doodeng of doe ik iets 
buiten mijn comfortzone. Dat helpt 
mij om door te gaan.”

Geen toeval
“Ik voel me heel vrij in mijn 
geloof. Ook in de Ontmoetingskerk 
ervaar ik die vrijheid. Mijn eigen 
opvattingen veranderen wel in de 
loop van de tijd. Daardoor weet 
ik soms niet meer precies wat ik 
geloof. Af en toe mis ik iemand die 
wat stelliger is en die zegt: ‘Ik heb 
het antwoord voor je.’

De meeste medestudenten zijn 
niet gelovig. Soms is het best lastig 
uitleggen waarom ik geloof. 
Als je er zelf geen gevoel bij hebt, 
klinkt het al snel als een zweverig 
verhaal. Maar het heet niet voor 
niets ‘geloven’.
Mijn studie heeft  mij zelf ook aan 
het denken gezet. De wetenschap 
ontdekt steeds meer over hoe de 
wereld in elkaar zit. In het begin 
vond ik dat lastig, want het maakte 
het ingewikkeld om het geloof 
vast te houden. Maar nu zie ik 
juist Gods hand in de schepping. 
Ongeloofl ijk hoe gedetailleerd 
alles samenhangt. Dat kan geen 
toeval zijn, daar moet iets 
achter zitten.” 

‘  In de kerk voel ik 
me beschermd en 
mag ik mezelf zijn’‘God houdt altijd een 

oogje in het zeil’

“Ik ben actief in het beamerteam in mijn kerk, 

dat de zondagse liturgie projecteert. 

De teamleden doen dat om beurten. Als ik ‘dienst’ 

heb, zit ik toch wat minder ontspannen in de 

kerk. Je moet de kerkdienst goed volgen om via 

de laptop de verschillende stappen bij te houden. 

Ben ik niet aan de beurt, dan kan ik beter luisteren 

en voel ik me meer deelnemer aan de dienst.

Het meest geraakt word ik door het samen 

zingen. Vanwege corona hebben we dat lang 

moeten missen. Heel jammer, want ik heb dat 

echt nodig. Het geeft mij de ervaring dat ik niet 

de enige christen ben. In het normale leven 

heb ik dat gevoel nogal eens en dat is toch een 

wat eenzaam gevoel. In de kerk vorm je een 

gemeenschap van christenen – en als we met 

elkaar zingen, vóél ik dat ook. Mijn lievelingslied 

is het Opwekkingslied ‘De kracht van uw liefde’.

Vroeger zong ik in een jeugdkoor en nu 

zing ik weleens in een ad hoc zanggroepje. 

Dat doe ik graag. Ik word blij van zingen. 

Mijn hart gaat ervan openstaan, ik voel me 

an rustig en gedragen.”

De kerk van

Wilco Schiphof

‘Samen zingen, dat heb ik nodig’
Wilco Schiphof (46) kerkt in de Bethelkerk

van de Protestantse Gemeente Den Helder.

Waarom ze geloo� ? Soms is dat best lastig uit te leggen 
aan haar medestudenten, vindt Emma van den Brink (19) 
uit IJsselstein. Ze studeert technische bestuurskunde aan 
de TU Del� . Voor haar betekent het geloof bescherming, 
vertrouwen en een duidelijke richting.

Ik geloof
Kinderen en jongeren 

vertellen open en 

eerlijk over hun 

zoektocht naar God.

toeval zijn, daar moet iets 
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                          biedt op een persoonlijke 

manier bemoediging en steun vanuit het 

christelijk geloof en gaat in op actuele geloofs- 

en levensvragen. Voor alle 50 plussers.

 ‘Een prachtig blad, 
met heel veel zorg gemaakt’

Dit zeiden onze lezers 
onlangs over het blad:

‘Waardevol blad dat met 
de tijd mee gaat’

‘Waardevol blad dat met 

‘Blad met diepgang’
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‘Samenwonen met 
mijn ouders was 
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Win! 
Petrus verloot drie exemplaren van Schaap met vijf 

poten, het boek dat ds. Johan het Lam schreef over 

zijn burn-out. Meedoen kan tot uiterlijk 31 december 

via petrus.protestantsekerk.nl/win. Of: redactie Petrus, 

postbus 8504, 3503 RM Utrecht. Alleen de winnaars 

ontvangen bericht.

“Werken deed ik altijd van ‘s morgens 

vroeg tot ‘s avonds laat. Er is altijd wel 

iemand die hulp nodig heeft. Er zijn 

kerkdiensten, begrafenissen, het houdt 

niet op. Ik luisterde niet naar signalen 

van mijn lichaam, tot het echt niet meer 

ging. Het kwartje moest eerst vallen. 

De onmacht, het gevoel dat het niet 

lukt, dat is moeilijk. Na gesprekken met 

een psycholoog begreep ik waarom ik 

zo hard werkte. Het was onderdeel van 

mijn zijn. Jezus’ woorden: ‘Neem je kruis 

op en volg Mij’ vertaalde ik als: ‘Je moet 

jezelf helemaal wegcijferen.’

Na mijn burn-out gebruik ik mijn tijd 

en energie veel gerichter. Het is net 

als de druppelirrigatie in Israël: weinig 

water heel secuur bij plantjes brengen. 

Ik kies zorgvuldiger waar ik wel en niet 

naartoe ga en ben meer gaan bidden 

om wijsheid: wat moet ik doen, wat 

moet ik niet doen? Mijn ervaring is dat 

dit dan ook duidelijk wordt.

Ik kijk nu anders naar God. Hij vraagt 

me niet om álles te doen. Bij een 

hulpvraag zeg ik nu altijd: ‘Ik bel of mail 

morgen.’ Dat helpt me om niet in een 

refl ex te handelen. Ik heb tijd om te 

bidden en het aan God voor te leggen. 

Die pauze helpt om de selectie te 

kunnen maken. God vraagt nooit meer 

van je dan je aankunt.”

Op adem
In de online serie ‘Op adem’ van Petrus

vertelt ook ds. Bas van der Graaf 

uit Amsterdam over zijn burn-out.

»  petrus.protestantsekerk.nl/opadem

van Johan het Lam
Het inzicht...

Welke lessen leert een dominee, kerkelijk werker of ouderling zélf? 

En verandert dit het werk in de kerk? Johan het Lam (64), predikant 

van de Harderwijkse Bethelkerk, leerde na een maandenlange burn-out  

hoe hij zijn pastoraal werk anders moest inrichten.‘God
vraagt me

niet om álles
te doen’
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Elly Schotanus
Leeft ijd: 69 jaar
Woonplaats: Gouda
Lid van de Protestantse Kerk Gouda, 
mentor voor statushouders bij 
het Maatjesproject, onderdeel van 
Kerk & Vluchteling Gouda.

“Toen ik net was gestopt met werken, 
zocht de diaconie van onze kerk 
naar maatjes voor het project Kerk & 
Vluchteling. Ik werd gekoppeld aan een 
vrouw uit Irak die alleen op een fl atje 
woonde. Later werd ik mentor: 
in die rol koppel en begeleid ik maatjes.
Als mensen statushouder worden, zijn 
ze een jaar lang onder de hoede van 
Vluchtelingenwerk. Daarna worden ze 
losgelaten. Dan springen wij in, want het 
inburgeren is nog lang niet klaar. 
Via Vluchtelingenwerk krijgen wij 
namen van statushouders. We vragen 
of ze behoeft e hebben aan een maatje 
om hen wegwijs te maken. Dat willen ze 
bijna allemaal. 
Maatjes helpen bij praktische dingen 
en bieden een luisterend oor. Als het 
goed klikt, kan het vriendschap worden. 
Kerk & Vluchteling biedt ook taal- en 
fi etslessen en zorgt voor gezamenlijke 
maaltijd- en sportavonden met gemeente-
leden. Zo leren mensen elkaar kennen.
Ik kom veel verdriet tegen. Gezinnen 
zijn uit elkaar gerukt. Veel vluchtelingen 
leven in angst vanwege familie en 
vrienden in het thuisland. Mensen 
komen hier vaak alleen, in een volslagen 
andere cultuur. Ik heb oog gekregen 
voor de vreemdeling – is dat niet een 
bijbelse opdracht? Het is een verrijking 
om hen te leren kennen. Je houding 
verandert. Zij hebben ons net zoveel te 
geven als wij hun.”

 Een kopje koffi  e, fi etslessen, boodschappen doen. 

 Met praktische hulp en oprechte aandacht kan een 

 maatje veel betekenen voor mensen. Zeker in 

 deze coronatijd. 

Voor even of
voor het leven
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Ayold Buit
Leeftijd: 52 jaar
Woonplaats: Hardenberg
Een van de coördinatoren van stichting  
Buddy Project Hardenberg.

“Zo’n vier jaar geleden opende het AZC in 
Hardenberg. Vanuit ons diaconaal platform 
is toen een werkgroep opgericht, waarvan ik 
voorzitter werd. We merkten al snel dat AZC-
bewoners het moeilijk vinden om écht contact 
te maken: om mensen te vinden met wie je van 
hart tot hart kunt spreken en die je daarna nog 
eens ontmoet. Zo ontstond ons buddyproject, 
waarin we een vrijwilliger matchen met een 
buddy in het AZC. 
De buddytrajecten duren telkens vier 
maanden. Meestal doen er wel honderd 

vrijwilligers mee. We starten met een 
groepsdiner en daarna ondernemen de 
maatjes elke week een gezamenlijke activiteit: 
wandelen, fietsen, koffiedrinken, koken of 
gewoon een praatje maken. Ons advies:  
begin eenvoudig en sluit aan bij de 
belevingswereld van je buddy. Ik heb mijn 
buddy weleens meegenomen naar een 
opvangcentrum voor tropische vogels.  
Hij herkende veel dieren uit het thuisland,  
dat gaf veel gespreksstof.
Na de vier maanden sluiten we het project 
samen af. Vrijwilligers mogen dan stoppen, 
maar vaak zijn er warme, blijvende contacten 
ontstaan. Soms alleen via WhatsApp, maar 
veel mensen blijven elkaar ook opzoeken. 
Ik vind het geweldig dat we iets voor onze 
naasten kunnen betekenen. Ieder mens heeft 
de behoefte om gezien en erkend te worden. 
Door je tijd en je aandacht te geven, kun je een 
verschil maken in iemands leven.” 

Rianne Dekker
Leeftijd: 40 jaar
Woonplaats: Almkerk
Vanuit de Hervormde Gemeente Almkerk als 
coördinator betrokken bij het Dorpsnetwerk 
Almkerk. 

“Omkijken naar elkaar is in ons dorp gelukkig 
nog heel gewoon. Maar als kerken hoorden we 
wel geluiden over steeds grotere eenzaamheid. 
Daarom zijn we het Dorpsnetwerk gestart:  
een samenwerking tussen de twee protestantse 
kerken, de gereformeerd-vrijgemaakte kerk 
en de dorpsraad, een adviesorgaan van de 
burgerlijke gemeente. Mensen die geen 
groot netwerk hebben, ondersteunen we met 
praktische hulp. Inmiddels hebben we zeventig 

vrijwilligers. Ze geven vooral kortdurende hulp, 
zoals een tijdelijke carpool, een huis opruimen, 
de tuin bijhouden of boodschappen doen. Is er 
langdurige zorg nodig, dan verwijzen we door 
naar maatschappelijke organisaties. Zo zijn we 
een brug tussen vrijwillige en professionele zorg. 
Er gebeuren zúlke mooie dingen. Een vrijwilliger 
reed een mevrouw naar het ziekenhuis zodat 
ze haar man kon bezoeken. Ze was ontroerd 
dat mensen die haar niet kenden, toch bereid 
waren iets voor haar te doen. Het is zo mooi dat 
tijdelijke hulp regelmatig uitmondt in langdurig 
contact tussen dorpsgenoten. Je kunt een helper 
zijn voor iedereen die geen helper heeft – dat is 
mijn motivatie om dit werk te doen. Als kerk en 
christenen moeten we klaarstaan voor kwetsbare 
mensen. In je eentje kun je nooit iedereen 
helpen, maar iedereen kan wel íémand helpen. 
Dat houdt het ook behapbaar. Zo zijn we kerk 
voor het hele dorp!”
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Steeds minder vaak schoven 

ouders met hun kinderen 

op zondag aan in de 

kerkbanken. De Levensbron 

in Ridderkerk wilde het tij 

keren. Makkelijk was dat niet, 

maar met creatieve ideeën 

en doorzettingsvermogen 

kwamen ze er.

Hoe betrek je gezinnen bij de 

kerk, voor het eerst of opnieuw? 

Het is een uitdaging voor veel 

kerken. Ook de kerkdiensten van 

de Protestantse Gemeente De 

Levensbron in Ridderkerk trokken 

vijf jaar geleden nog maar weinig 

gezinnen. Er móést iets gebeuren, 

vond de kerkenraad. Jeugd- en 

gezinswerker Jolanda van der Pol-

Griesdoorn kreeg de opdracht om 

met gezinnen in contact te komen. 

Zij ontdekte dat de gezinnen die 

niet in de kerk kwamen, vaak wél 

behoefte hadden aan ontmoeting.

‘Christelijk light’
Inmiddels vindt er op vier zondagen 

per jaar een kliederkerk plaats 

(zie kader): een gezinsontmoeting 

ná de reguliere kerkdienst, met een 

gezamenlijke lunch. Ook andere 

gemeenteleden zijn dan welkom.

De eerste gezinsontmoetingen 

die Jolanda organiseerde, 

draaiden vooral om gezelligheid 

en ontmoeting – “christelijk light”, 

zoals ze het omschrijft. Gaandeweg 

kregen de gezinsontmoetingen 

steeds meer de inhoud van een 

kliederkerk: “Met een verhaal uit 

de Bijbel en elementen van een 

kerkelijke viering. Daaromheen 

organiseren we activiteiten. 

De ontmoeting staat centraal.”

De gezinnen die de 

kliederkerkbijeenkomsten bezoeken, 

zijn enthousiast. De familie Geenen 

Huppelend 
naar de kerk

komt sinds drie jaar. “We vinden 

het heel gezellig en leerzaam om 

als gezin spelenderwijs de verhalen 

uit de Bijbel te leren kennen en op 

een andere manier met elkaar bezig 

te zijn”, vertelt moeder Jolande. 

“We willen graag dat onze dochter 

vertrouwd raakt met het geloof. 

Dat gaat het best op haar eigen 

niveau, spelenderwijs.”

Dochter Joyce (8) vindt het leuk 

om andere kinderen te ontmoeten 

tijdens kliederkerk, merkt Jolande: 

“In de ‘gewone’ kindernevendienst 

komen niet zoveel kinderen, 

bij de gezinsontmoetingen wel. 

Joyce gaat er huppelend heen!”

De gezinsontmoetingen 

worden “goed georganiseerd en 

gefaciliteerd”, is de ervaring van 

Ad Ruinard. Zijn vrouw Soraia en 

hun zonen Youri (15) en Boaz 

(6) zijn ook enthousiast. Ad: “We 

hebben echt de tijd voor elkaar. 

Dankzij de gezinsontmoetingen 

beleven onze kinderen het geloof 

een stuk actiever.”

In gesprek
De kliederkerk is inmiddels een 

succes, maar dat ging niet zonder 

slag of stoot. Toen gezinswerker 

Jolanda aan de slag ging, stelde 

ze eerst de verwachtingen van de 

kerkenraad bij: “Ik heb heel duidelijk 

gezegd dat ik niet kon beloven dat 

gezinnen ook naar de zondagse 

kerkdiensten zouden komen.” 

Dat was ook niet haar hoogste doel. 

“Het belangrijkst vind ik dat ze het 

geloof kennen en daar iets mee 

doen.” Ze ging met de gezinnen 

zelf in gesprek. “Ik heb gevraagd 

op welke manier ze geloven, 

wat ze uitstralen en vooral: waar 

ze behoefte aan hebben en op 

welke manier een kerk daarbij 

kan aansluiten.” Haar conclusie: 

“Alle gezinnen die ik sprak geven 

invulling aan hun geloof, maar ze 

hebben niet allemaal behoefte 

of ruimte om naar de zondagse 

kerkdiensten te komen. Ze hadden 

vooral behoefte aan ontmoeting.”

Klein beginnen
Jolanda vond het fi jn om 

persoonlijk contact te krijgen met 

de gezinnen. Maar de verschillende 

bijeenkomsten die ze vervolgens 

samen met het jeugdteam van 

de kerk voor deze doelgroep 

organiseerde, hadden wisselend 

succes. Zo startte ze ooit een 

cursus geloofsopvoeding. 

Die groep ouders komt nog steeds 

bij elkaar. Maar ze herinnert zich 

ook nog goed de bijbelworkshop 

waar maar één gezin op afkwam. 

“Ik weet nog steeds niet goed 

waarom.” Het leerde haar om 

niet te veel te verwachten: “Elke 

ontmoeting op zichzelf is mooi. 

Als de gezinnen vaker komen, 

is dat een extra cadeautje.”

Of ze tips heeft voor andere kerken? 

Nadenkend: “Wat bij de ene kerk 

past, sluit bij de andere niet aan. 

Ik denk dat elke gemeente goed 

moet onderzoeken wat de 

behoeften zijn en waar de talenten 

liggen. En klein beginnen, met niet 

te hoge verwachtingen.” Bevlogen 

vult ze aan: “En persoonlijk contact, 

dat is heel belangrijk!”

Warm welkom
Ze is blij met hoe het nu gaat, 

zegt Jolanda: “Het zijn mooie 

ontmoetingen waar gezinnen 

graag komen. De Bijbel gaat open, 

kinderen spelen met elkaar, ouders 

praten met elkaar. Gezinnen die 

voor het eerst komen, krijgen een 

warm welkom. Kleuters zoeken 

tieners op – en andersom … 

Dat maakt mij dankbaar. Dan denk 

ik: hier is de Geest aan het werk.” 

Onder:

Soraia 

en Youri 

werken 

aan een 

advents-

kalender.

Boven: Jolanda van der Pol (rechts, met microfoon) aan 

het woord tijdens een (pre-corona) gezinsontmoeting. 
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‘ De Bijbel gaat open, 
kinderen spelen, ouders 
praten met elkaar’

Kliederkerk
Creatief bezig zijn rondom een 

bijbelverhaal, samen vieren en lekker 

eten. Kliederkerk betekent: ontdekken 

en leren over God en over elkaar. Kliederkerk is aantrekkelijk voor 

gezinnen en geschikt voor alle generaties. Neem contact op als u 

in uw eigen woonplaats ook een kliederkerk wilt!

» kliederkerk.nl, kliederkerk@protestantsekerk.nl

Gezinnen
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[ advertenties ]

Je komt als geroepen.
Ben jij goed in je vak en streef je naar groei en ontwikkeling van je collega’s en jezelf? Kom eens praten bij de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk 

in Nederland. Wij zijn een organisatie waar persoonlijk leiderschap wordt gestimuleerd. Er liggen volop kansen binnen Management, Finance, Communicatie 

en Relatiebeheer. Wil jij net als wij van betekenis zijn voor de kerk? Je komt als geroepen. Kijk voor informatie en vacatures op werkvoordekerk.nl

“Leidinggeven 
betekent voor mij 

loslaten.”

November 2020

21 november 19.30 uur

Bethabara, Voorthuizen

Rianne van Klaveren (dwarsfl uit), 

Alisa van Dijk (viool), Jaap Eilander 

(vleugel) en Jos Moeke (orgel)

josmoeke.nl

27 november 21.00 uur

De Veste, Gouda

‘Vertrouwd & Nieuw’, gospelconcert 

met Joke Buis

zingenindekerk.nl

27 november 20.15 uur

Grote Kerk, Leeuwarden

‘Bach Meesterlijk Veelzijdig’, 

barokensemble Eik en Linde

grotekerkleeuwarden.nl/agenda

29 november 19.00 uur

Grote Kerk, Steenwijk 

Gospelkoor Refl ection

gospelpodium.nl

29 november 16.00 uur

Grote Kerk, Vianen

‘Rondom Bach’, Amersfoorts 

Kamerkoor o.l.v. Rienk Bakker

grotekerkvianen.nl/agenda

December

9 december 20.30 uur

Laurenskerk, Rotterdam 

‘Ceremony’, Laurenscantorij met 

Britten (A Ceremony of Carols) en 

Pärt (De Profundis)

laurenscantorij.nl/agendas

12 december 16.30 uur

Sionskerk, Zeist

Kerstconcert

zaterdagmiddagconcertenzeist.nl/

agenda.php

Diverse data in december 

Diverse steden

'Classical Christmas', Jan Vayne en 

The Bach Choir & Orchestra of the 

Netherlands

klassieke-concerten.nl/nl/3/

klassieke-concerten/kerst.aspx

Op petrus.protestantsekerk.nl/agenda vindt u nog veel meer 

activiteiten. U kunt hier ook een muzikaal evenement in uw kerk 

doorgeven. De redactie maakt een selectie. Alle concerten zijn 

onder voorbehoud, in verband met de situatie rond covid-19. 

Kijk voor actuele informatie op de website. 

Muziekagenda

Geen kerk zonder 
muziek. Welk lied 
zingen mensen graag 
in de kerk?

Met Kerst voor de deur noemt theoloog en musicus 

Hanna Rijken (40) uit Utrecht in één adem drie favoriete 

kerstliederen. “Maar het allermooiste is toch ‘Hoor de 

engelen zingen de eer’, lied 481 in het Liedboek. Een 

prachtig lied dat altijd aan het eind van het Festival of 

Lessons and Carols gezongen wordt. Veelstemmig, met 

in het laatste couplet een hoge bovenstem. Ik houd 

het dan niet droog. Voor mij is het alsof de hemel dan 

opengaat. Bij de tweede regel, in het Engels ‘Glory to the 

newborn King’, zie ik rond de troon van God de engelen 

staan die onophoudelijk van zijn glorie zingen. Op aarde 

worden we opgeroepen onze stem te geven en die ‘in 

het koor te voegen’. Op dat moment stemmen hemel 

en aarde met elkaar in. Het zingen geeft me moed, 

het geeft richting aan mijn leven. De lofzang gaande 

houden: voor mij persoonlijk is dat mijn roeping.”

'Alsof de hemel opengaat'
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Theatervieringen, een 

speurtocht, een route door de 

kerk met persoonlijke 

vragen. De Drie Ranken in 

de Apeldoornse wijk 

De Maten organiseert elk 

jaar speciale vieringen voor 

basisschoolleerlingen.  

Scholen, kerk én kinderen 

zijn enthousiast. Dat was 

ooit wel anders.

Langzaam raakte de fut eruit. Steeds minder 

kinderen en ouders bezochten de kerk-en-

schoolvieringen die De Drie Ranken om het 

jaar hield voor de protestants-christelijke 

basisscholen in de buurt. Soms waren het 

ook wel “een beetje knip-en-plakvieringen”, 

zegt wijkpredikant Gertrudeke van der Maas. 

“Elke groep bereidde iets voor en dat werd 

samengevoegd.” Het leverde niet op wat kerk én 

scholen ervan hoopten.

Tijd voor een bezinning. Predikant, jeugdwerker, 

missionair werker en vertegenwoordigers van 

de vijf protestants-christelijke basisscholen 

in de wijk gingen om tafel. Samen kwamen 

ze tot een nieuwe invulling: een programma 

ónder schooltijd, zodat alle kinderen meedoen. 

En dat werkt. Trudy van Ginkel, leerkracht op 

Eindelijk: een kerk vol 
enthousiaste leerlingen

basisschool De Kring, ziet dat de betrokkenheid 

veel groter is. “Voorheen kwam er maar een 

deel van de leerlingen naar de kerk, nu gaat de 

hele groep. In de klas kan ik dus terugkomen op 

de vieringen.” En Corianne Scheltens, unitleider 

op basisschool De Sjofar, vindt het “een mooie 

aanvulling op wat wij als school bieden”.

Vrolijk spektakel
Bij de invulling van het programma dachten 

de leerkrachten na over wat bij welke leeftijd 

past. De kerkelijk werkers keken naar symbolen, 

rituelen en geschikte bijbelverhalen. 

Voor groep 1-4 is er nu elk jaar een korte 

theaterviering. Een vrolijk spektakel: 

twee dagen lang is de kerk een theater.

De onderbouwgroepen van alle scholen komen 

dan langs. Gemeenteleden spelen het verhaal uit, 

de kinderen doen mee met liedjes, bewegingen of 

geluiden. Er zijn al vieringen geweest over Noach, 

Jona en Ruth, en die over David is in de maak.

Voor de kinderen van groep 5-6 is er ‘Speuren 

naar het geheim’: een tocht door de kerk langs 

paaskaars, doopvont, en brood en wijn. 

Ze ontdekken hoe de diaconie werkt en sluiten 

af met een korte viering. “Vrijwilligers leggen 

bijvoorbeeld uit waar het om draait bij de doop”, 

zegt Gertrudeke.

De kinderen reageren overwegend positief: 

“Vooral het bronwater (doopwater, red.) voelen 

was leuk!” Of: “Het was leuk dat we samen 

gingen bidden en kaarsjes aansteken.”

Tillen
Kort voor Pasen zijn de leerlingen van groep 7-8 

aan de beurt. Op school hebben zij het verhaal van 

Jezus’ dood en opstanding dan al gehoord. In de 

kerk lopen ze langs afbeeldingen van de kruisweg. 

Bij elke statie is een vertaling gemaakt naar de 

leefwereld van de kinderen. Er komen vragen langs 

als: ‘Kreeg jij weleens straf voor iets wat je niet had 

gedaan?’ Of: ‘Hoe zou jij iemand troosten?’

Het wordt heel concreet bij de vraag: 

‘Hoe zwaar kun jij tillen?’ De kinderen proberen 

zware emmers van de grond te krijgen. 

Bij de vraag: ‘Wanneer is iemand schuldig?’ 

mogen zij een ‘schuldbekentenis’ opschrijven en 

op een ‘vergevingstafel’ leggen. Corianne vond 

het bijzonder om hierbij aanwezig te zijn. 

“De kinderen gaan er helemaal zelf doorheen.”

De zelfgemaakte kleine kruisjes gaan mee naar 

huis, net als een waxinelichtje als verwijzing naar 

Pasen. Na afl oop schreef een kind: “Vroeger 

hoorde ik het verhaal wel van het lijden en 

sterven en de opstanding. Maar nu zag ik het 

ook echt en zie ik wat het betekent.”

Verbinding
Het nieuwe programma kost de kerk wel het 

nodige werk. “Maar het geeft zoveel extra!” 

zegt Gertrudeke. “De kinderen mogen hier 

zichzelf zijn en dingen ervaren. Het gaat in 

eerste instantie niet om kennis, maar om de 

gevoeligheid voor geloven.”

“Bij ons op school komen steeds minder 

kinderen in een kerk”, vertelt Trudy. “Op deze 

manier betrekken we ze er toch bij. Het is 

mooi als kinderen zien en ervaren wat er in een 

kerk gebeurt.” Op Coriannes school gaan de 

meeste kinderen wel naar een kerk. “Ik vind het 

waardevol dat zij door deze kerkbezoeken zien 

dat hun kerk niet de enige is. En het laat iets zien 

van de verbinding tussen kerk, school en wijk. 

Dat vind ik mooi.” 
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Ook samenwerken?
Scholen en kerken die willen samenwerken, kunnen 

ondersteuning krijgen van de Protestantse Kerk.

»  protestantsekerk.nl/school-en-kerk

‘ De kinderen mogen 
hier zichzelf zijn’

Jong in de kerk
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Mooi verhaal 
in cijfersKerk en 

stad 
ontmoeten 
elkaar

Elk jaar rond Kerst is Assen een winkel 

rijker: pop-upwinkel Mooi Verhaal. Zo wil 

stadspredikant Bert Altena kerk en stad met 

elkaar verbinden.

“De pop-upwinkel is bedoeld als 

ontmoetingsplek waar mensen verhalen 

kunnen delen”, vertelt Bert Altena. 

“Elk jaar nodigen wij bijzondere gasten 

uit en organiseren we workshops en 

activiteiten. We hebben ook regelmatig 

livemuziek. In de winkel verkopen we 

producten van goededoelenorganisaties. 

De opbrengst is voor de deelnemende 

organisaties. De pop-upwinkel zit in 

een leegstaand pand: het voormalig 

postkantoor in het centrum van de stad.” 

 Elke editie van Mooi Verhaal heeft een blikvanger in of 

 bij de winkel. Het afgelopen jaar was dat een mobiele houten 

 kapel waar bezoekers een (elektrisch) kaarsje konden branden. 

 Stadspredikant Bert Altena tijdens de opening 

 van pop-upwinkel Mooi Verhaal in 2017. 

 Pop-upwinkel Mooi Verhaal heeft voor elk 

 wat wils, zoals sieraden van de Wereldwinkel. 

Van start gegaan

€ 1.000 omzet 

per week

goededoelen  -

organisaties 

doen mee

362 m2

vrijwilligers  
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Met hart en ziel

€ 1.000 omzet 

per week

Van start gegaan

362 m2

vrijwilligers  

goededoelen  -

Kerk in de buurt
Met het programma Kerk in de Buurt helpt de Protestantse 

Kerk plaatselijke kerken die van betekenis willen zijn voor hun 

dorp of wijk.

»  protestantsekerk.nl/kerkindebuurt
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Over een 
andere boeg
Gooi het net aan 

stuurboord uit, 

opperde Jezus toen 

zijn discipelen niets 

vingen (zie Joh. 21:6). 

Ook kerken kiezen soms 

een andere kant: ze 

veranderen, of vinden 

zichzelf opnieuw uit.

door eigen schuld in 
geldproblemen komen. 
Hun verhaal leerde me dat 
het soms buiten je macht 
gebeurt. Armoede kan 
iedereen overkomen.” 
Wallet hoorde achteraf 
van de jongeren dat ze 
verwonderd waren over de 
openheid van deze mensen. 
“Het raakte hen”, zegt hij.

Ogen geopend
Kerk in Actie ondersteunt 
het Voedselloket al lange tijd 
en maakte Nijkerk warm 
om mee te doen aan Jong 
in Actie. Het sloot goed aan 
op de bezinning die in de 
gemeente gaande was over 
het jeugddiaconaat, vertelt 
Anne-Marie Mol-van Gelder, 
lid van de jeugdraad: 
“We wilden een beweging op 
gang brengen zodat jongeren 
uit zichzelf meer omzien 

naar andere jongeren 
en volwassenen die het 
moeilijk hebben.” Er waren 
avonden over de vraag waar 
diaconaat eigenlijk om draait 
en een enquête onder alle 
jeugdleiders.
Eigenlijk wilde de werkgroep 
jeugddiaconaat alleen 
werken aan een andere 
diaconale houding, 
en geen losse diaconale 
projecten op touw zetten. 
Maar na het bezoek aan het 
Voedselloket zag Anne-Marie 
dat zo’n concrete actie tóch 
goed werkt. “Het opende 
de ogen van de jongeren. 
Een poosje daarna hebben 
ze zelf boodschappen 
ingezameld bij een 
supermarkt in Almere. 
Ze vroegen winkelbezoekers 
of die iets extra’s wilden 
kopen om dat af te staan aan 
het Voedselloket.” 

“Maatschappelijke problemen 
staan vaak ver af van 
jongeren”, weet Jan Wallet 
(51), lid van de Grote Kerk in 
Nijkerk. Hij is leider van 
De Brug, een club voor 
jongeren van 16 tot 20 jaar. 
Een ‘goede daad’ doen wil 
iedereen wel. Maar het is 
lastiger om écht om te zien 
naar anderen – en dat is toch 
waar het diaconaat om draait. 

Toen de jeugdraad van 
de kerk hem vroeg om te 
helpen om de jongeren meer 
diaconaal bewust te maken, 
zei Wallet meteen ‘ja’.

Problematische schulden
Via Jong in Actie van 
de Protestantse Kerk 
(zie kader) bezochten de 
35 clubleden van De Brug 
het Voedselloket in Almere. 
Daar krijgen mensen die 
fi nancieel in zwaar weer 
zitten, ondersteuning om 
in hun levensonderhoud 
te voorzien. 
Bij het Voedselloket hoort 
een sociale supermarkt: 
gebruikers krijgen een pasje 
met een budget waarmee ze 
zelf kunnen winkelen.
Vóór het bezoek aan 
Almere kregen de Nijkerkse 
jongeren een clubavond over 
armoede, achteraf blikten 
ze terug. Bijbelstudies 

zorgden op beide avonden 
voor verdieping rond het 
onderwerp.
“Toen we bij het Voedselloket 
hoorden hoeveel mensen 
in Almere onder de 
armoedegrens leven, schrok 
ik”, zegt clublid Inge Haitsma 
(20). Ruim 14 op de 100 
huishoudens in Almere 
hebben problematische 
schulden die ze zonder 
hulp niet kunnen afl ossen. 
“Daar zitten dus ook heel 
veel jongeren bij.”
Door zélf met een beperkt 
budget te ‘winkelen’ bij het 
Voedselloket ervoeren de 
jongeren wat het betekent 
om amper of geen geld in je 
portemonnee te hebben. 
Ze gingen in gesprek 
met twee Voedselloket-
vrijwilligers die zelf in 
armoede leven. 
Ik beseft e dat ik het 
vooroordeel had dat mensen 

Éven geen geld

‘  Ik schrok ervan hoeveel 
mensen onder de 
armoedegrens leven’

Hoe leren jongeren om uit zichzelf om 

te zien naar anderen? Het diaconaat is 

vaak ver van hun bed, merkten ze in de 

Protestantse Gemeente Nijkerk. 

Maar een bezoekje aan het Voedselloket 

in Almere raakte de jongeren diep. 

Clublid Inge Haitsma schrok toen ze hoorde hoeveel 

mensen in Almere onder de armoedegrens leven.

Anne-Marie Mol-van Gelder en Jan Wallet bezochten met jongeren

van de Grote Kerk in Nijkerk het Voedselloket in Almere.
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Tijd voor 
gezond 
verstand.
— Yvonne Niemeijer

Wij geloven dat het in de samenleving draait om meer 

dan het gewone. Meer dan geld alleen. Meer dan de 

waan van de dag. Meer dan ieder mens afzonderlijk. 

Wij geloven in het goede leven.

Het is tijd voor 
het goede leven. 

Probeer het nu 2 maanden voor € 10,-

www.hetgoedeleven.nl/proef
Interessante bijeenkomsten
Maandelijks magazine.

  Elke dag nieuwe artikelen 
op ons platform.

Tijd voor 
gezond 
verstand.
— Yvonne Niemeijer

Wij geloven dat het in de samenleving draait om meer 

dan het gewone. Meer dan geld alleen. Meer dan de 

waan van de dag. Meer dan ieder mens afzonderlijk. 

Wij geloven in het goede leven.

Het is tijd voor 
het goede leven. 

Probeer het nu 2 maanden voor € 10,-

www.hetgoedeleven.nl/proef
Interessante bijeenkomsten
Maandelijks magazine.

  Elke dag nieuwe artikelen 
op ons platform.

In beweging
De ‘andere diaconale houding’ 
die de jeugdraad zo graag wil 
bereiken in de gemeente, 
blijkt “ingewikkelder dan 
ik dacht”, zegt Anne-Marie. 
Na een lange periode van 
visievorming is er wel wat 
in beweging gezet, “maar 

nog niet genoeg om het los 
te laten. En we willen 
de gemeente ook niet 
overladen met initiatieven.” 
Nijkerk bouwt het 
jeugddiaconaat daarom 
in fases op. Er komt een 
toerustingsavond waar 
jeugdleiders ideeën mogen 

inbrengen. Clubleider Jan 
Wallet: “Je moet ideeën bij 
een aanspreekpunt kunnen 
neerleggen, zodat het 
niet verzandt.”
Het bezoek aan het 
Voedselloket heeft  bij 
clublid Inge in elk geval 
iets in beweging gezet. 
"Ik vind het heerlijk om iets 
te schrijven aan mensen, en 
pas kreeg ik een boekenbon. 
Ik dacht: juist nu we niet 
zoveel bij elkaar op bezoek 
mogen, kan ik hiermee een 
stapel kaarten kopen. Het 
is een belangrijke taak voor 
christenen om te laten zien 
dat je je naaste liefhebt als 
jezelf. Daar mogen we best 
meer in vooroplopen.” 

Wat is Jong in Actie?
Samen met een jeugdleider en een diaken bezoeken jongeren (van 15 

tot 25 jaar) een diaconaal project. De ontmoeting met de medemens 

staat centraal. Er zijn ook inhoudelijke bijeenkomsten rond het bezoek. 

Jong in Actie is een initiatief van Jong Protestant en Kerk in Actie.

»  jongprotestant.nl/jonginactie
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Met God, geloof of spiritualiteit was 

Stacey Krom (26) helemaal niet 

opgegroeid. Maar toen ze op een 

avond in 2015 de Nassaukerk in 

hartje Amsterdam binnenliep voor 

een Taizé-gebed, werd ze geraakt. 

“Ik was een ‘zoeker’”, zegt ze. “En 

ik vond iets waarvan ik deel wilde 

uitmaken. Al wist ik toen nog niet 

waarnaar ik zocht.”

De sfeer, de verstilling, de muziek, de 

onderlinge gesprekken – ze kwam 

er niet meer los van. Ze las teksten 

van de Perzische fi losoof en dichter 

Rumi, de Bijbel, boeddhistische 

geschriften. Ook ging ze naar Taizé 

in midden-Frankrijk. Duizenden 

jongeren van over de hele wereld 

komen naar deze oecumenische 

kloostergemeenschap voor de 

rust, de stilte, de eenvoud en de 

verdieping. De spiritualiteit trok 

Stacey aan. “En ook de mensen die 

ik ontmoette. Zoveel verschillende 

mensen, en toch hadden we iets 

gemeen ... Was dat God?”

Rozenkrans
Langzaam groeide het besef dat 

ze God een plek wilde geven in 

haar leven. Ongeveer tweeënhalf 

jaar geleden liet ze zich dopen in 

een natuurplas buiten de stad. Na 

afl oop kreeg ze van haar vader 

een rozenkrans die van haar 

overgrootmoeder was geweest. 

“Die is bij jou nu beter op z’n plek”, 

zei hij erbij.

Stacey reist nu elk jaar naar 

Frankrijk en is iedere week te 

vinden bij de pioniersplek Taizé in 

Amsterdam, in de Nassaukerk. Hier 

zijn verschillende activiteiten, zoals 

een maandelijks Taizégebed. Ze is 

inmiddels lid van het kernteam van 

Taizé in Amsterdam. Bovendien is ze 

tienerwerker voor de Nassaukerk en 

communicatiewerker jeugd voor de 

Protestantse Kerk Amsterdam. 

“Ik durf mijzelf nu christen te 

noemen. Want ik ken mijzelf. 

Ik ken mijzelf door Hem en door zijn 

mensen. En dát is wat ik die avond 

vond: een gemeenschap waar ik 

mezelf mag zijn.” 

»  www.taizeinamsterdam.nl

Nooit was ze met God bezig, maar de stilte en de 

muziek van Taizé ontroerden haar diep. Stacey Krom 

leerde wie God was door het samenzijn met anderen.

‘ Een plek waar ik 
mezelf mag zijn’

Adem in ons 
Petrus verloot vijf 

exemplaren van 

‘Adem in ons’, een cd 

met Nederlandstalige 

Taizé-liederen. De liederen 

zijn opgenomen met 

een gelegenheidskoor 

en -orkest. Meedoen 

met de winactie kan tot 

uiterlijk 31 december, via 

petrus.protestantsekerk.nl/

win. Of: redactie Petrus, 

postbus 8504, 

3503 RM Utrecht. 

Alleen de winnaars 

ontvangen bericht. 

Kijk ook naar de twee 

speciale afl everingen 

van het tv-programma 

Nederland Zingt Dichtbij.

»   NPO 2, op 15 en 22 

november om 11.40 

uur, nederlandzingt.nl
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Aamelden kan ook via: 
www.aldefrysketsjerken.nl/donateur

Stuur deze bon (of een kopie daarvan) in een gesloten envelop naar: 
Stichting Alde Fryske Tsjerken, Antwoordnummer 76
8900 WC Leeuwarden. Een postzegel is niet nodig.      
Incassant-ID: NL56ZZZ410009590000                Petrus-20

STEUN
ONS!

Word vandaag nog 
donateur van de Stichting 
Alde Fryske Tsjerken

Word donateur! Of steun ons met een bijdrage.
Steun de prachtige Friese kerken

❑   Ik word donateur voor (minimaal) € 17,50 per jaar 
en ontvang als welkomstcadeau:
❑ Het boek ‘De Friese Elfkerkentocht’
❑   Het boek ‘Levende stenen’

❑   Ik machtig de Stichting Alde Fryske Tsjerken 
€ 17,50 jaarlijks van mijn rekening af te schrijven

❑   Ik word geen donateur, maar machtig de Stichting 
om jaarlijks een bijdrage van € ............... van mijn 
rekening af te schrijven.

Naam:

Adres:

PC/Plaats:

E-mail:

Tel:

Iban:

Datum: 

Geboortedatum:

Handtekening:

De bijzondere kerk van Hegebeintum, op de hoogste terp van Europa. De 
monumentale kerk van Jorwert, waar God nooit verdween. De kerk in Sint 
Annaparochie, waar Rembrandt zijn Saskia trouwde. Het zijn drie van onze 
52 kerken, waar we ons met hart en ziel voor inzetten.

Nergens in Europa staan zoveel middeleeuwse kerken als in Friesland. Dat 
is een bijzondere rijkdom én een grote verantwoordelijkheid. Zeker nu steeds 
meer kerkgemeenschappen hun deuren moeten sluiten. Wat gebeurt er dan 
met het gebouw?

Wij beschermen al 50 jaar
De Stichting Alde Fryske Tsjerken bewaakt de bijzondere schat aan kerken 
in Fryslân. In de afgelopen 50 jaar zijn 52 kerken, 7 begraafplaatsen 
en 2 klokkenstoelen aan ons toevertrouwd. Veel van deze kerken zijn 
gerestaureerd. Samen met meer dan 300 lokale vrijwilligers geven we de 
gebouwen een nieuw leven.

Voor dit bijzondere werk hebben we uw steun nodig. Word daarom vandaag 
nog donateur. Dat bent u al voor € 17,50 per jaar.

Bijzonder welkomstcadeau
We verrassen u met een bijzonder welkomstcadeau: het 
boek ‘De Friese Elfkerkentocht’ van dr Justin Kroesen óf 
het nieuwe boek ‘Levende stenen’ over onze 52 kerken.

Vier het jubileumfeest 
mee en word donateur!

198x252_worddonateur_2020.indd   1198x252_worddonateur_2020.indd   1 25-03-20   12:5525-03-20   12:55

EEN BETER LEVEN 
VOOR VLUCHTELINGEN-

KINDEREN

EEN BETER LEVEN 
Ondertussen in Griekenland

 Libanon 

BEIROE T 
NA  DE 

RAMP 79

 Griekenland 

 'SOMS Z IE  IK 
K INDEREN VAN V IER 
DIE  ALLEEN Z IJN '  68

 Griekenland 

 ' IK  BEN NIE T 
ALLEEN VLUCHTELING, 

MAAR OOK MENS'  75

Dichtbij en ver weg: samen zijn wij de Kerk in Actie. Geïnspireerd door Jezus Christus willen wij delen wat 

ons gegeven is. Om mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen – in Nederland en wereldwijd.



“Toen ik in 2015 op Lesbos 

kwam en zag wat daar 

gebeurde, dacht ik dat dit 

het ergste was wat een mens 

kan meemaken. Ik had toen 

niet kunnen bedenken dat de 

situatie voor vluchtelingen 

nóg schrijnender zou worden.” 

De Duitse psychologe Alice 

Kleinschmidt arriveert op 

het Griekse eiland in het 

jaar waarin er voor het 

eerst van een Europese 

vluchtelingencrisis wordt 

gesproken en de foto van 

de verdronken Syrische 

peuter Alan Kurdi de wereld 

schokt. Ze gaat aan de 

slag bij Borderline Lesvos, 

dat werkt in en rond de 

vluchtelingenkampen Kara 

Tepe en het beruchte, onlangs 

door brand verwoeste 

Moria. Met steun van Kerk 

in Actie vangt de organisatie 

vluchtelingen op en helpt 

hen met voedsel, kleding en 

onderwijs.

Sombere cijfers
Alice somt een somber 

rijtje cijfers op: “Op dit 

moment zijn er ruim 120.000 

vluchtelingen in Griekenland: 

80.000 op het vasteland 

en 40.000 op de eilanden. 

Op Lesbos wonen nu ruim 

18.000 vluchtelingen. 

De meesten van hen komen 

uit Afghanistan, Syrië en 

Democratische Republiek 

Congo. Veertig procent 

van de vluchtelingen in 

Met te veel mensen op één plek, in een onveilig 
kamp waar je soms wel drie jaar moet blijven. 
Zo leven vluchtelingenkinderen in Griekse 
vluchtelingenkampen. Kerk in Actie zet zich 
in voor een beter leven voor hen. “We hebben 
allemaal recht op een menswaardig bestaan.”

‘ Ik zie soms 
kinderen 
van vier die 
alleen zijn’

 50.000 vluchtelingenkinderen 

 in Griekenland

‘ Mensen verliezen 
hier alles. 
Hun vrijheid, 
hun hoop, 
hun waardigheid’

›
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Griekenland is kind, wat 

betekent dat er zo’n 50.000 

vluchtelingenkinderen in 

het land wonen. Ruim 5.000 

kinderen zijn alleen gekomen, 

zonder ouders of andere 

begeleiding. Vaak zijn dit 

jongens van 15, 16, 17 jaar. 

Maar soms zie ik ook kinderen 

van 4 die alleen zijn.”

“De redenen waarom mensen 

naar Europa vluchten, zijn 

verschillend”, zegt Alice. 

“Het overgrote deel, zo’n 

tachtig tot negentig procent, 

komt uit een confl ictgebied. 

Je hoort de meest 

schrijnende verhalen: 

sommigen hebben 

ternauwernood een 

bomaanslag overleefd, 

anderen zijn op de vlucht 

voor de taliban en weer 

anderen kunnen hun kinderen 

niet naar school laten gaan. 

Vluchtelingen nemen een 

groot risico door naar 

Griekenland te komen. 

Ze doen het in de hoop op 

een betere toekomst, maar 

de kans is groot dat ze de reis 

niet overleven of in criminele 

handen terechtkomen. 

En áls ze al aankomen, 

wacht hun niet de vrijheid 

en veiligheid waar ze op 

hoopten. Ze voelen zich 

ongewenst en moeten 

soms wel drie jaar wachten 

voordat ze weten waar ze 

aan toe zijn.”

Gevangenen
Wat betekent Borderline 

Lesvos voor deze 

vluchtelingen? “Normaal 

gesproken vangen we ze op 

in het noorden van het eiland, 

waar ze met hun bootjes 

aankomen”, vertelt Alice. 

“We hebben daar een ruimte 

waar ze kunnen opwarmen 

en iets te eten en te drinken 

krijgen. Vervolgens zorgen 

we voor vervoer naar 

het vluchtelingenkamp. 

Maar door de corona-

maatregelen mag dat 

niet meer. De vluchtelingen 

worden nu door de 

politie opgewacht en in 

politiebusjes naar een speciaal 

quarantainekamp gebracht. 

Daar moeten ze een maand 

opgesloten blijven. Ze worden 

behandeld als gevangenen. 

Als er iemand medische 

hulp nodig heeft, is dat 

niet mogelijk. Wij proberen 

te helpen door pakketjes 

met kleding, schoenen 

en hygiënematerialen te 

‘Ik voel me als Europeaan 
medeverantwoordelijk voor dit drama’

Petitie
Samen met twaalf andere humanitaire organisaties roept Kerk in Actie het 

kabinet op om – naast de 100 kinderen die in Nederland welkom zijn – 

nog eens 400 jonge asielzoekers uit Griekenland op te vangen. 

»  kerkinactie.nl/petitie

maken. Voor baby’s hebben 

we babymelk en voor zieke 

mensen medicijnen. 

We bezorgen deze spullen 

bij de politie en die geeft ze 

door. Het is op dit moment 

alles wat we kunnen 

doen voor deze groep 

vluchtelingen.”

“Vluchtelingen die na 

hun quarantaine in het 

vluchtelingenkamp 

aankomen, heten we welkom 

en maken we wegwijs: waar 

er op Lesbos scholen zijn, 

hoe je een baan kunt zoeken 

en een appartement kunt 

huren. We helpen bij het 

invullen van formulieren. 

Omdat kinderen niet meteen 

naar school kunnen, geven 

wij ook onderwijs. 

Bij Borderline Lesvos werken 

professionele docenten die 

Grieks, Engels, wiskunde 

en creatieve lessen geven. 

Onderwijs geeft kinderen 

structuur. Onze school staat 

buiten het kamp. Helaas 

hebben we maar plek voor 

honderd kinderen. 

En sinds de coronacrisis 

mogen kinderen het kamp 

niet verlaten en kunnen ze 

dus niet meer naar onze 

lessen komen. Sommige 

ontsnappen en komen toch.”

Menswaardig bestaan
De situatie in de 

kampen waar Alice werkt, 

is mensonwaardig. 

“Veel mensen bivakkeren 

noodgedwongen in fragiele 

bouwsels die wegwaaien 

als er veel wind staat. In de 

winter is het veel te koud, 

in de zomer veel te warm. 

Er is totaal geen privacy en 

er is onvoldoende toegang 

tot sanitair en schoon 

water. Medische zorg is 

er nauwelijks, ook niet 

Vluchtelingenkinderen op Lesbos

•  Er verblijven 18.437 vluchtelingen 

op Lesbos. 

•   Van dit aantal is 23 procent vrouw 

en 40 procent kind. 

•   Per 10 kinderen zijn er 7 jonger dan 

12 jaar. 

•   Ongeveer 11 procent van de 

kinderen reist alleen of gescheiden 

van zijn/haar familie.

•  Op Lesbos zijn er zes 

opvanglocaties voor alleenreizende 

minderjarigen. Er is plek voor 148 

kinderen.

(Bron: Borderline Lesvos, juni 2020)

campagne

›
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Huis-aan-huiscollecte

 29 november t/m 5 december 2020  

Binnenkort collecteren 
we huis-aan-huis voor 
vluchtelingenkinderen in 
Griekenland. Of we aan 
de deur komen is onzeker, 
vanwege corona. Wat 
wel zeker is, is dat deze 
kinderen onze hulp hard 
nodig hebben. Dus geef 
aan de collectant aan de 
deur of via de QR-code 
hieronder. Hartelijk dank!

ENERGIE
VOOR KERKEN

Dankzij uw deelname kopen we gezamenlijk voordelig 
groene energie in bij Greenchoice,
de huidige energieleverancier
van het collectief.

U kunt maandelijks instappen in het collectief. Kijk voor meer 
informatie op www.energievoorkerken.nl of neem contact op 
met Marlies Guliker van Hellemans Consultancy:
030 767 09 88 / evk@hellemansconsultancy.nl 

Het collectief Energie Voor Kerken is een initiatief van CIO-K in 
samenwerking met energie adviesbureau Hellemans Consultancy.

Ook interesse?

Bedankt voor uw deelname!
Ruim 3.500 kerken en kloosters doen al zes jaar mee 
met het inkoopcollectief Energie Voor Kerken.
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Prijsontwikkeling elektriciteit

Uw voordelen
• Scherpe groene energietarievenvoor elektriciteit en gas
• Uitstekende contractvoorwaarden• Transparante dienstverlening• Optimale persoonlijke service

Kerk in Actie in 2019 
op Lesbos

Hulp bij aankomst

Lessen voor vluchtelingenkinderen

Wat gebeurt er met uw gift ?

Hulp vanuit het welkomstkantoor

•  26.974 mensen kwamen in 726 bootjes aan op Lesbos 

•  17.819 mensen werden overgeplaatst naar het vasteland

Samen zijn we de kerk in actie. Hartelijk dank 
voor uw betrokkenheid en steun!

•  2.200 mensen kregen hulp met belastingzaken 

en sociale verzekering 

•  3.800 mensen met andere papieren (bijvoorbeeld 

een aanvraag van woning, uitkering of bankrekening) 

•  45 mensen werden begeleid naar afspraken

•  12 organisaties kregen voorlichting over 

geldende procedures

•  1 netwerk werd opgezet voor het zoeken 

van werk en onderdak

Elke keer als er een boot met vluchtelingen aankomt: 

•  € 5 voor water

•  € 25 voor gezonde repen

•  € 10 voor brandstof voor vervoer

En verder:

•  € 2.100 per maand voor ontvangst/advies in Moria

•  € 2.500 per maand voor lessen voor de kinderen

• 230 kinderen konden naar school

• 120 kinderen kwamen op de wachtlijst

voor kwetsbare groepen 

als zwangere vrouwen, 

pasgeboren baby’s en 

mensen met een chronische 

ziekte. Er is geen hulp voor 

getraumatiseerden. 

En het is er onveilig. Er is 

veel geweld, ook seksueel, 

tussen verschillende 

bevolkingsgroepen.” 

De brand die in september 

kamp Moria verwoestte, 

maakt duidelijk hoe kwetsbaar 

de situatie van vluchtelingen 

is. Wat het extra zwaar maakt, 

is de uitzichtloosheid. Er zijn 

te weinig advocaten voor het 

grote aantal asielprocedures, 

die vaak ook nog complex 

zijn. Inmiddels is er een 

achterstand van drie jaar. 

“Mensen verliezen hier alles”, 

zegt Alice. “Hun vrijheid, 

hun hoop, hun waardigheid. 

Als je niet eens weet of 

je wel naar de wc kunt … 

Ik voel me als Europeaan 

medeverantwoordelijk 

voor dit drama. We zijn 

allemaal mensen en we 

hebben allemaal recht op 

een menswaardig bestaan. 

Daarom doe ik wat ik kan.” Te
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“Kinderen blijven kinderen. Ze willen spelen, ontdekken en 
zijn nieuwsgierig. Ze passen zich aan de situatie aan en doen 
het met wat er is. In onze ogen is een vluchtelingenkamp op 
veel plekken één grote vuilnisbelt, maar kinderen rennen 
er achter elkaar aan, spelen met een autootje tussen het 
vuil en bij gebrek aan speelgoed maken ze zelf iets. Ik heb 
bij deze vluchtelingenkinderen een enorme veerkracht 
gezien. Tegelijkertijd zag ik ook dat ze beschadigd zijn. 
Misschien door wat ze in hun land of tijdens hun vlucht 
hebben meegemaakt, maar ook door de situatie in het kamp: 
te veel mensen op een te kleine plek, zonder basismiddelen 
en zonder toekomstperspectief. Dat creëert onveiligheid. 
Ik heb kinderen gezien die boos en wantrouwig zijn, maar ook 
kinderen die juist te aanhankelijk zijn.
Ik ben blij dat ik daar mocht zijn. Dat ik mijn leven met 
deze mensen mocht delen en nu hun verhaal kan vertellen. 
Meer dan ooit realiseer ik me dat het maar net is waar je wieg 
heeft  gestaan. In de Griekse vluchtelingenkampen wonen mensen 
zoals jij en ik. Ook zij willen hun kinderen een mooie toekomst 
geven. En ook zij hebben, net als wij, recht op een menswaardig 
bestaan.”

Tijdens haar verblijf in twee Griekse 

vluchtelingenkampen ontmoette Petra veel 

kinderen. Ze kreeg een indruk van wat het 

leven in zo’n kamp voor een kind betekent.

 Petra Zuijderwijk (47) uit Velp is 

 moeder van vier kinderen en docent 

 Nederlands voor inburgeraars. 

 In februari werkte ze als vrijwilliger 

 op Lesbos in de vluchtelingenkampen Kara Tepe 

 en het inmiddels door brand verwoeste Moria. 

Beschadigd maar veerkrachtig

‘ Er wonen mensen zoals 
jij en ik. Ook zij willen 
hun kinderen een mooie 
toekomst geven’

“Ik wilde helemaal niet weg uit Afghanistan. Het is een prachtig 
land waar mensen hun kinderen een goed leven willen bieden. 
Maar oorlog maakt dit onmogelijk en slechte mensen zorgen 
ervoor dat wij niet naar school kunnen en dat je er je leven niet 
zeker bent. Ik ben gevlucht omdat ik in vrede wil leven, naar 
school wil en mijn dromen wil waarmaken. Veel geld of een 
duur huis hoef ik niet, als ik maar bij mijn familie kan zijn en 
niet al jong hoef te trouwen. 
Hier op Lesbos ga ik naar school en volg ik allerlei lessen. 
Wiskunde is mijn favoriet! Ook teken ik graag en hou ik van 
voetbal. Ik vind het leven hier niet altijd makkelijk. 
De inwoners van Lesbos laten ons voelen dat we niet welkom 
zijn. In het kamp heb ik gelukkig veel vrienden en er zijn ook 
Griekse mensen die me ondersteunen. 
Dat geeft  me hoop en het gevoel dat ik niet alleen als 
vluchteling word gezien, maar ook als mens. 
‘s Nachts denk ik vaak na over mijn toekomst. 
Ik wil graag mensen helpen, als dokter, lerares, het maakt 
niet uit. Ik hoop dat er ooit geen oorlog meer is en mensen 
niet meer hoeven vluchten. Dat er overal vrede is.”

Leven als vluchteling op Lesbos valt niet mee, maar 

Anis Gul blijft positief. Ze hoopt dat ze ooit haar 

droom kan waarmaken: dokter of lerares worden. 

 Anis Gul (17) woont in vluchtelingenkamp Kara Tepe op 

 Lesbos. Twee jaar geleden vluchtte ze met haar ouders, 

 zus en drie broers uit Afghanistan. Ze gaat naar school 

 en verdient een centje bij in een copyshop in Mytilini, 

 de hoofdstad van Lesbos. 

‘ Ik hoop dat er ooit 
geen oorlog meer is’
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      Van twee kanten

Te
ks

t:
 M

at
h

ild
e

 S
c

h
o

u
w

st
ra

 |
 F

o
to

: 
N

ie
k 

St
am



‘ Onze allerbelangrijkste 
taak is een vriendelijk 
gezicht te zijn’  
 

Alice Kleinschmidt, medewerker Borderline Lesvos

Natte tenten, onvoldoende sanitair 

en te weinig eten. Zo wachten 

duizenden kinderen in Griekse 

vluchtelingenkampen op de winter. 

Ze zijn hier, soms helemaal alleen, 

aangekomen vanuit het Midden-

Oosten en Afrika, op zoek naar 

warmte en veiligheid. Is dit de plek 

waar hun reis eindigt? 

De situatie van deze kinderen 

is urgenter dan ooit. 

Partnerorganisaties van Kerk  

in Actie, zoals Borderline Lesvos, 

helpen hen met voedsel, kleding en 

onderwijs en proberen hen op een 

betere plek te krijgen. Zo brengen 

ze licht in hun donkere bestaan.

Kom ook in actie! Geef licht 

aan vluchtelingenkinderen in 

Griekenland. U kunt een kerstgift 

overmaken op NL 89 ABNA 0457 

457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. 

vluchtelingenkinderen Griekenland. 

Hartelijk dank!

» kerkinactie.nl/kerst

campagne

Alice Kleinschmidt
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[ advertenties ]

Overtuigend 
anders.
De krant die informeert, uitleg geeft 
en de gebeurtenissen vanuit Bijbels 
perspectief duidt. 

rd.nl/petrus
of scan de QR-code

Lees het hele verhaal op

Na de verwoestende explosie in Beiroet kwam 
er meteen hulp op gang. Maar "de stad is er nog 
lang niet", zegt Wilbert van Saane.

Wilbert, medewerker van Kerk in 

Actie, woont en werkt in Beiroet. 

Hij ziet een voorzichtig herstel, 

maar de hulpverlening is vaak 

complex. Hij geeft een voorbeeld 

van een gezin dat in een klein 

fl atje bij de haven woont. “Opa en 

oma wonen bij hen in. Opa is ziek 

en wordt thuis verzorgd. 

Voor thuiszorg is geen geld. 

Het afgelopen jaar was fi nancieel 

zo zwaar dat de zoons naar een 

goedkopere school moesten. 

Toen kwam de explosie. Oma 

werd met bed en al naar de andere 

kant van de kamer geslingerd. 

Ze is er lichamelijk en geestelijk 

nog niet overheen. Ramen, deuren 

en meubilair zijn zwaar beschadigd. 

Maar er is geen andere plek 

voor het gezin. Ze wonen nog 

steeds in het appartement.”

Gezien
Om het getroff en Beiroet te helpen, 

startte er snel na de ramp een 

Giro 555-actie. Die bracht zo’n 

13 miljoen euro op. Uit reacties 

van inwoners van Beiroet merkte 

de organisatie dat dit bedrag indruk 

maakte. “Zij voelen zich gezien. Het 

betekent veel voor ze dat Nederland 

oog heeft voor hun leed.”

Kerk in Actie is onderdeel van Giro 

555. Hartelijk dank voor uw steun!

» kerkinactie.nl/libanon
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1

Voor de orgelliefhebber
Het imposante Müller-orgel in de Grote of Sint-

Bavokerk in Haarlem is het meest afgebeelde 

instrument ter wereld. Het beslaat de hele westmuur 

van de kerk en heeft orgelpijpen van bijna elf meter 

lang. Organist Anton Pauw schreef er een boekje over, 

rijkelijk geïllustreerd met foto’s en tekeningen.

»  voor € 9,95 te bestellen via devriesvanstockum.nl, 

zoek op ‘Bavo’

2

Torenkaars
Het is bijna zonde om hem aan te steken: deze 

handgemaakte kaars in de vorm van de Martinitoren. 

Hoewel de toren door de Groningers ‘d’Olle Grieze’ 

wordt genoemd, is de kaars niet alleen in grijs, maar 

ook in zes andere kleuren te bestellen. Liever de 

Utrechtse Domtoren? Dat kan ook.

» kaarsenvantorens.nl/martinitoren

3

Bijzonder glas-in-lood 
De Sint-Jan in Gouda is wereldberoemd vanwege 

zijn 72 gebrandschilderde ramen, de zogeheten 

‘Goudse Glazen’. Ze bieden een indrukwekkende 

ontdekkingstocht langs bijbelse en historische 

taferelen. In de museumwinkel in de Sint-Jan kunt u 

heuse reproducties van glas-in-lood kopen.

» sintjan.com 

4

Reis langs honderd kerken 
Van de Waalse Kerk in Rotterdam tot de Kloosterkerk 

in Ter Apel: het standaardwerk Kerkinterieurs in 

Nederland belicht de honderd meest opmerkelijke 

kerkinterieurs in het land. Meer dan vijftig specialisten 

werkten mee aan het boek.

»  voor € 49,95 te bestellen via wbooks.com, 

zoek op ‘kerkinterieurs’

5

Herbouw de Dom
Op 1 augustus 1674 stortte het middenschip van 

de Domkerk in Utrecht in tijdens een zware storm. 

Sindsdien zijn kerk en toren gescheiden. Benieuwd 

hoe de kerk er vroeger uitzag? U kunt de gotische 

kathedraal nu zelf als 3D-puzzel bouwen.

» voor € 17,95 te verkrijgen in de Domshop

6

Beroemd kerkje aan de muur 
Het hervormde kerkje in Nuenen werd 

wereldberoemd door het schilderij van Vincent van 

Gogh. Zijn vader was er predikant van 1882 tot 1885. 

Het schilderij is niet alleen te bekijken in het Van 

Gogh Museum in Amsterdam, maar ook als replica te 

bestellen.

» vangoghmuseumshop.com, zoek op ‘kerk Nuenen’

7

Kerk in Delft s blauw
Wie zijn hand op wat nostalgisch Delfts blauw wil 

leggen, kan terecht in de ruime kerkwinkel van de 

Nieuwe Kerk in Delft. Naast de Delfts blauwe tegeltjes 

vindt u er onder andere ansichtkaarten, minitorentjes 

en koelkastmagneetjes.

»  oudeennieuwekerkdelft.nl/

bezoekersinformatie/winkel
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Dit schreef of vertelde u 
over de kerk (en over Petrus). 
Ook reageren? Mail naar 
petrus@protestantsekerk.nl Colofon

Petrus is een kwartaalblad van de Protestantse Kerk 
in Nederland. In het magazine leest u persoonlijke 
en inspirerende verhalen over geloof, hoop en liefde, 
over hoe samen kerk-zijn troost, steun en zin geeft.

Redactie
Marusja Aangeenbrug (hoofdredacteur), Bas Popkema 
(eindredacteur), Janet van Dijk, Jedidja Harthoorn, 
Xander de Rooij, Mathilde Schouwstra

Aan dit nummer werkten verder mee:
Jeanet Aartsen, Saskia Beek, Jelte Bergwerff , Theanne Boer, 
Jasper van de Bovenkamp, Gijs Wessels, Nienke van Denderen, 
Franzi Grillmeier, Living Image, Stepan Egbers, Gerritjan Huinink, 
Hans Jacobs, Alice Kleinschmidt, Jelske de Kuiper, Iris Loonen, 
Roel Ottow, Teun Rijsdijk, Esther van Schie, Anne-Mareike 
Schol-Wetter, Auke Schouwstra, Jaap Schuurman, Hanna 
Smallenbroek, Niek Stam, Roelien Smit, Tineke van der Stok, 
Sjaak Verboom, Jan Verhage, Marieke Viergever, Paul Visser, 
Rob Visser, Maurice Vos, Leonard Walpot, Riejan de Winter

petrus.protestantsekerk.nl
 @PetrusProtestantseKerk
 (030) 880 18 80 

petrus@protestantsekerk.nl voor 
inhoudelijke opmerkingen, 
abonnement@petrusmagazine.nl voor een gratis 

abonnement of adreswijzigingen.

Aanmelden voor de wekelijkse nieuwsbrief:  
petrus.protestantsekerk.nl/nieuwsbrief. Het magazine 
verschijnt volgend jaar in februari, mei, augustus en november.

Giften voor het magazine Petrus zijn van harte welkom 
op het rekeningnummer van de Protestantse Kerk, 
NL10 ABNA 0444444777 o.v.v. 'Gift Petrus'.

Vormgeving
Redmatters § redmatters.com 

Advertenties
Theo Wijbenga, theo.wijbenga@ndcmediagroep.nl

 058 - 298 76 16, 06 - 51 42 61 79

Druk
Habo DaCosta, Vianen

Leesbeperking
Voor mensen met een leesbeperking is Petrus ook gratis 
verkrijgbaar in braille, grootletter, digitale en gesproken 
vorm. Informeer bij de CBB: tel. 0341 - 56 54 77, e-mail 
klantenservice@cbb.nl. 

ISSN: 2589-5524
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M’n eerste training 
sinds in maart het 
trainingswerk in kerken 
stilviel. Blij mee. 
Dankbaar voor. Beetje 
spannend was het ook 
weer. Mooi om opnieuw 
de bevlogenheid van 
mensen voor hun kerk te 
ervaren! En de commissie 
Beroepingswerk PG 
Maasdam verder te 
helpen. #geestkracht.nu

–  Marleen Schoonderwoerd 
via Twitter 
(@marleendynamiek)

‘Ik ben dominee.’ Hij: ‘Oh, breng 
je dan pizza’s rond?’ #pizza 
#dominee #pkn #kerk

–  Leon van den Dool 
via Twitter (@LeonvdDool)

Geweldige column van Esther van 
Schie! “Dat is ... een soort familie.” 
Kostelijk. Zo heb ik de predikanten 
nog nooit bekeken.

–  Mieneke Klok-Wallet 
via e-mail

Van nooit naar de kerk, naar 
deze zondag wéér naar de 
kerk. Het zou mijn nieuwige 
enthousiasme kunnen zijn, 
of het mysterie waar ik in stap. 
Iets lokt me. En dat terwijl 
ik gewoon op een vrij harde 
kerkbank zit en feitelijk geen 
bijzondere bijdrage lever. 
Wats geburt daar toch?

–  Tynke via Twitter 
(@Druifl uisje)

Wil je als kerk (halal) vlees bieden om 
toegankelijk te zijn? De vleesindustrie 
veroorzaakt dierenleed op immense 
schaal en is ook nog eens slecht voor 
onze planeet. Steeds meer mensen zijn 
zich daarvan bewust en willen er niet 
aan bijdragen. Als de kerk plantaardig 
kookt, kan écht iedereen aanschuiven. 

–  Saskia Bakker via e-mail 
(over de rubriek ‘Tafelen’ 
in de Elthetokerk in Amsterdam, 
Petrus 11)

Vanmorgen ben ik eerst gestart 
met het doorbladeren en lezen van 
het blad #Petrus van de PKN. 
Inspirerend! Ik werd er vrolijk van!

 –  Dick van Dijk via Twitter 
(@hartvoordekerk)

Het vakantieboekje, de nieuwsbrieven, de online 
liederen ... Petrus is een van de prettige lijntjes 
die me verbonden houden, nu de kerkgang zo 
veranderd is door corona.

– Mieke via e-mail

#KERK
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‘God vraagt nooit 
meer van je 

dan je aankunt’

Vroeger werkte ds. Johan het Lam uit Harderwijk 

van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat. Tot een 

burn-out hem stilzette. Op pag. 49 vertelt hij wat 

hij hiervan leerde voor het werk in de kerk.


