
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

APRIL
2021

Kunst 
in de 
kerk

SPECIAL � SPEC
IA

L
�

SPECIAL�SPECIA
L

�
S

P
E

C
IA

L

�

inspiratie, informatie en opinie

Terug naar de kern: 
“Zinzoekers bereiken 
kan overal waar 
mensen wonen”

Een goed gesprek: 
Twintigers en dertigers 
vinden zingeving niet 
in de kerk

Dilemma: 
Heb je om de Bijbel 
te begrijpen het boek 
zelf wel nodig?



‘Het christelijk geloof 

heeft zinzoekers 

echt iets te bieden. 

Ze weten het alleen 

vaak nog niet.’ De 

rubriek ‘Terug naar 

de kern’ (pag. 4-7) 

begint uitdagend. 

Kerk en zinzoekers, 

een spannend thema. 

Een thema ook dat 

mij uit het hart is 

gegrepen. In mijn studie aan de Nyenrode 

Business Universiteit deed ik onderzoek naar 

hoe we postmoderne jongvolwassenen in 

ons land zinvol kunnen verbinden. Informele 

groepen en rituelen blijken heel belangrijk voor 

jongvolwassen zinzoekers, zo ontdekte ik.*

Dat betekent wat voor ons als kerk. Zijn we 

echt die gastvrije kerk waar jonge zinzoekers 

zichzelf kunnen en mogen zijn? Zijn we bereid 

om de vertrouwde rituelen tegen het licht te 

houden, zodat deze hen ook aanspreken? 

Het is mooi om te zien dat de predikanten 

Corine Beeuwkes en Wim Vermeulen (‘Terug 

naar de kern’) hier al handen en voeten aan 

geven. Beeuwkes in Helmond, Vermeulen in 

Utrecht. Ik hoop dat deze verhalen gemeenten 

inspireren om na te denken waar zij het 

verschil kunnen maken, in verbinding met de 

buurt, zoekend naar wat 

ze gemeenschappelijk 

hebben met de ander. 

Gert-Jan Roest, die 

meewerkte aan een 

onderzoek naar de 

behoefte aan zingeving bij

twintigers en dertigers, 

deelt de belangrijkste 

resultaten (pag. 10-12). 

Hij is eerlijk: “Er zijn 

geen kant-en-klare 

oplossingen. Volgens 

twintigers en dertigers 

zou de kerk een plaats 

van ontmoeting moeten 

zijn, een platform voor 

verbinding en begrip.” 

En daarmee leggen ze 

volgens hem de vinger 

op de zere plek. “Veel 

mensen verlangen naar 

het Koninkrijk.”

Verlangt uw gemeente er 

ook naar om gestalte te 

geven aan dat Koninkrijk? 

De dienstenorganisatie 

denkt hierover graag met 

uw gemeente mee.

Jurjen de Groot
directeur 
dienstenorganisatie 10

EEN GOED GESPREK

Gert-Jan Roest: 
“Twintigers en dertigers 
vinden zingeving niet in 
de kerk”

inhouddeze maand
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TERUG NAAR DE KERN

“Zinzoekers bereiken 
kan overal waar mensen 
wonen”
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ACTUEEL

Nieuwe missionaire 
opleiding ‘Kerk naar 
buiten’
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Kerk en 
zinzoekers

* Een publieksversie van mijn thesis is te vinden via 

www.protestantsekerk.nl/geloofsgesprek.
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Beeld: Dreamstime

Kom, heilige Geest
wanneer het me niet meer kan schelen,

wanneer het genoeg is geweest,
wanneer alles lijkt tegen te gaan,

wanneer ik me terugplooi op mezelf,
wanneer ik beschaamd ben over mezelf,

kom dan, heilige Geest.
Wanneer ik bergen wil verzetten,

wanneer ik goed wil zijn voor iedereen,
wanneer ik vrede wil brengen onder de mensen,

wanneer ik vergeving wil vragen en schenken,
kom dan, heilige Geest.

Wanneer ik wil bidden en de stilte niet vind,
wil troosten en de woorden niet ken,

wil helpen en niet weet hoe,
wanneer ik wil geloven, hopen en beminnen,

kom dan, heilige Geest.

Donderdag 13 mei is het Hemelvaartsdag. 

Het boekje ‘Met zonder Jezus - over Hemelvaart’ 

brengt in gebeden, gedichten en mooie afbeeldingen 

het feest van Hemelvaart wat dichterbij. Te bestellen 

op protestantsekerk.nl/webwinkel voor € 3,50.

bij dit 
nummer:

werkschrift 
‘ZEVEN wegen van 
barmhartigheid’

Zie pag. 9



terug naar de kern

Inhoud bieden en aansluiten bij 

existentiële levensvragen

“Zinzoekers bereiken 
kan overal waar 
mensen wonen”
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Het christelijk geloof heeft 

zinzoekers echt iets te bieden. 

Zij weten het alleen vaak 

nog niet. Twee predikanten 

proberen dat, elk in hun eigen 

omgeving, te veranderen.

H
adden vroegere 
generaties nog 
wel een beeld 
bij de Bijbel en het 
christelijk geloof, dat geldt 

niet voor millennials, heeft Corine Beeuwkes 
gemerkt. “Het zegt ze niets, het is een 
generatie die de Bijbelse verhalen niet kent. Ze 
zoeken naar zingeving in verschillende religies 
en allerlei vormen van spiritualiteit, maar niet 
in het christelijk geloof.” 

Haar zoons daagden de Helmondse 
predikant uit een boek te schrijven voor hun 
generatiegenoten die geen geloofsopvoeding 
hebben gehad.* Haar boek beschrijft de 
Bijbelse geschiedenissen en de vertaalslag naar 
onze eigen tijd op zo’n aantrekkelijke manier 
dat je denkt: wat een fantastisch en actueel 
boek is die Bijbel, ik ga hem lezen! Beeuwkes: 
“Ik vind het belangrijk dat lezers weten dat 
er troostrijke verhalen in de Bijbel staan. 
De Bijbel biedt een positief mensbeeld: God 
gelooft in jou en mij.” Ze maakte bij het boek 
een podcast.
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Tekst: Thea Westerbeek Beeld: Sandra Haverman en Jacobikerk Utrecht

ds. Corine Beeuwkes

“Zinzoekers bereiken 
kan overal waar 
mensen wonen”

* Ik ben niks, bijbelse ingrediënten voor een tapasbar 

van spiritualiteit, uitg. Hof van Ede



Bonte verzameling
Ook Wim Vermeulen, predikant van de 

Utrechtse Jacobikerk, ziet hoe twintigers en 
dertigers bezig zijn met grote zingevingsvragen. 
Waarom ben ik hier? Waarom bestaat de 
wereld? Is er een God? De Jacobikerk richt 
zich met het concept ViaJacobi – offline en 
online – op een bonte verzameling zinzoekers. 
“Vooral studenten en yuppen: christenen, 
niet-christenen, ooit-christenen en wannabe-
christenen”, lacht Vermeulen. “We geloven in 

het principe om als kerk met je 
activiteiten aan te sluiten bij het 
type mensen in de buurt én bij 
wat past bij je gemeente.”

Ieder jaar heeft ViaJacobi 
twee trajecten van drie 
maanden waarin een actueel 
thema op allerlei manieren 
wordt uitgewerkt. Het begint 
met een debat, daarna zijn er 

mogelijkheden voor verdieping in (online) 
bijbeltafels, vespers, avonden rond een boek 
of een denker, retraites en festivals. “We 
hebben thema’s gehad als geluk, identiteit 
en veerkracht. Dit jaar wordt het ‘waarheid’, 
een razend actueel onderwerp door al dat 
nepnieuws.” 

Toevluchtsoord
ViaJacobi voorziet kennelijk in een behoef-

te, want veel mensen uit de stad komen eropaf, 
soms meegenomen door gemeenteleden. Maar 
ook dankzij een stevige PR, een professionele 
website en sociale media. De gebruiksmoge-
lijkheden van het gebouw worden eveneens 
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creatief ingezet. Zo worden er werkplekken 
aangeboden aan thuiswerkers die geen rustige 
plek hebben. Vermeulen: “ViaJacobi is als een 
herberg; hier kunnen mensen over zinge-
vingsonderwerpen nadenken en ze bespreken. 
En als een toevluchtsoord waar ze kunnen ont-
dekken dat het christelijk geloof zinnige dingen 
over het leven te zeggen heeft.”

Daarvoor is ook het boek van Beeuwkes 
bedoeld. “Veel millennials missen houvast 
in het leven. Waar moet je het zoeken als je 
relatie stukloopt, je baan niet meer voldoet, je 
een burn-out krijgt? In de Bijbel lees je dat je, 
wat er ook gebeurt, nooit uit de handen van 
God valt. Ik vind het ongelooflijk belangrijk dat 
mensen dat weten. De Bijbel geeft je ook de 
bevestiging dat je van waarde bent. Dat geeft 
echte betekenis aan je leven.”

Geen fuik
Een soortgelijke drijfveer heeft Vermeulen: 

“Ik wil graag het evangelie delen, ik geloof 
dat het van waarde is en dat het je verandert 
ten goede. Ons doel met ViaJacobi is niet om 
anderen daarvan te overtuigen en ze als het 
ware in de fuik van bekering te laten lopen. 
Dat kan allergische reacties oproepen. Maar 
ik vind het wel belangrijk dat wij zelf weten 
wat ons drijft en dat we eerlijk zijn over waar 
onze gepassioneerdheid ligt: we hebben 
verwachting, hoop, geloof, liefde. Daarbij kun 
je open zijn naar de ander: hoe sta jij in het 
leven? Gemeentegroei is niet onze drive, maar 
het is natuurlijk wel fijn als dat door Gods 
Geest gebeurt. Die houding geeft ontspanning: 
we doen het niet zelf.”

“Veel millennials 

missen houvast  

in het leven”

ds. Wim Vermeulen

debatavond ViaJacobi

woord & weg • April 20216
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Kind op schoot
Terwijl de Jacobikerk in trek is bij 

twintigers en dertigers, is deze generatie 
in de gemeente van Beeuwkes totaal 
afwezig. De meeste jongeren trekken na 
hun 18e weg uit Helmond om elders te 
studeren en komen terug als ze een gezin 
hebben. “We zijn hier weer helemaal aan 
het begin begonnen: voor kinderen van 0 
tot 8 jaar organiseren we ‘Kind op schoot’”, 
vertelt Beeuwkes. “Op zondagmiddag is 
het hier ‘een heilige chaos’ en mogen de 
kinderen door de kerk rennen. We doen 
een bijbelverhaal, een liedje, een werkje, en 
intussen ontmoeten de ouders – millennials 
– elkaar. Het loopt goed. We gaan er een 
vervolg aan geven, zodat de ouders elkaar 
blijven zien als hun kinderen ouder worden. 
Voor tieners hebben we het (K)eetcafé, waar 
ze kunnen eten en thema’s bespreken.”

Eenvoudig
Bestaat er nu een ‘succesformule’ 

waarmee een kerk twintigers en dertigers 
kan bereiken? En kan een dorpskerk daar 
ook iets mee? Volgens Vermeulen zijn er 
ten minste drie principes. De kerk moet 
inhoud bieden, aansluiten bij de existentiële 
levensvragen van twintigers en dertigers, en 
verbinding zoeken met de buurt. “Dat kan 
overal waar mensen wonen”, is zijn over-
tuiging. “Als je maar zoekt naar een common 
ground, iets wat je gemeenschappelijk hebt 
met de ander. Dat is overal anders, een plat-
telandsthema is bijvoorbeeld leefbaarheid. 
Breng als kerk in wat je te bieden hebt en 
kijk wat er gebeurt.” 

Marieke de Jong (25) 

kwam in coronatijd in 

Utrecht wonen. Ze is 

geen kerkganger, maar 

wel overgeschreven naar 

de Jacobikerk. “Ik ontving 

welkomstpost en las over ViaJacobi. Op 

de website zag ik dat ViaGroei drie sessies 

aanbood over persoonlijke groei rond het 

thema veerkracht. Veerkracht heb je in 

deze coronatijd wel nodig! Ik vond het een 

uitje om weer mensen te zien. We waren 

allemaal op zoek naar een goed gesprek.  

Ik ben niet op zoek naar God maar wel 

bezig met de zin van het leven: wie ben ik, 

wat vind ik belangrijk? Het waren heel open 

en persoonlijke gesprekken. Opvattingen 

over God of het geloof stonden niet 

centraal. Door ViaGroei heb ik mezelf beter 

leren kennen. Ik denk dat ik ook andere 

activiteiten van ViaJacobi ga volgen.”

viajacobi.nl

“Wat we zinzoekers 

bieden is van waarde”



Themapagina doop 
en avondmaal
Binnen het protestantisme kennen we 

twee sacramenten (gewijde handelingen), 

namelijk doop en avondmaal. Een online 

themapagina geeft materialen die helpen 

te bezinnen op deze twee sacramenten. 

De pagina verwijst ook naar ideeën 

om met jongeren en/of verschillende 

generaties in gesprek te gaan over de 

betekenis van doop en avondmaal.

protestantsekerk.nl/doop

training

Beroepingswerk
Een nieuwe predikant uitzoeken 
is niet niets. De ‘training 
beroepingswerk’ stelt alle onderdelen 
van een beroepingsproces aan de 
orde, zoals taakverdeling, werving 
en selectie, het ‘horen’ van en 
gesprekken met kandidaten. Zo komt 
uw beroepingscommissie beslagen 
ten ijs. U kunt de online training 
aanvragen voor uw gemeente.
protestantsekerk.nl/training

kerk&zo

Online exegeseteam 
bij Johannes 3-10
Vanaf zondag Trinitatis staan teksten uit 
Johannes 3 tot 10 op het leesrooster. Rond deze 
cyclus organiseren de stichting De Nieuwe 
Bijbelschool en de Monshouwerstichting een 
online exegeseteam. Een wekelijks uurtje op 
dinsdagochtend, bedoeld voor alle voorgangers 
die misschien niet iedere week de tijd vinden 
voor eigen vertaling en exegese, of die het 
gesprek met collega’s hierover missen. Te 
beginnen met zes keer, van 25 mei tot 29 juni, 
via Zoom, steeds van 9.00 tot 10.00 uur. Meld u 
aan op exegese@schriftlezing.nl.

aanvragen voor uw gemeente.
protestantsekerk.nl/training

Veranderen
en kerk
Het leernetwerk 

Change and Church 

organiseert op 29 

april en 17 mei een online 

leersessie over ‘veranderen en kerk’, in samenspraak 

met classispredikanten en andere betrokkenen. 

In de sessie buigen deelnemers zich over een 

verandervraagstuk in de kerk. De sessies zijn van 

20.00 tot 22.00 uur.

Meer informatie en aanmelden op 

changeandchurch.nl.

woord & weg • April 20218



(030) 880 18 80 
info@protestantsekerk.nl

U kunt met 
elke vraag bij 
ons terecht
Ons uitgangspunt 

is dat we u binnen 

48 uur (op werk-

dagen) van een 

bruikbaar antwoord 

voorzien. Bij vragen 

om informatie geven 

we die. Wilt u dat we 

met u meedenken, 

dan doen we dat. 

Bent u op zoek naar 

andere gemeenten 

met vergelijkbare vra-

gen (en oplossingen!), 

dan brengen we u 

met hen in contact. 

Wilt u dat iemand 

u in uw gemeente 

begeleidt om een 

vraagstuk op te 

lossen, dan doen 

we u daarvoor een 

suggestie.

Heeft u 

een vraag?

dienstencentrum

ma. t/m do. 

9.00-21.00
vr. 09.00-16.00

Samenspel, kansrijk 
veranderen in de kerk 

Echte verandering is niet gemakkelijk. In 
deze verandernovelle van ‘verandercoach’ 
Bert Bakker loopt een gemeente vast en 
loopt de spanning op. De lezer volgt de 
zoektocht van kerkenraad en gemeente naar 
een weg uit de impasse. Geholpen door een 
adviseur laten ze de vertrouwde manier van 
beleidmaken los en pakken verandering 
anders aan. Achter deze geslaagde 
zoektocht naar positieve verandering gaan 
veranderinzichten schuil. 
Te bestellen voor € 18,90 via een mail naar 

samenspel@ekklesia.nl.

Bert Bakker helpt predikanten en 
kerkenraadsleden verder in trainingen. 
Kijk voor zijn aanbod op ekklesia.nl/

organisatieverandering.

Kierkegaard in gewone taal 
De rijke en inspirerende gedachtewereld 
van de Deense denker Søren Kierkegaard 
dichterbij brengen, dat is wat Geert 
Blanken wil met dit boek vol ‘toespraken 
over geloof, liefde, bezorgdheid, lijden, 
huwelijk en sterven’. Kierkegaard spreekt 
met zijn scherpe inzichten nog steeds tot 
de verbeelding. Hij is briljant, maar zijn 
teksten zijn moeilijk. In dit boek zijn 
een aantal van Kierkegaards toespraken 
in eenvoudiger taal omgezet en 
ingekort.
KokBoekencentrum, prijs € 20,-, 

ISBN 9789043534550
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Samenspel is een verhaal over een ge-
meente die keuzes moeten maken. De 
oplossing die de kerkenraad voorstelt 
ligt voor de hand, maar stuit onver-
wacht op fel verzet en de gemeente 
raakt verzeild in zwaar weer. Met hulp 
van een adviseur lukt het om uit de 
impasse te komen. Cruciaal daarin 
is dat de kerkenraad haar rol in het 
samenspel met de gemeente anders 
gaat invullen. Ook leert ze afscheid 
te nemen van ideeën die verandering  
eerder belemmeren dan bevorderen. 
Zo vinden kerkenraad en gemeente 

een uitweg uit het conflict en maken 
keuzes die breed gedragen worden 
en zelfs verbinding en enthousiasme 
teweeg brengen.

Verandering is niet maakbaar, maar we 
kunnen het veranderspel wel zó spelen 
dat verandering een optimale kans 
krijgt. Dat laat Bert Bakker in deze no-
velle zien. Spelenderwijs beantwoordt 
hij vragen over verandering in de kerk. 
Hij laat zien wat in de praktijk werkt 
en wat niet en lardeert de novelle met 
stukjes direct toepasbare theorie.

Waarom leiden goede plannen schipbreuk? Hoe komt het dat een 
verstandig voorstel het toch niet haalt? Waarom brengt een fusie 
zelden het nieuwe elan waarop gehoopt werd? En waarom lijkt
veranderen in de kerk nog lastiger dan in organisaties of bedrijven?

Zelden las ik zo’n concreet gemeenteop-
bouwkundig boek als dit boek van Bert 
Bakker. Het gaat diep met organisch inge-
brachte veranderkundige theorie. Als lezer 
word je via een zeer herkenbare casus ver-
rijkt met inzichten die echt helpen om ver-
anderingsprocessen in de eigen geloofsge-
meenschap beter vorm te geven. 

dr. Sake Stoppels, lector theologie aan de 
Christelijke Hogeschool Ede (CHE), auteur van 

verschillende boeken over kerkontwikkeling, 
beleidsmedewerker gemeentopbouw PKN

Dit boek is een eye-opener voor wie te ma-
ken heeft met goedbedoelde maar vastge-
lopen veranderingen in een kerkelijke ge-
meenschap of die hoopt te voorkomen; en 
geschikt om als kerkenraad of werkgroep 
te bespreken.  

dr. Theo Hettema, docent gemeente- 
opbouw en beleidsmedewerker pastoraat PKN

Voor gewone kerkenraadsleden is dit boek 
ontzettend herkenbare kost. Je leest het in 
één adem uit en het is verrassend goed toe-
pasbaar in eigen situaties. Alleen al de casus 
in de bijlage maakt dit boek de moeite waard!

ds. Joost van den Brink, 
Gereformeerde kerk Genderen 

Veel van wat in dit laagdrempelige boek 
beschreven wordt over een denkbeeldige 
doorsnee protestantse gemeente is ook 
herkenbaar voor een doorsnee katholieke 
parochie. In de meeste gemeentes en pa-
rochies anno 2021 leven mondige en auto-
nome gelovigen. Dat impliceert dat beleid 
gemaakt moet worden met in plaats van 
voor gemeenteleden en parochianen. Dit 
boek is een aanbeveling om noodzakelijke 
verandering in te zetten als een gezamenlij-
ke trektocht. Ik wil het van harte aanbevelen 
bij kerkenraden en parochiebesturen.

mgr. dr. Gerard De Korte, 
Bisschop van ’s-Hertogenbosch
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www.ekklesia.nl

Leestips

Barmhartigheid 
in praktijk 
Als bijlage bij deze woord&weg

ontvangt u het werkschrift 

‘ZEVEN wegen van barmhartig-

heid’. Het werkschrift geeft elke 

gemeente materiaal om de 

weg van de barmhartigheid te 

gaan in het seizoen 2021/2022. 

Daartoe biedt het uitdagende 

en verrassende suggesties, 

werkvormen en ‘eyeopeners’ in 

de vorm van beeldende kunst, 

foto’s, liederen, gedichten, 

nieuwe composities, songs, 

inspirerende voortrekkers en 

sprekers, en tientallen projecten 

om zelf lokaal te variëren, met 

eigen inbreng. Coronatijden 

zijn uitdagend. Mensen kijken 

met meer vastberadenheid naar 

elkaar om. Maar er kan veel niet. 

Het thema barmhartigheid vraagt 

om handen uit de mouwen in 

groepsverband.

Het werkschrift is een uitgave 

van De Roos van Culemborg, 

met ervaring in meerjarige 

projecten als LUTHER AMUSE 

(2016-2017) en het succesvolle 

BONHOEFFER75 (2019-2020).

Meer exemplaren van ZEVEN 

kunt u voor € 3,- per stuk bestellen 

via shop@zevenwerken.nl. 

Vanaf 10 exemplaren betaalt u 

€ 2,- per stuk.
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een goed gesprek

Nieuwe wegen zoeken voor mensen van deze tijd

“Twintigers en dertigers 

vinden zingeving niet 

in de kerk”
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De zingeving die twintigers en dertigers zoeken, 

vinden zij niet in de kerk. Gert-Jan Roest: “Zijn 

we als kerk bereid te veranderen en nieuwe 

wegen te zoeken voor mensen van deze tijd?”

I
n de Protestantse Kerk is één op 
de twaalf belijdende leden jonger 
dan 40. Dertig procent van de 
daling van het aantal leden betreft 
uitschrijvingen van mensen onder 

de 40. Gert-Jan Roest: “Er is een funda-
menteel probleem. De kerk is gevormd 
in het christendom maar de huidige 
cultuur is post-christelijk. Dat beïn-
vloedt de jongere generatie dieper dan 
wij denken. Zij houdt ons een spiegel 
voor en stelt een dringende vraag: zijn 
wij bereid te veranderen en nieuwe 

wegen te zoeken voor 
mensen van deze 
tijd?”

Roest werkte mee 
aan een onderzoek 
naar de behoefte aan 
zingeving bij twin-
tigers en dertigers. 
Deze theoloog, 
universitair docent 
en voormalig pionier 
in Amsterdam werkt 
als wetenschappelijk 
beleidsmedewerker bij 
de Protestantse Kerk. 

Hoe zoeken twintigers en 
dertigers naar zin? 

“Mensen in deze leeftijdsgroep 
kijken bewust naar hun eigen leven 
en gedrag. Zij willen bewuste keuzes 
maken en vragen zich af: past dit bij 

mij, wil ik dit? Hun perceptie is dat dit in de 
kerk veel te weinig gebeurt. Geloof is daar te 
vanzelfsprekend. Niemand stelt zich de vraag of 
de overtuiging dat er een God is die van je houdt 
wel past bij jou, als mens. De kerk moedigt dat 
soort vragen ook niet aan. 

In onze cultuur is het belangrijk dat je 
authentiek bent. Ik verduidelijk dat met de te-
genstelling tussen ‘van boven’ en ‘van beneden’. 
Van boven is: overtuigingen worden jou door 
een instituut van bovenaf opgedrongen. Van be-
neden is: luisteren naar je eigen hart en wat daar 
opborrelt. Er heerst argwaan richting instituten 
en autoriteiten. Religie is uit, spiritualiteit is in: 
luisteren naar je eigen bronnen. De kerk beperkt 
in plaats van te verrijken.”

Veel mensen zullen zich hierin niet 
herkennen.

“Op haar beste momenten verbond de chris-
telijke traditie beneden en boven. Er was altijd 
aandacht voor de persoon, voor wat er in de ziel 
gebeurt. Tegelijk was er wijsheid ‘van boven’ om 
het leven richting te geven. Maar het diepe DNA 
om waarheden van boven op te leggen is nooit 
verdwenen. Wij groeiden ermee op en merken 
dat niet. Ook nu kun je jaren in de kerk komen 
zonder een goed gesprek te hebben, en blijft de 
kerkdienst eenrichtingsverkeer. Serieus geïnte-
resseerde mensen die ik op mijn pioniersplek 
ontmoette, voelden er daarom niets voor om 
een kerkdienst bij te wonen. Er is meer ruimte 
voor onderling gesprek bij pioniersplekken, 
zoals ‘Gist’ in Amsterdam waar de foto’s bij dit 
artikel zijn genomen.”

Tekst: Kees Posthumus Beeld: Sandra Haverman

“Veel preken 

gaan voorbij 

aan twijfels 

en vragen 

van mensen 

van buiten”
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Wat houdt twintigers en dertigers bezig?
“Volgens het onderzoek zijn twintigers vooral 

bezig met zichzelf ontwikkelen, relaties en liefde, 
het vinden van zinvol werk. Bij dertigers spelen die 
thema’s ook en komen daar wel of niet kinderen bij. 
Gezinnen hebben het druk. Het is lastig tijd te vin-
den voor balans en reflectie. De rode draad is: alleen 
vanuit het concrete leven van alledag worden de 
grote thema’s als zingeving, spiritualiteit en religie 
interessant. Wat heb ik eraan in mijn werk, relaties 
en persoonlijke ontwikkeling? Raakt de zondagse 
preek niet aan hun dagelijkse leven, dan haken ze 
af.”

Wat belemmert randkerkelijken?
“Gebrek aan ruimte voor twijfel en diversiteit. 

Ze zien de kerk als een groep gelijkgestemden die 
moeilijk kan omgaan met andersdenkenden. Ze 

hebben behoefte om zich te 
verrijken met een veelheid aan 
opvattingen die de kerk niet 
biedt. 

Een geloofsgemeenschap 
heeft een zekere consensus 
nodig over wat te geloven. Het 
wordt lastig als iemand zegt: ‘Ik 
ben christelijk, maar heb niets 
met God en Jezus.’ Tegelijk 
slaagt de kerk er niet in om 
rond die consensus vrije ruimte 
te scheppen, mensen uit te 
nodigen mee te denken. Er zijn 
te veel preken die voorbijgaan 

aan twijfels en vragen van buiten- en randkerkelij-
ken. De uitdaging is een sterke eigen identiteit te 
ontwikkelen, gecombineerd met grote openheid 
naar buiten.”

Wat belemmert buitenkerkelijken?
“Zij wantrouwen de intentie, denken dat de kerk 

zieltjes wil winnen. Dat vooroordeel komt ergens 
vandaan: de evangelist op de zeepkist, de zende-
ling die afreist om mensen te bekeren. Het beeld is 
hardnekkig, maar vandaag de dag vind je dat soort 
bekeringsijver nauwelijks nog. De meeste christenen 
vinden het al eng om over hun geloof te praten, laat 
staan dat ze anderen ermee om de oren slaan.”

Wat verklaart dan de groei van de 
evangelische beweging?

“Voor sommigen is dat een bewijs dat deze 
gemeenten het bij het rechte eind hebben, 
vasthouden aan het evangelie en daarnaar leven. 
Ik kijk er sociologisch naar. De postmoderniteit 
brengt aan de ene kant een totaal relativisme, 
subjectiviteit: ieder zijn eigen waarheid. Ander-
zijds is er een grote trek naar grote verhalen die 
duidelijkheid geven. In tijden van onzekerheid 
hebben mensen ook behoefte aan zwart-witte 
antwoorden. Het ligt er ook aan hoe je in het 
leven staat. Bij de hoogopgeleiden op mijn 
pioniersplek sloegen de antwoorden uit de Alp-
hacursus niet aan.”

Wat nu?
“Het onderzoek geeft geen blauwdruk wat 

de kerk moet doen. Het peilt de behoeften 
onder de doelgroep. Lokale gemeenten bepalen 
zelf hoe zij daarop willen reageren. Er zijn twee 
gevaren. Eén: je houdt de vragen waarvoor twin-
tigers en dertigers je stellen op afstand. Twee: je 
geeft je eigen identiteit op om de ander ter wille 
te zijn. In de spanning tussen deze twee moeten 
gemeenten het uithouden.

Er zijn geen kant-en-klare oplossingen. 
Volgens twintigers en dertigers zou de kerk een 
plaats van ontmoeting moeten zijn, een plat-
form voor verbinding en begrip. Daarmee leggen 
ze feilloos de vinger op de pijnplek in onze 
samenleving. Veel mensen verlangen naar meer 
verbondenheid en begrip. In mijn woorden: 
verlangen naar het Koninkrijk. Lokale kerken 
kunnen daaraan bijdragen, als een dienst aan de 
samenleving. Zonder geheime agenda om meer 
mensen in de kerk te krijgen.” 

“Volgens twintigers 

en dertigers zou 

de kerk een plaats 

van ontmoeting 

moeten zijn”
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I
n veel protestantse kerken bestaat nog 

steeds een bepaald wantrouwen tegen 

beeldende kunst, tenzij deze een religieus 

onderwerp heeft. Dit wantrouwen heeft een 

lange geschiedenis en is diepgeworteld, 

vertelt Marleen Hengelaar-Rookmaaker. “De 

negatieve kijk op kunst betrof aanvankelijk 

eerder de kunst binnen de kerk dan die 

daarbuiten. Abraham Kuyper zette het licht 

weer op groen voor beide soorten kunst. 

Zeker na de Tweede Wereldoorlog vond 

veel eigentijdse kunst een plek in de kerk. 

Momenteel zien we een ware bloei van kunst 

door christelijke kunstenaars. Een algehele 

omarming van deze kunst door de kerk blijft 

een moeizame weg, maar er is sprake van 

groeiende openheid.” 

Meerwaarde
Kunst biedt betekenis. Beelden kunnen, in 

de vorm van bijvoorbeeld gebrandschilderde 

ramen, antependia maar ook beelden op 

de beamer, de woorden en de muziek in de 

eredienst aanvullen. Hengelaar: “Beelden 

kunnen ons dieper raken dan 

woorden. Ze kunnen ons ook frisse 

interpretaties van bijbelpassages 

aanreiken, als we ze zien als serieuze 

gesprekspartners en niet slechts als een plaatje 

bij een praatje.” En kunst biedt schoonheid. 

“We hebben niet alleen een hoofd, maar ook 

zintuigen. Ik geloof dat het de eredienst verrijkt 

als heel de mens wordt aangesproken. Ook dat 

is betekenis.”

Kunst kan daarmee bijdragen aan de 

ontmoeting met God, aan opbouw in geloof, 

aan kennis van de Bijbel en aan versterking van 

de onderlinge gemeenschap, meent Hengelaar. 

“Gemeenteleden kunnen, door samen aan 

een creatief project te werken, elkaar op een 

nieuwe manier leren kennen, in een context 

van plezier.” Daarnaast kan kunst een rol spelen 

in de presentie van de kerk in de wijk. 

Begin
Het is mooi als kunst in de kerk niet iets van 

een clubje hobbyisten blijft, vindt Hengelaar.  

“Organiseer eens één of meer avonden over 

kunst, of huur eens één of meer kunstwerken 

bij Ars pro Deo, gekoppeld aan bijvoorbeeld 

de Veertigdagentijd of Advent. En begin 

met werken die door de meeste mensen 

gewaardeerd kunnen worden.”

Kunst draagt bij aan  
ontmoeting met God

Beelden raken dieper dan woorden en zorgen voor een esthetische 

beleving. Kunst in de kerk kan daarmee bijdragen aan de ontmoeting 

met God, verbindend werken in de gemeente én uitstraling hebben 

op de wijk, vindt Marleen Hengelaar-Rookmaaker.*

Teksten: Janet van Dijk Kunst in  
de kerk

Beelden raken dieper dan woorden

* Marleen Hengelaar-Rookmaaker is hoofdredacteur van artway.eu, website over kunst en geloof, en 

medeauteur van het Handboek voor kunst in de kerk (Buijten & Schipperheijn).
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Het begon een paar jaar geleden met 

het idee voor ‘Cre-actief onder de preek’: 

al tekenend onthouden van de preek wat 

je heeft geraakt. Er volgden een workshop over 

Bible-journaling - creatief invulling geven aan wat 

je leest in de Bijbel - en een workshop mixed media. 

En als een paar creatievelingen elkaar eenmaal 

gevonden hebben, borrelt er meer op. “Het gaat 

bij ons om kunst in brede zin”, zegt Theo 

van den Boom, lid van de kunstcom-

missie. “En daar betrekken we de 

hele gemeente bij. We nodigen 

iedereen uit om te exposeren met 

bijvoorbeeld schilderijen, foto’s of 

gedichten rond een thema over 

het geloofsleven of gemeente-zijn.” 

Maar ook tekeningen bij een project 

van bijvoorbeeld de kinderneven-

dienst of een jeugdgroep, gekoppeld 

aan de startzondag of het liturgisch jaar, 

krijgen een plek. Er is ruimte voor in de hal en de 

zalen van de kerk, maar ook in de kerkzaal zelf.  

Binnen en buiten
Het was eerst een beetje een zoektocht. Moet dat 

wat tentoongesteld wordt raakvlakken hebben met 

Een boodschap zonder woorden overbrengen, 
dat kan met kunst. In de Westerkerk in Ermelo 
wordt daar ruimte voor gemaakt. 

Kunst als kans 

om met mensen 

in gesprek te 

gaan

Ermelo: 

“We betrekken de 
hele gemeente erbij”

geloof en kerk-zijn? Van den Boom: “We von-

den eerst van wel maar we hebben dat toch 

weer losgelaten. Een expositie met natuurfoto’s 

kan ook, veel mensen zien de schepping terug 

in de natuur.” 

Een nieuwe expositie wordt vermeld in het 

kerkblad, in de nieuwsbrief en op de website. 

De predikant besteedt er soms aandacht 

aan in de preek. Zo krijgen de ver-

schillende onderdelen in de kerk 

samenhang. 

“We zijn momenteel aan het 

nadenken over de plek van 

de kerk in de wijk. We willen 

er een ontmoetingsplek 

voor de buurt van maken, en 

dan ook mensen van buiten 

uitnodigen om naar exposities 

te komen kijken. Kunst helpt om 

je even terug te trekken uit het gewoel 

van de wereld. Voor ons als kerk is het een kans 

om mensen binnen te halen en het gesprek 

met hen aan te gaan naar aanleiding van de 

kunst.”

hervormd-ermelo.nl/westerkerk/kunst-in-de-kerk

Kunst in  
de kerk

Werk van Theo van den Boom 

dat enige tijd in de Westerkerk 

heeft gehangen

Theo van den Boom
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“Beeldende kunst spreekt andere 

zintuigen aan en roept gevoelens in je 

wakker die je kunnen helpen om je geloof 

te verwoorden en dieper te beleven. Kunst is 

daarmee, naast woorden en muziek, ook een 

manier om God te eren.” Grady van den Bosch 

was jarenlang lid en coördinator van de ‘kunst in 

de kerk-groep’ die bedenkt hoe kunst een plaats 

in de kerk kan hebben, en er activiteiten voor 

ontwerpt. Gemeenteleden mogen exposeren, 

evenals kunstenaars uit Huizen die affiniteit 

met een thema hebben. “Het hoeft niet per se 

christelijke kunst te zijn”, zegt Van den Bosch. 

“We zoeken een thema dat een relatie heeft met 

geloof en kerk, en kijken wat passend is in onze 

setting. Landschappen, menselijke figuren of 

abstract, het kan allemaal.” 

Gespreksstof
Tijdens exposities is de kerk wat langer open 

na de dienst, en wordt een avondopenstelling 

georganiseerd. Soms krijgt een expositie een 

plek in de eredienst. “Rond Advent hebben 

we verschillende jaren schilderworkshops 

verzorgd. De resultaten hingen we op in de 

kerkzaal. Dat is leuk om te zien 

en het levert gespreksstof op. We 

zien dat zo’n adventsproject ook 

de ontmoeting tussen mensen en een 

gesprek over je geloof bevordert.” De ‘kunst 

in de kerk-groep’ hoopt ook mensen van buiten de 

kerk aan te trekken. “Dat lukt, zij het mondjesmaat. 

Als we meedoen met de Atelierroute loopt het 

goed. De kerk is dan een van de te bezoeken 

locaties. Bezoekers steken dan ook vaak even een 

kaarsje aan of komen met hun verhaal.” 

Groeien
Het hoeft niet ingewikkeld te zijn om te beginnen 

met kunst in de kerk, meent Van den Bosch. 

“Begin dicht bij jezelf: welke gemeenteleden 

kun je erbij betrekken, wat heb je al in huis, 

en hoe doen andere kerken het? Kijk of je een 

plaatselijke kunstenaar erbij kunt betrekken. 

Vraag gemeenteleden om bijvoorbeeld in de 

Veertigdagentijd kunstwerken te maken. Laat de 

predikant een kunstwerk bespreken. Begin ergens, 

je kunt erin groeien.”

protestantshuizen.nl/kunst-in-de-kerk

Abstract werk (T-kruis, acrylverf op doek) 

van Grady van den Bosch dat een half jaar 

in de stilteruimte in de Oosterlichtkerk in 

Huizen heeft gehangen

Waarom zouden we alleen woorden en muziek gebruiken? De Protestantse 
Gemeente Huizen geeft ook beeldende kunst een plek in de kerk.

Grady van den Bosch

Huizen: 

“Het bevordert 
de ontmoeting 
tussen mensen”

“Kunst is ook 

een manier om 

God te eren”
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Praktisch tips bij ArsProDeo
ArsProDeo, ‘kunst voor God, zonder 

winstoogmerk’, biedt op haar website onder 
meer praktische tips hoe je kunst kunt 
integreren in de kerk(dienst), zoals door de 
verkondiging, de liedkeus en de schriftlezing 
aan te laten sluiten op het kunstwerk en de 
kinderen er met eigen creatieve vormen op 
te laten reageren en hun werk te presenteren. 
ArsProDeo kan verder onder meer behulpzaam 
zijn bij het exposeren van thematische 
exposities en biedt zelf ook mini-exposities aan 
rond thema’s als doop, Pasen en Advent. 

Kijk voor meer informatie op arsprodeo.nl.

Inspiratiedagen kerk en kunst
In het Platform Kerk en Kunst zijn 

organisaties, theologen en kunstenaars 
verenigd die kunst (opnieuw) willen 
introduceren in de christelijke gemeenschap. 
Ze willen van elkaar leren, met elkaar delen, 
elkaar versterken en ‘kruisbestuiving’ 
bevorderen. Het platform organiseert onder 
meer interactieve inspiratiedagen voor 
kunstcommissies van kerken.

Kijk voor meer informatie op  

platformkerkenkunst.nl.

Kunst als troost
Theoloog en beeldend kunstenaar 

Anne-Marie van der Wilt heeft onder de 
noemer ‘kunst als troost’ een serie van 38 
video’s gemaakt, gebaseerd op kunstwerken 
bij bijbelverhalen. De beeldmeditaties 
erbij kunnen troostend, bemoedigen en 
verstillend werken. De video’s zijn te vinden 
via haar website zin-in-kleur.nl of op haar 
Youtubekanaal https://www.youtube.com/

watch?v=JhjcVGs6t_A. Van der Wilt werkt 
regelmatig met groepen binnen de kerk. Ze 
ziet dat verbeelding en kleurgebruik van groot 
belang zijn voor de geloofsbeleving en beleving 
van zin in het bestaan. 

Kijk voor meer informatie op zin-in-kleur.nl.

Materiaal en advies via ArtWay
Bij ArtWay kunt u zich opgeven voor een 

gratis, wekelijkse beeldmeditatie in uw mailbox. 
Iedere meditatie is gewijd aan één kunstwerk, 
oud of nieuw, gemaakt door een christelijke 
kunstenaar of niet, uit Nederland, Europa of 
een ander werelddeel. ArtWay wil verder de 
bezinning op de plaats van het beeld in de kerk 
stimuleren. Ze geeft daarvoor veel materiaal, o.a. 
voor kerkelijk gebruik, en advies, bijvoorbeeld 
over veranderingen in het interieur van uw kerk. 

Kijk voor meer informatie op artway.eu.

Dit werk van Anne-Marie van der Wilt (zie 

‘Kunst als troost’) heeft als titel ‘Gezegend’ 

en is gemaakt van glas, keramiek en hout, 

gebaseerd op de tekst uit Jeremia 17:7,8

Kunst in  
de kerk

Inspiratie voor 
kunst in de kerk 
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Advertentie

Aanmelden via www.editoo.nl/pkn
editoo b.v.       info@editoo.nl       085 773 774 2

dát hebben 
we samen 
mooi gemaakt

Gratis webinars bladen maken,

26 mei & 30 juni

leer hoe je jouw blad nog mooier maakt!

 Wat wij vragen

• Je bent een teamspeler die graag in de buitenlucht werkt
• Een groene achtergrond of je bent bereid te worden opgeleid
• Je hebt commutatieve vaardigheden richting opdrachtgever
• Je kunt werkzaamheden zelfstandig uitvoeren
• Je bent in het bezit van rijbewijs B

 Wat wij bieden

• Hecht team van medewerkers
• Goede arbeidsvoorwaarden

www.buitenhuisboskoop.nl
contact@buitenhuisboskoop.nl

0172 - 217 598

ZIT BUITEN BIJ JOU 
VAN BINNEN? 

DAN ZOEKT 
BUITENHUIS JOU! 

WIJ ZOEKEN ERVAREN HOVENIERS 

VOOR HET GROENONDERHOUD.

Stagiaires en degene 

die een bijbaan zoeken 

zijn ook welkom!



Wat bezielt je om ambtsdrager te zijn?
“Ik vroeg me in eerste instantie af of 
dit iets voor mij zou zijn: pastoraal 

ouderling van een wijk met 60 
gezinnen. Ik was 31 en het is een 

hele verantwoordelijkheid. Heb ik 
mensen, en zeker de ouderen onder 
hen, iets te brengen? Maar ik zie 
dit als de weg die God met mij 
wil gaan. Ik merkte al snel dat de 
mensen die ik bezocht mij niet als 
‘jonkie’ zagen. 

In het huisbezoek komt God 
heel dichtbij. Hij wil me inzetten 

in Zijn koninkrijk. Soms is het een 
opgave, maar vaker zie ik het als een 

toegift dat God me laat zien hoe Hij werkt. 
Hij wil door mij in mensen werken. Ik vind 

het mooi om een schakel te mogen zijn in Zijn 
Koninkrijk, in deze gemeente. En het is goed voor 
mijn eigen geloofsgroei, het huisbezoek is geven 
én ontvangen.”

van u is de toekomst

Naam: Kees Vernooij

Leeftijd: 35 jaar

Lid van: de hervormde gemeente 

Eben Haëzerkerk van bijzondere 

aard in Apeldoorn

Ambt: pastoraal ouderling, 

tweede termijn

Dagelijks leven: 

docent en coördinator 

praktijkonderwijs 

in het voortgezet 

onderwijs

Favoriete 

bijbeltekst:

Daarom, mijn 

geliefde broeders, 

wees standvastig, 

onwankelbaar, altijd 

overvloedig in het werk van 

de Heere, in de wetenschap dat 

uw inspanning niet tevergeefs is in 

de Heere.

(1 Korinthe 15:58, HSV)

“Deze tekst schoot me tijdens mijn 

roeping tot ouderling regelmatig te 

binnen. Ik weet dat ik in alles wat 

ik doe kan terugvallen op de Heere 

God. Ik vertrouw erop dat Hij erbij is 

en het werk zegent.”

‘Van U is de toekomst’ is de titel 

van de visienota 2020 waarin 

‘leven van genade’ centraal staat. 

Wij hoeven de kerk niet te redden, 

stelt de visienota; God zelf draagt 

zorg voor zijn zending. Durven we 

ons als christenen steeds weer te 

laten roepen, en God te volgen 

op Zijn weg door de wereld? 

woord&weg vraagt het jonge 

ambtsdragers.

‘leven van genade’ centraal staat. 

Wij hoeven de kerk niet te redden, 

stelt de visienota; God zelf draagt 

zorg voor zijn zending. Durven we 

ons als christenen steeds weer te 

Deze keer: Kees Vernooij, 
pastoraal ouderling in de hervormde 

gemeente Eben Haëzerkerk van 
bijzondere aard in Apeldoorn

“In het huisbezoek komt 

God heel dichtbij”

“Ik vind het heel mooi 
om dienstbaar te zijn 

aan de gemeente”
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Tekst: Janet van Dijk Beeld: Privébezit

Wat betekenen geloof en kerk voor jou? 
“Ik kijk naar wat de Heere Jezus gedaan 

heeft. Als mensen kunnen we onze eigen 
tekortkomingen en zonden door Zijn bloed laten 
verzoenen. Dat is de kern van het geloof. En 
dat is voor mij ook de kern van het huisbezoek: 
wijzen op wie Jezus is, wie Hij voor mensen wil 
zijn. Vanuit dat perspectief wil ik in de wereld 
staan. Met als toekomstperspectief het hemels 
paradijs. De kerk is de plek waar God mensen 
bijeenbrengt. God ziet dat mensen elkaar nodig 
hebben. In het vieren van het heilig Avondmaal 
komt vervolgens alles bij elkaar, daar mogen 
we in verbondenheid met elkaar Hem eren en 
aanbidden.”

De aanwezigheid van mensen onder 
de 40 jaar wordt gezien als de sleutel tot 
toekomstbestendigheid. Hoe zit dat in jouw 
gemeente?

“Het grootste gedeelte van onze gemeente 
bestaat uit jonge mensen onder de 40. 
We hebben veel jonge gezinnen, 
ongeveer 250 catechisanten en 
zo’n 300 kinderen. Iets om 
heel dankbaar voor en zuinig 
op te zijn. Het feit dat zo 
veel jonge mensen zich bij 
ons thuis voelen, betekent 
niet dat we achterover 
kunnen leunen. Het geeft juist 
een extra verantwoordelijkheid 
om hen erbij te houden.”

Spreken jullie in de kerkenraad over 
de toekomst van de gemeente? 

“Dat doen we. We hopen dat de jonge 
catechisanten van nu over tien jaar ook nog op 
zondag in de kerk zitten. Het spreken over de 

toekomst van de 
gemeente moet gaan 
over de manier waarop 
we kerk zijn voor de jeugd. 
Dat mag wellicht een nog explicieter 
agendapunt worden.”

Ben jij het type dat de kerk wil redden 
of laat je je meenemen in de beweging van 
Gods Geest? 

“Het is van beide wat. Ik heb het karakter 
om dingen in mijn eigen hand te houden. Maar 
de beweging van Gods Geest is om mensen aan 
het werk te zetten. God heeft mensen talenten, 
gaven en het verstand gegeven om de kerk te 
onderhouden. Het een kan niet zonder het 

ander. God doet Zijn werk en Hij zet 
ons daarvoor in.”

Het is 2051 en jij bent 
65 jaar. Wat hoop je op 
zondag in de kerk aan te 
treffen?

“Ik hoop op een volle 
kerk, maar vooral op een 

kerk die levend is. Waar 
mensen niet naartoe gaan 

omdat het zo hoort en uit 
gewoonte, maar omdat God daar is 

en tot ons wil spreken. Daar heb ik ook alle 
vertrouwen in. Als je ziet hoe God nu werkt in 
mensen, vertrouw ik erop dat Hij dat over 30 
jaar ook nog doet. God blijft dezelfde. Hij zal 
Zijn kerk bewaren.” 

“God blijft 

dezelfde. Hij 

zal Zijn kerk 

bewaren”
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Deze maand vertelt de Oecumenische 

Gemeente Peize bij monde van 

secretaris Ann Scholten-Sampson

over haar grootste vreugde en haar 

grootste zorg.

Peize

De Kerkstraat

de kerkstraat

Veel protestantse gemeenten hebben hun adres in de Kerkstraat. 

In deze rubriek zoeken we ze op en vragen we naar het kerkelijk leven. 

Wat gaat er goed en wat geeft zorg? 

“Zó moet 

een kerk zijn, 

er zijn voor 

de ander”

Grootste vreugde
“De grootste vreugde is de verbondenheid 

onder de actieve leden; het omzien naar elkaar 
gaat hier vanzelf. Maar ik noem direct ook de 
goede contacten in het dorp, op verschillende 
gebieden. De kerk is al meer dan 20 jaar het 
cultureel centrum in het dorp, met concerten, 
exposities, huwelijken. Er is een stichting van 
mensen die het kerkgebouw een warm hart 
toedragen, en geld geven. We hebben ook 
enkele niet-leden in ondersteunende functies, 
voor de administratie en het onderhoud.”

Grootste zorg
“De krimp en de vergrijzing. We hebben 

geen jonge mensen of gezinnen. We 
hebben maar weinig gemeen-
teleden die vieringen willen 
leiden. Het gemeenteleven 
lijdt daaronder. De fi nanciën 
worden ook elk jaar minder. 
We vragen ons af hoe het er 
over 5 of 10 jaar uitziet. 

Toch zitten we niet bij de 
pakken neer. Na de verbou-
wing hebben we weer een multi-
functioneel gebouw dat door het 
dorp gebruikt kan worden. In 1970 zag het 
er niet bepaald rooskleurig uit voor de kerk, 
maar toen kwam er nieuw elan door nieuwe 
bewoners. Wie weet wat zich nu voordoet. 
Maar er moet wel iets gebeuren. We hebben 
contacten met andere kerken in de buurt. We 
duiken niet weg voor veranderingen met het 
oog op de toekomst.”

Ann Scholten-Sampson

De kerk 
Het gebouw, een rijksmonument uit de 13e eeuw, is het oudste 

gebouw in het dorp. Momenteel wordt er verbouwd. “Zo was 

de verwarming afgeschreven en moest de elektriciteit worden 

uitgebreid. De triomfboog, de constructie tussen het koor en het 

schip, is aangepast. De bredere opening komt de akoestiek en het 

zicht ten goede. We letten er goed op dat de binnenkant wel ‘spoort’ 

met de oude buitenkant.”

Tekst: Janet van Dijk Beeld: Oecumenische Gemeente Peize

Kerk door de week
Behalve het bezoekwerk, 

een dansgroep en een 

vrouwengroep zijn er maar 

zelden doordeweekse 

activiteiten. De pioniersplek 

‘Zin in Peize’ heeft wel 

activiteiten door de week.
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“Misschien tot ziens”

H et was een paar jaar geleden, na afl oop van 

een belijdenisdienst. Een vriendinnengroep 

van een van de catechisanten woonde de dienst bij 

en kwam na afl oop een hand geven. “We vonden 

het bijzonder om mee te maken. Bedankt dat we 

erbij mochten zijn!”, zeiden ze. Heel kort ontspon 

zich een gesprek. Ze waren niet vertrouwd met het 

christelijk geloof en dachten dat een kerkdienst 

een besloten bijeenkomst was, waarvoor je moest 

worden uitgenodigd. Het enthousiasme waarmee 

een van de catechisanten namens de 

anderen iets had gezegd over wat 

het geloof voor hen betekende, 

had hen aangesproken. 

“Misschien tot ziens”, zeiden 

ze toen ze wegliepen.

Na afl oop mijmerde ik erover 

door. Wat bijzonder dat ze erbij 

waren en op deze manier iets mee-

gekregen hadden van het evangelie. Zulke 

kerkdiensten bieden kansen om mensen uit te 

nodigen en hen zo te laten kennismaken met wat 

er binnen de muren van een kerk gebeurt. 

Tegelijkertijd is er natuurlijk meer dan de zondagse 

diensten. Op zondag zijn we om zo te zeggen 

de gathered church, de bijeengekomen kerk, 

doordeweeks de scattered church, de verspreide 

kerk. We wonen, werken, studeren, sporten. De 

belijdenicatechisante had haar vriendinnen leren 

kennen op de sportvereniging. Spontaan had ze 

soms iets kunnen delen van het geloof dat voor 

haarzelf steeds belangrijker was geworden.

In dit nummer van woord&weg kunt u lezen dat 

jonge mensen wel zingeving zoeken, maar niet 

in de kerk. Dan denk ik even terug aan die jonge 

vrouw die belijdenis deed en haar vriendinnen 

uitnodigde. Een verhaal dat verlangen 

wakker roept. Verlangen naar een kerk 

die ongedwongen en vrijmoedig durft te 

getuigen van het evangelie. 

Ongedwongen 
en vrijmoedig 
getuigen van 
het evangelie

De gemeente

De straat
De Kerkstraat, een lange straat in het landelijke 

dorp Peize, is een van de oudste straten in 

het dorp. De laatste decennia is de straat erg 

veranderd. Zo stond er vroeger een school, en 

was er vlak bij de kerk een kleine supermarkt. 

Nu zijn het voornamelijk woonhuizen. De kerk 

staat op de hoek met de Hoofdstraat.

De gemeente is oecumenisch. “Dat was een heel 

bewuste keuze in de jaren 70, toen het dorp veel 

nieuwbouw en veel nieuwe bewoners kreeg, van 

allerlei pluimage. De meeste mensen wilden graag 

in het eigen dorp kerken. Als er dan maar één 

kerkgebouw is, is de keuze snel gemaakt. Normaal 

zitten er op zondag zo’n 25 mensen in de kerk. 

Voor Kerkbalans schrijven we 250 huishoudens 

aan. De predikant heeft twee derde aanstelling.”

Tekst: Janet van Dijk Beeld: Oecumenische Gemeente Peize
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het dilemma

Deze keer: Het gaat erom dat de boodschap van de Bijbel bij zo veel mogelijk 
mensen terechtkomt. Om niet-gelovigen te bereiken kun je dus beter gebruikmaken 
van ‘herschreven’ bijbelverhalen die veel toegankelijker zijn. Om de Bijbel te 
begrijpen heb je het boek zelf niet nodig.

Is de Bijbel nodig om deze te begrijpen?

22

De Protestantse Kerk is een brede organisatie. De bron waaruit eenieder put is dezelfde, maar de onderlinge verscheidenheid in 

meningen en overtuigingen is groot. Die diversiteit is de kracht van de Protestantse Kerk. Omdat je je eigen mening kunt scherpen 

aan de mening van de ander, geven vier mensen die ieder een ander gezichtspunt vertegenwoordigen, een puntige reactie op het 

onderwerp. 

Sybrand van Dijk, predikant in de Protestantse 
Gemeente Roden

Wolter Stijf, predikant in hervormd Meeuwen en 
Den Bosch, en pionier bij CRUX in Rosmalen

“Daar ben ik het 

beslist mee oneens, 

ik kan juist prima met 

de Bijbel, het door 

God geïnspireerde Woord, uit de voeten. Ik heb 

verschillende contexten. In de kerkelijke context, 

waar de Bijbel bekend is, gaat het erom hoe ik het 

Bijbelse verhaal bij het hart van de hoorders breng. 

De pionierscontext is spannend. Daar vertolk ik het 

Bijbelse verhaal met oog voor het verhaal van de 

mensen zelf. In de gespreksgroep die we hebben 

stem ik altijd af waar de mensen zitten en zoek 

een bijbelverhaal dat daarbij aansluit. We lazen 

eens het verhaal van Zacheüs waar Jezus zegt dat 

de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken 

wat verloren is. Dat landde wel in de groep. Ook 

met de Herziene Statenvertaling, die ik gebruik, 

kun je prima aansluiten bij de belevingswereld van 

mensen. Momenteel ben ik met iemand in gesprek 

die graag meer wil weten over wie God is. Ik raad 

gerust de Herziene Statenvertaling aan, te beginnen 

met het lezen van het evangelie van Lucas waar 

Jezus heel beschrijvend present wordt gesteld. 

Voor wat lastig is, hebben we vervolggesprekken. Ik 

moet nu denken aan het verhaal van Filippus en de 

Ethiopiër waarbij Filippus kwam in de rol van 

uitlegger. Ik houd dus de Bijbel niet weg 

bij mensen maar gooi hen vervolgens 

ook niet in het diepe. Dat kost tijd, 

maar ik ben dan ook dienaar van het 

Goddelijke Woord.”

“Ik kan prima 
met de Bijbel 
uit de voeten”

“Herschreven 

bijbelverhalen zijn goed 

om snel iets te kunnen 

proeven van hoe de Bijbel in elkaar zit, maar de 

echte Nachtwacht kan ook nooit vervangen worden 

door het geborduurde exemplaar van je oma. Ik gun 

iedereen de ervaring die je kunt hebben tijdens het 

lezen in de Bijbel; dat het ineens lijkt alsof God tot je 

spreekt.

Het gaat erom hoe je de tekst van de Bijbel opvat. 

Kun je de tekst en de boodschap loskoppelen van 

elkaar? En kun je dan de boodschap herschrijven? 

Niet als je zegt dat de tekst de boodschap is. Voor 

mij is dat zo. Een bijbelvertaling moet zo getrouw 

mogelijk de grondtekst in het Nederlands laten 

klinken. In de kerk gebruik ik dan ook de Naardense 

Bijbel of de Statenvertaling. Nico ter Linden gaf met 

Het verhaal gaat een geweldige herschrijving. Maar 

je leest meer Nico ter Linden dan de Bijbel. 

Voor je geloofsleven en voor de ontmoeting met 

God zou ik willen zeggen: gun jezelf de tijd om in de 

Bijbel thuis te raken. Lees vaak en veel, en blijf dat 

doen. Bijbellezen is niet: ik lees het en ik snap het. 

Wat nu droog is, kan over vijf jaar ineens de tekst 

zijn die tot je spreekt. Wat dat betreft kunnen we wat 

leren van de joden die zo anders met 

de Schriften omgaan. Zij lezen de 

Bijbel biddend: lernen.”

“De tekst is de 
boodschap”

Voor wat lastig is, hebben we vervolggesprekken. Ik 

moet nu denken aan het verhaal van Filippus en de 

Ethiopiër waarbij Filippus kwam in de rol van 

uitlegger. Ik houd dus de Bijbel niet weg 

bij mensen maar gooi hen vervolgens 

ook niet in het diepe. Dat kost tijd, 

maar ik ben dan ook dienaar van het 

doen. Bijbellezen is niet: ik lees het en ik snap het. 

Wat nu droog is, kan over vijf jaar ineens de tekst 

zijn die tot je spreekt. Wat dat betreft kunnen we wat 

leren van de joden die zo anders met 

de Schriften omgaan. Zij lezen de 

Bijbel biddend: lernen.”
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Tekst: Janet van Dijk

“Als je de Bijbel 

bij mensen wilt 

brengen, ga dan 

naast hen staan 

en help hen”

Nicoline Swen, voorganger van Vrijzinnigen Nederland 
(Oost-Twente, Aan de Regge en Varsseveld e.o.)

“Mijn nekharen gaan wel 

wat overeind staan van 

dit dilemma. Ik vind ‘de 

boodschap van de Bijbel’ 

al een lastige term en het 

woord ‘niet-gelovigen’ zou 

ik nooit gebruiken. Alsof die boodschap exclusief in 

één boek te vinden is en je de wereld kunt verdelen 

in christenen en ongelovigen. Ik zorg er in iedere 

viering voor dat er naast een bijbelverhaal ook een 

andere bron klinkt. Dat kan van alles zijn: 

poëzie, een sprookje of een verhaal uit de 

Koran. Het gaat erom dat ik momenten 

van inspiratie bied die kracht en 

betekenis kunnen geven. Dat kan 

ook door muziek en kunst. Voor mij 

hoeven die bronnen niet te leiden 

naar de Bijbel zelf. De Bijbel is geen 

theorieboek maar een werkboek. Je 

moet hem niet uit je hoofd kennen 

maar je moet hem doen. Als je zegt 

dat je de boodschap van de Bijbel bij 

mensen wilt brengen, ga dan naast hen 

staan en help hen. Zoals vroeger priesters in 

Zuid-Amerika knoerthard naast de mensen op het 

land meewerkten en pas over hun inspiratie en 

geloof vertelden als hen gevraagd werd naar het 

waarom.

De Bijbel kan een bepaald gezag hebben en mensen 

moed, vertrouwen en hoop geven. Daarom is 

de Bijbel van waarde, en ook vanwege de brug 

tussen verleden, heden en toekomst, 

en de geloofsverhalen van mensen 

daarin. Maar als een herschreven 

bijbelverhaal dezelfde functie heeft, 

dan komt het voor mij uit dezelfde 

bron.”

“De Bijbel 
is geen 
theorieboek 
maar een 
werkboek”

Jan Verhoeven, predikant in hervormd Krimpen aan 
den IJssel en voorzitter van de Gereformeerde Bond

“Ook voor gelovigen 

is de Bijbel geen 

eenvoudig boek, 

maar het gaat erom 

of we de boodschap van de Bijbel verstaan. Die kun 

je leren verstaan, bijvoorbeeld door bijbeluitleg in 

de prediking maar vooral door er zelf in te lezen. 

Herschreven bijbelverhalen kunnen mooi zijn, maar 

zijn wat mij betreft niet meer dan een opstapje naar 

de Bijbel zelf. Als predikant vertel ik zelf verhalen, 

maar altijd in de hoop dat ze mensen 

nieuwsgierig maken naar de Bijbel zelf. 

De Bijbel bevat een geheimenis, ik 

geloof dat God zich erin openbaart. 

Daarmee heb je goud in handen.

De Bijbel heeft zijn eigen 

zeggingskracht, dat merk je vaak in 

bijbelstudiegroepen en catechese. 

Ook in pastorale contacten 

kan ik goed met de Bijbel uit de 

voeten. Wanneer een niet-gelovige 

belangstelling zou tonen voor de Bijbel 

zou ik aanraden om te beginnen in een 

van de evangeliën. En een meelezer te zoeken 

die ermee vertrouwd is en uitleg kan geven. Ook in 

de eredienst geef ik altijd uitleg: wat staat hier nou? 

In welk verband moet je dit lezen? Wat wil deze 

passage met ons en wat zegt deze over God? 

Niet-gelovigen bereik je het beste door persoonlijke 

contacten. Je houding is dan belangrijk. De 

boodschap van de Bijbel zit in mijn hart, in de hoop 

die ik heb in Jezus Christus. Daar 

ben ik open over. Soms ben je 

als persoon de eerste bijbel die 

mensen lezen.”

“De Bijbel 
heeft zijn eigen 
zeggingskracht”

de Bijbel van waarde, en ook vanwege de brug 

tussen verleden, heden en toekomst, 

en de geloofsverhalen van mensen 

bijbelverhaal dezelfde functie heeft, 

dan komt het voor mij uit dezelfde 

boodschap van de Bijbel zit in mijn hart, in de hoop 

die ik heb in Jezus Christus. Daar 

ben ik open over. Soms ben je 

als persoon de eerste bijbel die 

mensen lezen.”
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actueel

‘K 
erk naar buiten’ is een nieuwe 
missionaire opleiding die 
predikanten en kerkelijk 
werkers handvatten geeft hun 
gemeenten te stimuleren zich 
missionair te verbinden met 

hun omgeving. “Als voorganger heb je te maken 
met een kerk in een veranderende samenleving”, 
vertelt opleidingscoördinator ds. Janneke Nijboer. 
“Je leert surfen op de golven van  verandering. Van 
dat beeld zijn we uitgegaan bij het vormgeven van 
deze nieuwe opleiding.”

Niet in tijd en plaats 
Ds. Robert Eisinga en ds. Hester Smits volgden 

beiden een eerdere missionaire opleiding. Eisinga, 
nu predikant in Gorinchem, kan het elke predikant 

De nieuwe missionaire opleiding ‘Kerk 

naar buiten’ helpt predikanten en kerkelijk 

werkers hun gemeente voorgaan in een 

veranderende omgeving. Coördinator 

Janneke Nijboer: “Als voorganger leer je 

surfen op de golven van verandering.” 

Leren meegaan op de 
golven van verandering

Nieuwe missionaire opleiding ‘Kerk naar buiten’
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en kerkelijk werker aanraden. 
“Het geeft je goede handvatten 

waarmee je mensen in je gemeen-
te en daarbuiten kunt raken en in be-

weging zetten.” Vóór zijn theologiestudie deed 
Eisinga een commerciële opleiding. “Waar ik 
eerder leerde een product te verkopen, hielp 
de missionaire opleiding me het geloof aan 
de man te brengen, en woorden te geven aan 
missionaire activiteiten. Als je overtuigd bent 
van een God die leeft, dan wil je Hem ook 
aanprijzen.”  

Smits, momenteel predikant in Leiderdorp, 
leerde in de opleiding nadenken over wat 
missionair-zijn precies inhoudt. Ook gaf 
deze haar theologische kaders. “Intuïtief 
werkte ik al missionair, ik maakte 
automatisch al onderscheid 
tussen de kerk en ‘daarbuiten’. 
Die werelden kun je niet uit 
elkaar halen, maar je kunt 
wel de grenzen vloeiender 
maken. De wereld mee 
de kerk in, en andersom. 
Geloof is niet in tijd en 
plaats uit te drukken, God is 
overal.” 

Nijboer herkent dat. “De 
opleiding helpt je te bezinnen op de 
kern van je roeping. Je denkt na over wat de 
beweging van Gods liefde naar de wereld voor 
jou als voorganger betekent en stimuleert je er 
zelf aan mee te doen.” 

Gast van buiten
Onderdeel van de opleiding is het organi-

seren van een missionaire activiteit. Eisinga 
startte in zijn toenmalige gemeente Bergam-
bacht de Bergambachtse Ontmoetings Brunch 
(BOB). Eens per maand werden mensen 
uitgenodigd in de plaatselijke sporthal om er 
met elkaar te eten. “Iedereen nam een gast van 
buiten de kerk mee. We aten samen, daarna 
hield ik een meditatie, was er een gesprek en 
zongen en baden we met elkaar.” Het werd een 
succes. 

De opleiding gaf hem inzichten voor zijn 
werk buiten de kerkmuren. “Missionair-zijn is 
niet de buitenboordmotor van de kerk, je moet 

Tekst: Tineke van der Stok Beeld: Studio Rebel

als gemeente met elkaar in de boot missionair 
zijn. Het is onderdeel van het gemeentewerk.” 
Smits geeft aan dat ze leerde veel meer te 
kijken vanuit het evangelie. “Jezus ontmoette 
allerlei mensen op zijn tocht. Van die ontmoe-
tingen knappen mensen op. Het gaat om het 
goede gesprek, zodat je zelf ook verandert.” 

Beiden bevelen de nieuwe opleiding van 
harte aan. “Je komt uit je comfortzone en krijgt 
goede handvatten en literatuur aangereikt. Je 
doet het met mensen met hetzelfde verlangen, 
waarmee je samen bidt maar vooral veel 
vreugde deelt”, is Eisinga’s ervaring. 
Smits roemt de mix tussen theorie 
en praktijk. “En het is waardevol om 
met collega’s uit de breedte van de 

kerk te praten over missio-
logie, je zending, en wie 

God daarin is.”

Betrokkenheid 
kerkenraad

Ook de kerkenraad is 
betrokken bij de oplei-
ding. Deelnemers aan de 
opleiding gaan regelmatig 

met de eigen kerkenraad in 
gesprek naar aanleiding van 

de studiestof. Ook ondernemen 
ze samen met (een deel van) de 

kerkenraad enkele kleinschalige initiatie-
ven. En er zijn twee kerkenraadsdagen waar 
kerkenraden elkaar ontmoeten. Dit zijn dagen 
met toerusting en onderling gesprek. 

“De opleiding 

helpt je te 

bezinnen op 

de kern van je 

roeping“

Nieuwe missionaire opleiding 
Kerk naar buiten 
Dit voorjaar zijn er drie online 

startmodules, in september start het 

verdiepingsjaar van de nieuwe missionaire 

opleiding ‘Kerk naar buiten’. De opleiding 

helpt predikanten en kerkelijk werkers hun 

gemeente voorgaan in een veranderende 

context. Het doel van de opleiding is om 

in de gemeente een missionaire cultuur 

te versterken, en om vernieuwende 

initiatieven te stimuleren en theologisch te 

begeleiden. Meer informatie en aanmelden 

op protestantsekerk.nl/kerknaarbuiten.

Robert Eisinga

Hester Smits
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Advertentie

Bij Stichting Kerkelijk Geldbeheer kennen we de ker-
kelijke markt als geen ander! Veel kerkelijke gemeen-
ten hebben dit al ervaren en hebben hun financiering 
tot volle tevredenheid bij SKG ondergebracht. 

Vraag een vrijblijvend gesprek aan (0182) 58 80 00 of kijk voor meer informatie skggouda.nl. 

Bij SKG kunt u terecht voor:

	 een nieuwe financiering

	 oversluiten huidige financiering

	 passend advies voor uw kerkelijke gemeente

Gunstige rentetarieven 
voor uw lening? 

“Kan ik 
aan de 4P’s 

die van 
Protestants 

toevoegen?”

Je komt als geroepen.
Ben jij goed in je vak en op zoek naar de ideale mix van uitdaging en zingeving? Kom dan eens praten bij de Dienstenorganisatie van de Protestantse 

Kerk in Nederland. Een organisatie waar je nog meer betekenis kunt geven aan je werk én je leven. Of dat nu is in marketing en communicatie, in fi nance 

of in relatiemanagement. Wil jij net als wij een verschil maken voor de kerk? Je komt als geroepen. Kijk voor meer informatie op werkvoordekerk.nl
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colofon

TERUG NAAR DE KERN

Hervormd 
Ameland bezint 
zich op de 
toekomst,  
en iedereen 
denkt mee

DE KERKSTRAAT

Protestantse 
Gemeente  
Maas-Heuvelland

SPECIAL

Tijdelijke inzet van 
predikanten

#5
Juni 2021

De volledige vacatures vindt 

u op protestantsekerk.nl/

vacatures. Wilt u uw eigen vacature 

vermeld zien in het volgende nummer 

van woord&weg (verschijningsdatum  

11 juni)? Stuur dan uiterlijk 14 mei uw 

vacature in via protestantsekerk.nl/ 

aanleveren-vacatures.

Protestantse Gemeente Middenmeer  
en Slootdorp
predikant (40 uur)
reageren uiterlijk 24 mei

Gereformeerde Kerk Andijk
predikant (28 uur)
reageren uiterlijk 29 mei

Protestantse Gemeente Leeuwarden -  
Huizum-Oost
predikant (29 uur)
reageren uiterlijk 1 juni

Gereformeerde Kerk Vollenhove
predikant (24 uur)
reageren uiterlijk 15 juni

Protestantse Gemeente Barendrecht (dorpskerk)
predikant (36 uur)
reageren uiterlijk 1 juli

Gereformeerde Kerk Molenaarsgraaf-Brandwijk
predikant (28,5 uur)
reageren uiterlijk 1 juli

Protestantse Gemeente 
Hekelingen-Maaswijk
kerkelijk werker (0,7 fte) 
reageren uiterlijk 1 mei
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het profiel

Het schaap met de vijf poten bestaat niet. De een heeft nou 
eenmaal meer met jeugdwerk dan met jodendom, de ander 

meer met pastoraat dan met diaconaat.
Predikanten en kerkelijk werkers onder de loep.

Tekst: Theanne Boer Beeld: Niek Stam

Wat heeft Jennie Harmelink
met diaconaat?

Jennie Harmelink 

is diaconaal 

opbouwwerker 

van de 

Protestantse 

Gemeente 

Amersfoort, 

Hoogland en 

Amersfoort-

Noord

Hoe is uw betrokkenheid bij 
het diaconaat ontstaan?

“In mijn jeugd voelde ik al compassie 
met gepeste kinderen en arme mensen. 
Dat heeft zeker ook te maken met mijn 
thuissituatie. Mijn vader had een bedrijf 
dat niet goed liep, raakte daardoor in 
een depressie, en kreeg toen ook nog 
een auto-ongeluk waardoor hij een 
dwarslaesie opliep. Ik had een enorm 
sterke moeder, maar heb 
als puber zeker ook 
de spanningen en 
zorgen gevoeld. 
En die voel ik 
nog als ik bij 
mensen kom 
waar de zorgen 

zich opgestapeld 
hebben. Ik voel de pijn 
van de ander en weet dat er 
vaak meer nodig is dan alleen 
materiële hulp. Ik heb moeten leren om 
hierin mijn eigen grenzen te bewaken. 
Zonder mijn geloof zou ik uitgeput raken. 
Soms kan ik alleen nog maar ‘Kyrie eleison’ 
bidden. Dan weet ik: ik kan het niet alleen, 
maar ik ben ook niet alleen. Zijn hulp is 
zó nabij. Ik mag steeds met een zucht van 
verlichting loslaten.”

Wat gebeurt er in 
de wijkkerken aan 
diaconaat voor de stad?

“Heel veel! De ene wijk-
kerk zet zich in voor asielzoe-
kers, de andere is meer bezig 
met duurzaamheid of runt een 
inloophuis. Maar presentie is 
niet makkelijk. Alleen de deur 
openzetten en wachten tot de-
gene die hulp nodig heeft over 

de drempel komt, is niet 
genoeg. Daarom hamer 

ik er altijd op dat het 
naar buiten gericht 
zijn van een kerk 
ook in de visie wordt 
opgenomen, zodat het 

tussen de oren van de 
mensen in de gemeente 

gaat zitten. Ik merk trou-
wens dat veel gemeenteleden 
best op projectbasis diaconale 
hulp willen verlenen, maar 
niet meer de ambtsfunctie 
willen bekleden. Daarvoor 
moeten in de toekomst echt 
nieuwe vormen ge-
vonden worden.”

“Naar buiten 
gericht zijn 

moet tussen de 
oren zitten”

Het schaap met de vijf poten bestaat niet. De een heeft nou 
eenmaal meer met jeugdwerk dan met jodendom, de ander 

meer met pastoraat dan met diaconaat.
Predikanten en kerkelijk werkers onder de loep.

Wat heeft 
met diaconaat?

Hoe is uw betrokkenheid bij 
het diaconaat ontstaan?

“In mijn jeugd voelde ik al compassie 
met gepeste kinderen en arme mensen. 
Dat heeft zeker ook te maken met mijn 
thuissituatie. Mijn vader had een bedrijf 
dat niet goed liep, raakte daardoor in 
een depressie, en kreeg toen ook nog 
een auto-ongeluk waardoor hij een 
dwarslaesie opliep. Ik had een enorm 
sterke moeder, maar heb 
als puber zeker ook 
de spanningen en 
zorgen gevoeld. 
En die voel ik 
nog als ik bij 
mensen kom 
waar de zorgen 

zich opgestapeld 
hebben. Ik voel de pijn 
van de ander en weet dat er 
vaak meer nodig is dan alleen 
materiële hulp. Ik heb moeten leren om 
hierin mijn eigen grenzen te bewaken. 
Zonder mijn geloof zou ik uitgeput raken. 
Soms kan ik alleen nog maar ‘Kyrie eleison’ 
bidden. Dan weet ik: ik kan het niet alleen, bidden. Dan weet ik: ik kan het niet alleen, 
maar ik ben ook niet alleen. Zijn hulp is 
zó nabij. Ik mag steeds met een zucht van 
verlichting loslaten.”
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Het schaap met de vijf poten bestaat niet. De een heeft 
nou eenmaal meer met jeugdwerk dan met jodendom, 
de ander meer met pastoraat dan met diaconaat. 
Predikanten en kerkelijk werkers onder de loep.

Tekst: Theanne Boer Beeld: Niek Stam

Wat heeft Jennie Harmelink
met diaconaat?

Jennie Harmelink 

is diaconaal 

opbouwwerker 

van de 

Protestantse 

Gemeente 

Amersfoort, 

Hoogland en 

Amersfoort-

Noord
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Stel er was maar één 
collecte per zondag: is 

die dan voor de kerk of 
voor de diaconie?

“Ik heb hier een oude collectezak 
met zo’n lange stok tegen de muur 
staan, waar ‘kerk’ op staat. Ik vind 
geld altijd zo’n lastig onderwerp. Mijn 
moeder zei vroeger: ‘Dat stomme 
rotgeld!’ Ik zou het eerlijk verdelen 
over kerk en diaconie, maar ik 
zou vooral dieper kijken en 
vragen: ‘Wat heb je als kerk 
nodig om een gelovige 
gemeente te zijn?’ Hoe 
kan de kerk voor jongeren 
een plek zijn om zich te 
bezinnen en op te laden? Als 
daar radicale veranderingen 
voor nodig zijn, dan moeten 

we dat durven. Uiteindelijk zal de 
gemeenschap van de kerk nooit ophouden te 
bestaan, dus kunnen we best oude vormen 
loslaten en goed kijken wat echt nodig is. Ik 
zou ook aan de buurtbewoners vragen waar 
zij behoefte aan hebben. En daar zou ik dan 
het geld aan uitgeven. Als God met ons is, 
verliezen we niks.”

Wat doet u als u 
een dakloze of een 
straatkrantverkoper 
ziet?

“Dan doe ik altijd iets 
doms: ik geef gewoon 
geld. Ook al is dat tegen 
de regels. ‘Ze kopen er 
drugs of alcohol voor’, 

zegt men dan. Maar wie 
ben ik om daar-

over te oor-
delen? Zou 

Jezus dat 
zo bedoeld 
hebben? 
Hij was ook 
niet van de 

regeltjes. Ik 
probeer dus 

altijd iets te geven. 
Als de straatkrantverko-
per bij een winkel staat, 
koop ik een krant en 
geef ik wat 
fruit of een 
broodje.”

“Jezus was 
ook niet van 
de regeltjes”

Het schaap met de vijf poten bestaat niet. De een heeft 
nou eenmaal meer met jeugdwerk dan met jodendom, 
de ander meer met pastoraat dan met diaconaat. 
Predikanten en kerkelijk werkers onder de loep.

Wat heeft Jennie Harmelink
met diaconaat?

Stel er was maar één 
collecte per zondag: is 

die dan voor de kerk of 
voor de diaconie?

“Ik heb hier een oude collectezak 
met zo’n lange stok tegen de muur 
staan, waar ‘kerk’ op staat. Ik vind 
geld altijd zo’n lastig onderwerp. Mijn 
moeder zei vroeger: ‘Dat stomme 
rotgeld!’ Ik zou het eerlijk verdelen 
over kerk en diaconie, maar ik 
zou vooral dieper kijken en 
vragen: ‘Wat heb je als kerk 
nodig om een gelovige 
gemeente te zijn?’ Hoe 
kan de kerk voor jongeren 
een plek zijn om zich te 
bezinnen en op te laden? Als 
daar radicale veranderingen 
voor nodig zijn, dan moeten 

we dat durven. Uiteindelijk zal de 
gemeenschap van de kerk nooit ophouden te 
bestaan, dus kunnen we best oude vormen 
loslaten en goed kijken wat echt nodig is. Ik 
zou ook aan de buurtbewoners vragen waar 
zij behoefte aan hebben. En daar zou ik dan 
het geld aan uitgeven. Als God met ons is, 
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zij behoefte aan hebben. En daar zou ik dan 
het geld aan uitgeven. Als God met ons is, 
verliezen we niks.”


