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Meteen online

Met de app Appaview (nog in de testfase) gaat 

u snel en makkelijk naar filmpjes, linkjes of 

podcasts die horen bij artikelen.

1 Scan de QR-code en download Appaview.

2   Als het icoon van Appaview bij een artikel 

staat, scant u dit met uw smartphone.

3  De link opent nu op uw smartphone.

» Google Playstore, Appstore

50
Linzen, granaatappel 

en aubergine – koken 

in de Vredesweek

Petrus – en dan bedoel ik Jezus’ volgeling – was geen 

bedachtzaam of geduldig type. Uit razernij hakte hij een 

oor af van een soldaat, uit enthousiasme wilde hij op een 

berg tenten opzetten voor Mozes en Elia, vol geestdrift 

stapte hij tijdens een storm uit de boot. Hij moest ook 

leren: het leven loopt soms anders dan je wilt. En wat 

voor type u ook bent, wie herkent dat nu niet? 

Het nieuwe jaarthema van de Protestantse Kerk – ‘Van U is 

de toekomst’ – is nog niet zo makkelijk. Want wat vraagt 

dat eigenlijk van ons? Loslaten en vertrouwen? Of hard je 

best doen om de wereld in de toekomst zo goed mogelijk 

achter te laten? Lees vanaf pag. 30 wat scriba René de 

Reuver, pleegouder Grieta Gootjes, pionier 

Janneke Herweijer, milieuactiviste Rivka 

Meelis en duurzaamheidsdenker Matthias 

Olthaar hierover zeggen.

 Marusja Aangeenbrug 

 Hoofdredacteur Petrus 

Meer lezen en zien van Petrus? 

Meld u dan aan voor de nieuwsbrief, 

petrus.protestantsekerk.nl/

nieuwsbrief. En elke zaterdag om 

17.10 uur ziet u ‘Petrus in het 

land’ op NPO 2. 

Verder in dit nummer:

15   Ja-woord in coronatijd

16     Jos van Oord schrijft naar zijn kleinzoon

17   Lied van een revolutie 

18   Chocolade, koffie en een fiets voor de Voedselbank

25   De dominee of ‘de vrouw van’? 

26    Ilse Visser: ‘Een schreeuw naar God'

36   Wandelen in stilte rond Maarssen 

40   De kerk in of juist eruit?

44   Naar Terschelling voor inspiratie

45   Ds. Olaf Haasnoot leerde om stil te zijn 

46   Handelingen 2 in Nieuwegein

52    De kerktuin ligt er piekfijn bij

56    Hoe God níét verdween uit Gasselternijveen

59    Marjolein Qualm-Geluk en 'haar' lied 

61   Escaperoom in het weiland

62    Leidse scholieren doen de zeven werken

 van barmhartigheid

64   In Westbroek regelen de jongeren alles zelf

80   7x kerken met een modern jasje

24
Je moet érgens beginnen. Saskia 

Vogelaar ging groener leven

06
Visser en Visser zien sterretjes 

bij Heino Falcke

67
De kerk weer opbouwen, 

dát geeft hoop in Syrië

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. 

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?

& Annie

5 vragen
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Wat herken je in Petrus?
“De verschillende kanten in hem. Hij is dapper, 

maar óók angstig. Hij loopt over het water, maar 

kan niet wakker blijven in de nacht voor Jezus’ 

kruisiging. Een mens van vlees en bloed …”

Wat zou jij doen tijdens de storm op het meer?
“Ik zou proberen om kalm te blijven. Angst en 

paniek zijn slechte raadgevers.”

Welke woorden van Jezus bieden jou hoop als het 
moeilijk is?
“Laat de kinderen tot mij komen. Ik voel me 

soms een klein kind, ondanks mijn 65 jaar. Dan 

is het fijn om bij iemand te kunnen schuilen.”

Zou jij een visser van mensen kunnen zijn?
“Toen ik jong was, had ik een bijzondere juf 

die veel voor mijn geloof heeft betekend. Zo 

iemand zou ik graag willen zijn, daarom 

ben ik open over mijn leven en geloof.”

Wie is een rots in jouw leven?
“Ik heb goede vrienden en lieve familie, 

maar als je ouder wordt, ervaar je dat 

mensen kwetsbaar en feilbaar zijn. Ten 

diepste is God mijn rots.”

Op pagina 20 gaat Annie Strijbis (65) 

in gesprek met Jac. (18). Ze kerken 

allebei in Broek op Langedijk.



  ·  54  ·  

‘Fluister tot mij,
dat U de vaste grond wilt zijn 
onder mijn voeten’ 
Uit een van de gebeden in het boekje Vaste grond. 

Deze uitgave van Petrus bestelt u gratis via 

petrus.protestantsekerk.nl/vastegrond.
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D 
e foto van het zwarte gat met 

daaromheen de geeloranje rand 

licht is in 2019 de hele wereld al 

overgegaan. Dus zoekt Heino Falcke 

andere foto’s om te projecteren op 

de schermen achter hem. Hij vist een 

snoer uit een kastje. Past niet. Een 

andere kabel. Past ook niet. Als de juiste 

kabel eindelijk opgespoord is, lukt het 

niet om in te loggen. “En dat op een 

bètafaculteit”, zegt hij droogjes en  

met zelfspot.

Telescoop
Ineens verschijnt op een van de 

schermen een magistrale foto: een 

verzameling sterren – voor het oog van 

de leek althans – met in het midden 

een groot, helder schijnsel waar aan 

twee kanten knalroze wolken licht uit 

spuiten (zie pag. 8). Adembenemend, 

vinden beide Vissers.

Dit is de wereld waarin Falcke thuis is. 

Wat een verzameling sterren lijkt, is in 

werkelijkheid een cluster sterrenstelsels, 

legt hij uit. Daarvan zijn er, naast onze 

eigen Melkweg, in de ruimte wel twee 

biljoen. “Het licht in het midden is het 

centrale sterrenstelsel in dat cluster. 

Daar zitten misschien wel duizend 

miljard sterren in. In het midden zit een 

superzwaar zwart gat.”

Aan de randen daarvan spuiten 

plasmastralen naar buiten. “Radiostraling 

die je met het blote oog nooit zou 

kunnen zien”, verklaart Falcke. “Voor 

deze foto hebben we een optische 

foto, gemaakt met de ruimtetelescoop 

Hubble, gecombineerd met een 

opname van een radiotelescoop. 

Daardoor zijn die plasmastralen 

zichtbaar geworden.”

Twee paleizen
“U bent er open over dat u gelooft”, 

weet Rob Visser. “Is dat geloof gegroeid 

toen u een jonge wetenschapper was, 

of was dat er al?” De sterrenkundige, 

die ook als lekenprediker voorgaat in de 

Evangelische Kirche Frechen 

(zie het kader op pag. 9), vertelt dat 

hij is opgegroeid in een christelijke 

‘ Zonder 
 mijn geloof 
 is het 
 heelal leeg’

Het heelal had een begin, en er zal – ooit – een einde zijn. Maar 

daarmee houdt het niet op, zegt Heino Falcke. De sterrenkundige die 

wereldfaam kreeg door de foto van een zwart gat, is ervan overtuigd 

dat God voor grote verrassingen zal zorgen.

'Het heelal en de stal, dat zijn de paleizen van God'

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.

›
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Visser & Visser

Eeuwigheid
“Het scheppingsverhaal is geen 

journalistiek verslag, maar openbaart iets 

van oorsprong en doel”, stelt Paul Visser. 

“Wij kunnen niet bevatten wat tijd en 

eeuwigheid voor God zijn.”

“God heeft Zijn eigen tijd”, zegt Falcke. “In 

de Bijbel lees je dat een dag voor God is 

als duizend jaar en duizend jaar als een 

dag. Eeuwigheid bestaat alleen bij God.”

Daar stemt Rob Visser mee in. “Wij 

spreken vaak over God alsof het gaat 

om iemand met handen en voeten, 

met wie je persoonlijk kunt sparren. Het 

gevaar is dat je God dan te klein maakt. 

Misschien zouden we God beter kunnen 

omschrijven als een werkelijkheid die de 

mens omvangt.”

“Er gebeurt niets waar God niet bij 

betrokken is”, daar is Falcke van 

overtuigd. “Hij doordringt en omarmt ons 

en is overal. De mens is niet alleen een 

verzameling van stof en natuurwetten. 

We kunnen God proberen te begrijpen 

door naar de natuur te kijken en door 

met elkaar te spreken. In wat wij zeggen, 

kan Gods Geest spreken.”

 “Je kunt God nooit opsluiten in een 

beeld”, beaamt Paul Visser. “Tegelijk 

kunnen wij wel het nodige van Hem 

gewaarworden. Anders zouden we het 

geloof verliezen.”

Begrensd
Rob Visser vraagt zich af hoe het zit 

met tijd. “U hebt in een ander interview 

uitgelegd dat de snelheid van het licht 

begrensd is, namelijk altijd 300.000 

kilometer per seconde, en dat dat 

bepalend is. Als de lichtsnelheid 

onbegrensd zou zijn, zou er ook geen 

geschiedenis zijn. Dat vond ik heel 

verrassend.”

omgeving. “De kerkdiensten vond ik als 

kind nogal droog. Ik twijfelde niet aan 

God, maar Hij voelde heel ver weg.”

Dat veranderde toen hij ongeveer 14 jaar 

was. “Op een ochtend werd ik, zonder 

dat er iets bijzonders was gebeurd, 

doorstroomd door het besef: God is 

liefde. God is persoonlijk, ervoer ik toen.”

Dat beleeft hij ook zo als hij bezig is 

met zijn werk. “Zonder mijn geloof zou 

het heelal indrukwekkend, maar ook 

bedreigend en leeg zijn.” Hij noemt het 

de ‘twee paleizen’ van God: “Een paleis 

zegt iets over de koning. God heeft als 

ene paleis het heelal, dat laat zien hoe 

groot en overweldigend Hij is. Als mens 

stel je niets voor. Het andere paleis is 

de stal van Bethlehem. Daaraan zie je: 

God benadert de mens.” Paul Visser vult 

aan: “En als God zich in het diepst van je 

gedachten met je inlaat, is dat op een nóg 

kleiner niveau. Tegelijk is dat enorm, als je 

bedenkt dat Hij dat bij tallozen doet.”

Groter geloof
Zijn werk confronteert Falcke – als 

wetenschapper en als gelovige – met 

grote vragen: “Hoe is uit die grote chaos 

het heelal ontstaan, met daarin als klein 

eilandje de aarde? Waarom is het heelal 

zoals het is? Voor mij blijft dat een 

wonder.”

“Veel medegelovigen benadrukken dat 

de aarde zesduizend jaar oud is en in zes 

dagen geschapen is, omdat het zo in de 

Bijbel staat”, weet Rob Visser. “Tegen u 

zullen ze zeggen: u gelooft niet.”

Falcke is zich daarvan bewust. “Of je nu 

gelooft dat de aarde zesduizend jaar 

of een paar miljard jaar oud is, in beide 

gevallen kun je ervan overtuigd zijn dat 

er een Schepper is. God had het ook in 

een seconde kunnen doen. In Genesis 

lees je dat de maan, de sterren en de 

zon op de vierde dag gemaakt zijn. Die 

bepalen onze tijd, dus op dat moment 

begint de menselijke tijd pas. In de 

scheppingsdagen daarvoor was het Gods 

tijd. We weten uit de Bijbel niet hoelang 

die duurde.”

Maar als sterrenkundige kan hij niet 

anders dan concluderen dat de wereld 

miljarden jaren oud is. “Mensen zijn 

bang dat ze hun geloof kwijtraken 

als ze bepaalde aannames loslaten. 

Maar je hoeft niet bang te zijn voor de 

wetenschap. Je geloof wordt er juist 

sterker en groter door.”

'Je geloof wordt juist sterker en groter door de wetenschap'

 Rob Visser 
Geboren: 17 december 

1951, Den Haag.

Gemeenten: 

Deil/Enspijk, 

Holten, Apeldoorn, 

Amsterdam.

Emeritaat: januari 

2018, maar nog 

actief als predikant 

in Vuren.

 Paul Visser 
Geboren: 24 januari 

1959, Epe.

Gemeenten: Aalburg, 

Harderwijk, 

Bergambacht, 

Den Haag, Amsterdam, 

Rotterdam-Zuid 

(Maranathakerk).

 Heino Falcke 

Heino Falcke (1966) woont in Duitsland, is getrouwd 

en vader van drie twintigers. Hij is hoogleraar 

astrodeeltjesfysica en radioastronomie aan de Radboud 

Universiteit in Nijmegen. Hij doet onderzoek naar de 

grenzen van het heelal en superzware zwarte gaten. 

Falcke is aangesloten bij de Evangelische Kirche 

Frechen, een protestantse gemeente in Duitsland. Hij 

gaat daar regelmatig voor als lekenpredikant. “De 

omgeving van Keulen was vroeger uitsluitend katholiek, 

Frechen was het enige dorpje waar protestantse 

gelovigen mochten wonen. De familie van mijn moeder 

woont daar al drie- tot vierhonderd jaar. In 1716 

werd er een protestantse kerk opgericht, onder andere 

gefinancierd met geld van Nederlandse protestanten.”

›
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Falcke: “Licht definieert de tijd. 

Doordat de lichtsnelheid begrensd 

is, kunnen dingen onafhankelijk van 

elkaar gebeuren. Met een oneindige 

lichtsnelheid zou alles door elkaar heen 

lopen. Door die begrensde snelheid is 

het mogelijk dat hier iets gebeurt en daar 

ook, zonder dat die twee gebeurtenissen 

met elkaar te maken hebben.”

Tegelijkertijd zorgt die begrensdheid 

voor onzekerheid. “Wil je heel precies 

meten, dan moet je eigenlijk oneindig 

lang meten. Dan zouden we alles kunnen 

voorspellen, ook de hele toekomst van 

het heelal. Maar we kúnnen niet oneindig 

lang meten. Over het algemeen liggen 

bepaalde ontwikkelingen vast: de aarde 

blijft om de zon draaien, iedereen wordt 

gemiddeld rond de 80 jaar oud. Maar in 

detail kan er ook iets anders gebeuren: je 

kunt morgen al dood zijn.”

Het duizelt de beide Vissers als Falcke 

ook nog begint over zwaartekracht 

en thermodynamica. Tijd blijft iets 

raars, vindt de sterrenkundige. “Door 

de schepping is de tijd pas ontstaan. 

Maar we weten niet waarom er tijd 

is, wel dat er een begin was en ook 

een einde zal zijn. Volgens de wetten 

van de thermodynamica streeft alles 

naar evenwicht. Als er een oneindige 

hoeveelheid tijd zou zijn, zou alles op een 

gegeven moment in perfect evenwicht 

zijn. Maar dan zou er niets meer 

gebeuren en niets meer bereikt worden. 

Natuurkundig gezien is het dus zo dat 

als iets oneindig lang zou duren, je op 

een gegeven moment ook niet meer zou 

leven. Juist het feit dat er ooit een begin 

was, maakt het mogelijk dat wij kunnen 

leven en denken en voelen.”

Hoopvol
Falcke maakt vaak mee dat jonge 

wetenschappers cynisch zijn over de 

toekomst: “De zon zal ooit exploderen, 

de aarde zal verdwijnen, dus alles gaat 

toch ten onder, hoor je dan.”

“Maar”, aarzelt Rob Visser, “ik heb altijd 

gedacht dat het heelal een kracht in zich 

droeg waardoor het altijd doorgaat. Er 

worden toch steeds nieuwe zonnestelsels 

geboren?” Falcke: “Klopt. Maar uiteindelijk 

komt alles tot een einde. In het heelal 

komt energie vrij, daardoor ontstaan 

nieuwe sterren en planeten. Maar 

tegelijkertijd is er ook energieverlies.  

Op de heel lange termijn zullen alle 

sterren zijn opgebrand en houdt het 

heelal op te bestaan.”

Rob Visser valt even stil. Paul Visser 

reageert: “Het apocalyptisch perspectief 

is dus reëel.” Het is net als met het leven 

van een mens, onderstreept Falcke: ook 

dat heeft een begin en een einde op 

aarde. “Maar ik weet: ook als mijn einde 

komt, heb ik nog steeds een toekomst, 

mét God.” Ook voor het heelal heeft hij 

hoop. “Ik vertrouw op een creatieve God. 

Het wás al een grote verrassing dat God 

dit heelal heeft geschapen. Wie weet wat 

Hij nog gaat doen.”

“Het leven is veilig in de handen van God, 

mag je dus zeggen”, mijmert Rob Visser.

“Wat er ook gebeurt, God blijft”, beaamt 

Falcke. “Mijn hoop voor de toekomst put 

ik helemaal uit God.” 

‘Eeuwigheid bestaat alleen bij God’

Petrus-festival

Op 30 oktober, tijdens het Petrus-festival,

zal Heino Falcke de Protestantse Lezing 

houden. Daaromheen is er een doorlopend 

interactief programma, met onder andere 

een bespreking van Falckes boek 

Licht in de duisternis.

Op zaterdagavond 11 september om 17.10 uur 

ziet u Falcke in het tv-programma ‘Petrus in 

het land’ op NPO 2. 

»  petrus.protestantsekerk.nl/festival
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Soms kom je op onverwachte plaatsen geloof, hoop 
en liefde tegen. Predikant en EO-radiopresentator 
Elsbeth Gruteke viste de volgende tips op. Kijk voor 
meer tips op petrus.protestantsekerk.nl/opgevist. 

Podcast 
Levensbepalend

Bent u op zoek naar een verdiepend portret van mensen, op het snijvlak van 

geloof en zingeving? In de podcast Levensbepalend op NPO Radio 5 ga ik in 

gesprek met gasten over drie bepalende momenten in hun leven. Wat maakte 

hen tot de mens die zij zijn geworden? Al te beluisteren zijn onder meer 

politicus Pieter Omtzigt, schilder Henk Helmantel, presentatrice Dieuwertje 

Blok, zandkunstenaar Gert van der Vijver en oud-atlete Nelli Cooman.

»  nporadio5.nl/podcasts/eoonderweg

Retraite
Oude Abdij van Drongen
 
Bezinning, een retraite rond kunst of 

film, een paar dagen tot rust komen: 

daarvoor bent u aan het juiste adres bij 

de Oude Abdij van Drongen in België. 

Een retraite-/bezinningscentrum van de 

Nederlandse en Vlaamse jezuïeten, met 

een heel mooi – ook voor protestanten 

– toegankelijk aanbod. De Oude Abdij 

ligt vlak bij Gent, aan het riviertje de 

Leie. Het klooster is mooi opgeknapt, u 

verblijft in een comfortabele kamer.

»  oudeabdij.be

Boek
Vertrouw op je gevoel

Hoe maak je de goede keuzes in 

het leven en hoe kan je gevoel 

je daarbij helpen? Die vragen 

bespreekt Nikolaas Sintobin in 

zijn nieuwste boek. Vertrouw op 

je gevoel: dat advies klinkt veel 

gelovigen vreemd in de oren. 

Beslissingen neem je toch op 

basis van je verstand? Nikolaas 

Sintobin laat in dit handzame 

boekje zien dat die conclusie erg 

kort door de bocht is. Op de juiste 

manier ingezet, is gevoel een 

goede raadgever om te kunnen 

onderscheiden wat de goede weg 

is. Door goed naar zijn gevoel te 

luisteren, ontdekte de Baskische 

edelman Ignatius van Loyola waar 

zijn roeping lag: niet bij het ridder-

zijn, maar als geestelijke. 

»  Uitgeverij KokBoekencentrum 
en Lannoo

Magazine
OMG

Veel tijdschriften 

die zich richten 

op zingeving voor 

een breed publiek, 

putten daarvoor uit 

oosterse tradities. 

Het magazine OMG (Other, Me, 

God) wil de schoonheid laten 

zien van een traditie die veel 

dichter bij ons staat: de christelijke 

geschiedenis, kunst en spiritualiteit. 

Hoofdredacteur Marina de Kort-de 

Wolde – die een bestaan in de 

advocatuur verruilde voor een studie 

Religiewetenschappen – noemt 

haar nieuwe glossy een ‘gids voor 

een bezield leven’.

»  omgmagazine.nl

Boek
Kleur je wereld groen

Greta Thunberg is niet de enige: driekwart 

van de Nederlandse kinderen maakt zich 

zorgen over de klimaatverandering. Zij 

zouden graag zien dat er beter gezorgd 

wordt voor de schepping. Met het boek 

Kleur je wereld groen kunnen kinderen 

zelf aan de slag. Aan de hand van de zeven 

scheppingsdagen legt schrijfster Theanne 

Boer uit hoe de natuur werkt, hoe zij bedreigd 

wordt, en wat grote mensen én kinderen 

daaraan kunnen doen. 

Een eerlijk boek met informatie 

voor weetgrage kinderen, 

haalbare acties voor doeners 

en leuke experimenten voor 

knutselaars. Ook geschikt voor 

opa’s en oma’s.

»  motief.buijten.nl

Film
Nomadland

Waar ben je thuis als je geen huis meer 

hebt? Die vraag staat centraal in de film 

Nomadland van regisseuse Chloé Zhao, 

die er een Oscar voor kreeg. Actrice 

Frances McDormand speelt Faye, een 

zestiger die door de kredietcrisis alles is 

kwijtgeraakt. In een camperbusje trekt 

ze door de VS, van slechtbetaald 

baantje naar nog slechter betaald 

baantje. Onderweg ontmoet ze 

mensen in dezelfde situatie. Een 

ontroerend portret over een 

vrouw die staande probeert te 

blijven in een keiharde wereld. 

De film is te zien op Disney+ 

en in de filmhuizen, mits die 

open zijn.

CD
Fijn Zo

Onder de naam Stevie Ann had Stephanie 

Struijk een aantal jaar geleden een paar hits. 

In 2005 debuteerde ze met de cd Away from 

here. Na een roadtrip door de VS, samen 

met zanger Daniël Lohues – met wie ze 

het nummer ‘De rivier’ opnam – besloot 

Stephanie in het Nederlands te gaan zingen 

en haar eigen naam te gaan dragen. Op 

de CD Fijn Zo staan, volgens Stephanie, 

troostliedjes. Liedjes die zachtheid brengen. 

Het is een mooie cd, de muziek doet een 

beetje denken aan de Limburgse band 

Rowwen Hèze. Mijn favoriete nummer: ‘Sta 

op, sla af, ga door. Waar is het leven voor. Ik 

weet het niet. Maar ik ga door.’ Mooie, tedere 

en zoekende muziek.
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Kruispunt

Harmen en Ineke Reemst uit Oud-Beijerland vroegen op 
2 oktober 2020 een zegen over hun huwelijk in de Dorpskerk 
in Westmaas. Vanwege de coronamaatregelen mochten er helaas 

maar weinig vrienden en familieleden bij zijn.
  ·  15
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Elke dag een tekst
In de podcast Dagvers van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap 

hoort u elke dag een bijbeltekst met korte toelichting, en een vraag of 

opdracht. Zo komt de Bijbel echt dichtbij!

» debijbel.nl/dagvers

‘Zes dagen later’, dat wil zeggen: zes dagen nadat 

Petrus Jezus vol overtuiging ‘messias’ en ‘Zoon 

van de levende God’ had genoemd. Voor zijn ogen 

wordt dit nu werkelijkheid. Hij vangt een glimp op 

van de toekomst waar hij zo vurig naar verlangt: 

de ‘dag van de Heer’. Die wordt volgens de joodse 

traditie namelijk ingeluid door de verschijning van 

de profeten Mozes en Elia. In deze toekomst zullen 

de beperkingen en de kwetsbaarheid van het leven 

op aarde plaatsmaken voor een heerlijkheid die 

nauwelijks te bevatten is.

Petrus’ reactie is ontnuchterend menselijk. 

Hij wil deze toekomst stevig in het heden 

verankeren door tenten te bouwen voor Jezus 

en zijn gesprekspartners. De kans om een paar 

onwelgevallige hoofdstukken over te slaan – net had 

Jezus hem er nog op gewezen dat Hij zou moeten 

sterven – wil hij niet door zijn vingers laten glippen!

Uiteindelijk moet Petrus toch weer van de berg af. 

Maar het beeld van Jezus in al Zijn toekomstige 

heerlijkheid gaat met hem mee en bepaalt 

de richting waarin hij gaat.

1 2 3

‘Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus 
en diens broer Johannes met zich mee een 

hoge berg op, waar ze alleen waren. Voor hun 
ogen veranderde hij van gedaante, zijn gezicht 

straalde als de zon en zijn kleren werden wit als 
het licht. Plotseling verschenen aan hen Mozes 

en Elia, die met Jezus in gesprek waren.’

‘In de kerk sta je stil bij de zin van het leven, bij de belofte 
om er voor elkaar te zijn in voor- en tegenspoed’

Uit welke bijbeltekst of welke ervaring 

put u hoop voor de toekomst?

Naar wat voor toekomst 

ziet u uit?

Op welke manier bepaalt dit

 hoe u vandaag leeft?
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Lieve Abel,

Ik zie je met de week nieuwe ontdekkingen 
doen. Je proeft van het leven, letterlijk, want 
je bijt nu op alles wat je in je handjes krijgt. En 
straks ga je ook buiten van alles ontdekken. 
De tuin, jouw stad. Wat is er veel te zien, hè? 
Overal huizen en gebouwen.

In de stad waar jij woont, staan een paar heel 
grote gebouwen, met een toren erop. Dat 
noemen we kerken. Toen ik een klein jongetje 
was, zaten die kerken op zondagmorgen 
helemaal vol. Soms zelfs twee keer op 
een zondag. 

Nu zijn heel veel kerkgebouwen gesloten 
omdat er steeds minder mensen kwamen. 
Soms worden ze afgebroken, of er komen 
winkels in of een restaurant of appartementen. 
Maar weet je wat zo bijzonder is? Heel veel 
mensen die nooit meer naar de kerk gaan, 
doen dat wel op vakantie in het buitenland. Ze 
kijken rond, worden stil en steken een kaarsje 
aan. Ze gaan zitten en richten hun gedachten 
op wat echt belangrijk is in het leven. Dat doet 
het gebouw met hen – of beter gezegd, dat 
doet iets in dat gebouw met hen. Een geheim, 
een wonder.

Hoe zullen de kerken eruitzien als jij groot 
bent? Vast anders dan in mijn jeugd. Misschien 
zijn we wel op weg naar hoe het ooit begon. 
Met Jezus, een rabbi. Hij liep aan het begin 
van onze jaartelling rond en vertelde mooie 
verhalen en deed wonderen. Overal ontstonden 
huisgemeenten: kleine groepjes die bij elkaar 
kwamen in het huis van een van hen.

Je moet, als je 
groter bent, maar eens 
zo’n kerk binnenlopen. 
Misschien ontdek je daar 
iets wat nergens te koop 
is, maar wat je zomaar 
kunt krijgen. Een plek 
waar je op adem kunt 
komen. Waar je iets voelt 
of hoort, een stem. Dat je 
bij wijze van spreken een stem hoort 
die je aanspreekt en je naam noemt.  
Abel! Jij, mensje, geliefd ben je.  
Zoon van God. 
Als je mazzel hebt, is er een koor 
of een cantorij. En hoor je ze zingen: 

‘Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen of ergens 
al de wereld daagt waar mensen waardig leven 
mogen en elk zijn naam in vrede draagt’ 
(Huub Oosterhuis).

Misschien kunnen we er samen eens heen  
gaan … naar een kerk. En als dat lied dan 
klinkt, dan springen de tranen me in de  
ogen. Niet van verdriet, maar van vreugde, 
dat ik dat met jou mag meemaken.

‘Jij, mensje,
 geliefd ben je’

Dit is een ingekorte 

versie van een brief van 

theoloog Jos van Oord aan 

zijn pasgeboren kleinzoon 

Abel. Op de website staan 

alle brieven.

»   petrus.protestantsekerk.nl/

brieven

Opa Jos
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Een onbedoelde 
revolutie

Op 31 oktober 1517 timmerde 

Maarten Luther, een katholiek 

priester uit Duitsland, 95 stellingen 

aan een kerkdeur. Hij wilde enkele 

misstanden binnen de Rooms-

Katholieke Kerk rechtzetten. Maar 

de meningsverschillen tussen zijn 

aanhangers en de katholieken werden 

zo groot, dat er een scheuring volgde. 

Luthers’ eerste volgelingen vormden 

de basis van het protestantisme. 

Al gauw ontstonden er verschillende 

stromingen. In Nederland sloegen de 

ideeën van Johannes Calvijn goed 

aan, het lutheranisme bleef relatief 

klein. Lutherse gemeenten bestonden 

vooral uit handelsmigranten en 

mensen die vanwege hun geloof 

gevlucht waren.

Vaste burcht
In veel kerken klinkt op de zondag 

rond Hervormingsdag het lied ‘Een 

vaste burcht’. Het is geschreven en 

gecomponeerd door Luther. Het is 

een bewerking van Psalm 46, over 

vertrouwen op God in moeilijkheden. 

Een psalm van troost in woelige 

tijden, maar ook een lied over strijd 

en overwinning.

Waar en wanneer het lied precies 

geschreven is, is onbekend. Volgens 

historici moet het ergens tussen 

1520 en 1530 geweest zijn. Voor 

Luther was dit een zware tijd. Hij had 

– onbedoeld – een revolutionaire 

kerkscheuring veroorzaakt, en het 

land werd geteisterd door de pest. 

Twijfel
Luther schreef ruim dertig psalmen 

en gezangen. De meeste historici 

zijn het erover eens dat hij rond 1523 

begon aan zijn muziekrepertoire. 

Volgens sommige is ‘Een vaste 

burcht’ al daarvoor geschreven, zij 

betwijfelen zelfs of Luther het zelf 

geschreven heeft.

Op 31 oktober is het Hervormingsdag. Waarom klinkt
het gezang ‘Een vaste burcht’ rond die dag in veel 
protestantse kerken? 1517

Luther spijkert 95 stellingen aan 
de kerkdeur in Wittenberg: het 
startsein voor de Reformatie

1521
Luther vertaalt de Bijbel  
in het Duits

1530
Augsburgse Belijdenis, de eerste 
protestantse belijdenis

1568 - 1648
De Nederlandse Opstand 
(Tachtigjarige Oorlog), een strijd 
om de godsdienstvrijheid

#protestants

Er zijn veel gebruiken, 

woorden, symbolen en 

mensen die de Protestantse 

Kerk hebben gemaakt tot 

wat ze is. Onder de noemer 

#protestants bouwt Petrus 

aan een protestantse canon.

»  petrus.protestantsekerk.nl/

protestants
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‘Religie en de kerk geven hoop aan 
mensen die dat nodig hebben’

Een mand met paaseitjes gaat de kring rond. “Vieren we nóg 
een keer Pasen? Dat mag ook wel, na ons trieste coronajaar”, 
grinnikt Rob van de Laar. “Dat vind ik zo fijn aan deze 
gemeente: alles kan hier.”

Vandaag is hij de enige man in het gezelschap dat bij elkaar 
komt voor ‘thee in de tuin’, een wekelijkse ontmoeting op 
woensdagmiddag van de Protestantse Gemeente te Hilvaren-
beek. Het is een sterk vergrijsde club. “Maar je bent zo jong 
als je je voelt”, roept een dame vanaf haar plekje in de kring. 

Door corona konden de kerkdiensten in de gemeente lange 
tijd niet doorgaan. Ook het koffiedrinken na de dienst viel 
weg, terwijl veel gemeenteleden hier juist de hele week 
naar uitkeken. Daarom werd er een speciaal koffiemoment 
ingesteld. Sinds mei vorig jaar – zodra de zon het toeliet – 
ontmoeten ze elkaar elke woensdagmiddag in de pastorietuin 
van de Andreaskerk, de ideale plek voor ongedwongen 
gesprekken onder het genot van koffie, thee en gebak.

Rob is er graag bij als zijn vrouw Elly met de gemeenteleden 
gaat koffiedrinken. Hij gaat ook regelmatig mee naar de 
diensten. “Ik ben te nuchter voor ‘het geloof’ en beschouw 
mezelf als buitenkerkelijk. Maar ik zie dat religie en de kerk 
hoop geven aan mensen die dat nodig hebben. Ik vind dat de 
kerk een mooie sociale functie heeft: het bestrijden van de 
eenzaamheid die met name veel ouderen ervaren. En dit is 
zo’n fijne gemeente. Het is altijd een vrolijke boel!”

Omdat hij als enige man aanwezig is, maken de vrouwen 
de nodige grapjes over een harem. Op het laatste moment 
wandelt er toch nog een tweede man de tuin in. Maar in 
de gemeente in Hilvarenbeek vormen de vrouwen een 
overweldigende meerderheid. “Vrouwen leven meestal langer 
dan mannen”, merkt een van hen op. “Wat dat betreft wordt 
geloven hier echt een vrouwending.”

Aan de thee met 
vrolijke vrouwen

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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Oud & jong
Twee generaties, samen 

in de kerk. In deze rubriek 

stellen een jonger en een 

ouder gemeentelid elkaar 

pittige vragen uit een spel 

voor tafelgesprekken.

‘ Mensen 
redden is 
wat God het 
liefste doet’

‘ Sorry’ zeggen tegen God, hoe doe je dat? En is dat eigenlijk wel nodig? 
Een gesprek tussen Annie Strijbis (65) en Jac. Huibers (18) uit Broek 
op Langedijk, over de lichte én zware dingen van het leven.

Wie de lange Dorpsstraat van 

Broek op Langedijk af fietst, ziet 

aan zijn rechterhand plotseling een 

schilderachtig kerkje opdoemen. 

Deze hervormde kerk is voor veel 

‘Broekers’ een vertrouwde plek, 

vertellen Annie en Jac. bij een 

kop thee. Annie kent sommige 

gemeenteleden zelfs al sinds haar 

vijftiende. En ook Jac.’s gezin 

heeft al jarenlang een vaste plek 

in de kerk. Hoewel ze elkaar 

nog nooit uitgebreid gesproken 

hebben, vinden ze – zodra de 

gesprekskaarten op tafel komen – 

al gauw een aantal vragen die ze de 

ander willen stellen.

Kerk-app
Annie: “Laat ik beginnen met een 

eigentijdse vraag. Welke rol spelen 

sociale media in jouw relaties?” “Die 

zijn wel belangrijk”, reageert Jac. 

gelijk. “Toen we niet naar school 

mochten, kon ik zo toch contact 

houden met vrienden. En als je 

je even verveelt, kun je met wat 

scrollen en swipen de hele wereld 

zien. Ik gebruik mijn telefoon wel 

tien uur per dag”, berekent hij – tot 

Annies afgrijzen. “Maar alles telt 

mee hè: video’s kijken, muziek 

luisteren … Je gebruikt je telefoon 

tegenwoordig voor alles. Zelfs 

voor de kerk!” Annie: “Dat is waar. 

Het eerste wat ik ‘s morgens doe, 

is in onze kerk-app checken of er 

iemand jarig is. Die app vind ik ont-

zet-tend leuk. Misschien raak ik ook 

nog wel verslaafd …”

Kritiek
Tijd voor een vraag van Jac. “Je 

mag uit eten met iemand die totaal 

anders is dan jij”, leest hij van zijn 

kaartje voor. “Wie vraag je?” Annie 

denkt even na. “Wat een vraag 

… Ik kan nu allerlei popidolen uit 

mijn jeugd opnoemen, maar … 

Mark Rutte! Met hem wil ik wel 

gaan eten. Hij is volgens mij een 

rastoneelspeler: hij lacht altijd, 

heeft altijd een kwinkslag. Maar 

ik zou willen weten: zit jij op 

zaterdagavond ook in je eentje op 

de bank, net als ik? En hoe deal je 

ermee als je weer een lading kritiek 

over je heen krijgt?” Jac.: “Hij heeft 

geen vrouw, dus volgens mij zou hij 

zo ‘ja’ zeggen.” Annie lacht. “Nou, 

misschien wil ‘ie die ook wel niet, 

en zeker niet eentje van 65. 

Maar daar gaat het me niet om: ik 

zou gewoon graag een keer in zijn 

binnenste willen kijken. Waar toets 

je jezelf op, wie is je klankbord?”

Een goed ‘sorry’
Ze pakt een nieuwe kaart van haar 

stapeltje en vraagt Jac.: “Stel dat je 

zou bidden, wat wil je dan zeggen 

of vragen?” “Hier heb ik het laatst 

nog met mijn ouders over gehad”, 

Annie: 

‘We mogen vertrouwen 
hebben, ook als het leven 
spannend wordt’

Jac.: 

‘Als ik tijd heb 
voor YouTube, 
zou ik ook 
tijd kunnen 
maken voor 
de Bijbel’

›
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Oud & jong

Investeer in de digitale 
aanwezigheid van uw 
kerk. Juist in deze 5jd.

Lees meer op: donkeymobile.app/pkn 

HEEFT JOUW 
KERK AL EEN 
EIGEN APP?
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zegt Jac. “Ik zou heel graag een 

goed, diep ‘sorry’ tegen God willen 

zeggen. Over wat ik doe in mijn 

leven, over de keuzes die ik maak. 

Af en toe denk ik: als ik tijd heb om 

een YouTube-video van twee uur 

te bekijken, zou ik ook een keer tijd 

kunnen maken om door de Bijbel 

te struinen. Maar dat doe ik maar 

weinig. Dan kun je wel zeggen: ‘Wilt 

U mij vergeven?’ Maar dat is wat 

anders dan een diep sorry.” 

Wit en goud
“Dat zondebesef heb ik niet zo”, 

reageert Annie. “In mijn familie 

werd zondebesef vroeger als heel 

belangrijk gezien, maar ik heb 

dat nooit gehad. Ik ervaar vooral 

blijdschap in mijn geloof, vanwege 

die enorme hoeveelheid vergeving 

en liefde die er voor ons is. Het kan 

niet op, wat je ook doet. Bizar, 

maar waar.” 

“Ja, ik denk dat ‘mensen redden’ 

is wat God het liefste doet”, zegt 

Jac. Die overtuiging hangt samen 

met een ervaring van lang geleden: 

“Toen ik drie was, heb ik een bijna-

doodervaring gehad: ik moest 

gereanimeerd worden nadat ik twee 

minuten onder water was geweest. 

Toen ik uit het ziekenhuis kwam, 

wees ik blijkbaar omhoog en zei ik: 

‘Kijk mam, daar is Jezus, en daar 

ben ik geweest.’ Ik herinner me 

nu alleen nog iets wits en gouds, 

maar ik weet zeker dat ik Jezus heb 

gezien, dat Hij bestaat, en dat Hij 

fantastische dingen doet.” Annie is 

even stil. “Ik wist niet dat je dat had 

meegemaakt, Jac.”

Niet bang
Ook de afgelopen periode is 

voor Jac. vrij heftig geweest, 

blijkt als het gesprek verdergaat. 

Zijn vader kreeg te maken met 

ernstige hartproblemen en 

hijzelf bleek drager van het gen 

dat de oorzaak was. “Ik kan er 

honderd mee worden, of op mijn 

achttiende neerstorten. Dat is 

een eng gevoel, maar door die 

ervaring van vroeger ben ik niet 

bang voor de dood.” “We mogen 

vertrouwen hebben, ook als het 

leven spannend wordt”, beaamt 

Annie. “Dat is troostrijk.” 

Jac. en Annie
Jac. Huibers (18) en Annie 

Strijbis (65) zijn allebei 

actief in de hervormde 

kerk in Broek op Langedijk: 

hij doet de techniek, zij 

de bloemen. Jac. heeft 

net de havo afgerond en 

start binnenkort met een 

opleiding tot machinist. 

Annie werkt bij een 

tuincentrum en houdt 

zich graag bezig met 

beeldhouwen.

Meer zien over de gemeente 

in Broek op Langedijk? Op 24 

april was het tv-programma 

‘Petrus in het land’ te gast in 

het waterrijke dorp.

»  petrus.protestantsekerk.nl/

broekoplangedijk

Petrus Festival
zaterdag 30 oktober
Van U is de toekomst
met Protestantse Lezing 

door Heino Falcke
petrus.protestantsekerk.nl/festival

[ advertenties ]
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‘ Ik zal de dominee  
alvast de groeten doen’

Maandagmiddag half zes. Precies dat 
moment dat je te lang doorgewerkt 
hebt en bedenkt dat je toch echt ook 
nog eten op tafel moet zetten. En dat 
je vervolgens ontdekt dat je weliswaar 
nog macaroni en kaas in huis hebt, 
maar dat dat toch wel erg weinig 
vitamines zijn. Vandaag is zo’n dag. 
Dus spring ik enigszins chagrijnig op 
mijn fiets. Het wordt er niet beter op 
als ik na een paar minuten merk dat 
mijn band lek is.

“Hé, Esther!” hoor ik als ik mijn fiets 
aan de kant zet. Ik kijk om en word 
met een brede glimlach begroet. Daar 
staat hij. Een Arabische man. Moslim. 
Dat wil zeggen, aan de buitenkant. 
Toen hij klein was, ging hij in zijn 
eigen land naar school bij de nonnen. 
Die mochten niets vertellen over het 
christendom, maar de sfeer en de 
liefde is hij nooit vergeten. “In mijn 
hart ben ik christen”, zegt hij iedere 
keer weer.

Ik heb hem al een hele tijd niet gezien. 
Het eerste wat hij zegt is: “Ik kom 
zondag naar de kerk.” Ben benieuwd, 
denk ik, nog steeds een beetje 

chagrijnig van die band. Maar ik zeg: 
“Dat is fijn!” Dan roept hij verrassend 
genoeg zijn vriend erbij. “Dit is de 
vrouw van mijn dominee”, stelt hij mij 
voor, om direct tegen zijn vriend te 
vervolgen: “Ga jij met mij mee naar de 
kerk zondag?”

Dan klaart mijn humeur ondanks mijn 
lekke band en mijn lege maag toch op. 
Niet alleen omdat hij hier, misschien 
wel voor het eerst in zijn leven, voor 
zijn geloof durft uit te komen. Maar 
ook vanwege de titel ‘vrouw van de 
dominee’. Ik moet het even processen, 
maar dit is natuurlijk best een goede 
vondst als je in jouw cultuur echt geen 
vrouwelijke dominee kunt verkopen.
Ik knik minzaam. “Zeker, heel 
hartelijk welkom in de kerk zondag! 
En als ik straks thuiskom, zal ik de 
dominee alvast de groeten doen.”

Column

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.
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  Pionieren met migranten  

Vrouw van 
de dominee

De keuze van

Saskia Vogelaar
Toen Jezus hem riep, liet Petrus zijn netten meteen liggen. 

Welke keuzes maken gelovigen van nu in hun dagelijks 

leven? Saskia Vogelaar (42) uit Soest is groener gaan leven. 

‘ De manier waarop wij 
met de aarde omgaan, 
kan niet langer’

Waarom heb je deze keuze gemaakt?
“Ik ben echt wakker geworden: 

de manier waarop wij met de 

aarde omgaan, kan niet langer. 

Als christenen hebben we zelfs de 

opdracht om er goed mee om te 

gaan. De samenleving staat voor 

een grote opgave en ik kan daar 

mijn steentje aan bijdragen.”

Wat betekent dit voor je dagelijks leven?
“We hebben als gezin de luxe 

dat we ons een warmtepomp en 

zonnepanelen kunnen veroorloven. 

We vliegen bijna niet meer, we 

koken met de seizoenen mee, eten 

minder dierlijke producten en zo 

lokaal mogelijk. Het is een kwestie 

van een balans zoeken tussen 

genieten van het leven en kiezen 

voor duurzaamheid.”

Je was lid van de werkgroep Groene 
Kerk in Soest. Hoe maak je groen leven 
concreet voor de gemeente?
“Dat is nog lastig. We hebben 

bijvoorbeeld een avond gehouden 

over klimaat en vervoer, en een 

avond over energie. We gaan van vier 

kerkgebouwen terug naar twee en bij 

de herinrichting van die twee wordt 

gelet op duurzaamheid. 

Op papier voldoen we aan het 

criterium Groene Kerk. Maar het 

bordje hangen we pas op als we 

vinden dat we ver genoeg zijn.”

Wat heeft het je opgeleverd?
“Dat ik me bewust ben geworden 

van mijn consumeergedrag. Bij elke 

aankoop kijk ik waar het product 

vandaan komt en hoelang ik  

ermee doe.” 

Heb je tips?
“Als je iets kúnt doen, moet je het 

doen. Dat hoeft geen geld te kosten. 

Je kunt minder vlees eten, geen 

voedsel verspillen, langer doen met 

je kleding, geen spullen 'zomaar' 

kopen, een NEE/NEE-sticker op je 

deur plakken. En kom met de fiets 

naar de kerk in plaats van met  

de auto.”

»  groenekerken.nl

24 · 24 · 
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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. 

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven
wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons van het kwaad.
Want aan U behoort het koningschap,
de macht en de majesteit,
in eeuwigheid. 
   Amen

Toen haar tweede kindje veel 
te vroeg geboren werd, was 
bijbelvertaler Ilse Visser (37) in 
paniek. Ze woonde in Malawi, waar 
de gezondheidszorg niet optimaal 
was. “Iedereen zei: ik bid voor je! 
Ik dacht alleen maar: ga je gang … 
Mijn eigen bidden was meer een 
schreeuw naar God.”

Onze Vader, die in 
de hemelen zijt
“Dat je God mag aanspreken als Vader 
vind ik mooi, nog mooier vind ik dat 
woordje ‘onze’. Wie je ook bent, waar je 
ook woont: met die ‘aanspraak’ kom je 
allemaal op dezelfde manier voor God te 
staan. Al het andere valt weg.
De Bijbel beschrijft God als Vader, 
een man dus, daar kan ik als vertaler 
niet omheen. De taal van de Bijbel is 
vaak mannelijk. Dat heeft te maken 
met het taalveld en de cultuur waarin 
de bijbelse geschriften zijn ontstaan. 
Tegelijk gaan bepaalde bijbelgedeelten 
over bijvoorbeeld vrouwen, kinderen en 
jongeren ook tegen de toen heersende 
cultuur in.
Ik denk wel dat God veel groter is dan 
onze taal. Juist in de verschillende 
vertaalprojecten heb ik gemerkt dat 
woorden beperkt zijn in hun vermogen 
om God te beschrijven.”

Schreeuwen 
naar God

Het Onze 
Vader in 

de NBV21-
vertaling

›

26 · 
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Onze Vader

Uw wil geschiede, 
gelijk in de hemel 
alzo ook op de aarde
“In de NBV21 wordt deze bede 
weergegeven als ‘laat uw wil 
gedaan worden’. Dat ‘gedaan 
worden’ kan overkomen alsof de 
mens er actiever bij betrokken is, 
daar was ook discussie over. Toch 
klopt dat niet als je kijkt naar het 
tegenwoordige gebruik van de 
‘laat’-formule in het Nederlands. 
Zowel bij ‘Uw wil geschiede’ als 
bij ‘laat uw wil gedaan worden’ 
blijft het open wie of wat 
daarvoor zorgt. Daarbij komt 
dat de oude formulering niet 
past bij het NBV21-uitgangspunt 
om hedendaags Nederlands te 
gebruiken. 
Voor mij drukt deze bede iets van 
ontspanning uit. Als ik bid ‘laat 
uw wil gedaan worden’, dan zeg 
ik daarmee ook: God heeft deze 
wereld in Zijn handen, ik mag 
mens onder de mensen zijn.
Dat spreekt mij ook zo aan in de 
verhalen over Jezus’ leven. Hij 
deed bijzondere dingen, maar Hij 
wás er ook gewoon: Hij at, dronk 
en wandelde met mensen. 

Er ging veel van Hem uit door wie 
Hij was in Zijn relatie tot God. Dat 
vind ik ook het mooie van bidden: 
het richt je blik op iets anders. In 
momenten van gebed word je echt 
even stilgezet. Het verandert je 
focus op het leven van alledag, je 
werk, je kinderen, de wereld.”

Geef ons heden ons 
dagelijks brood
“In de acht jaar dat ik in Malawi 
woonde, zijn deze woorden meer 
voor me gaan spreken. Voor 95 
procent van de mensen daar is 
dagelijks voedsel het belangrijkste 
waar ze zich mee bezighouden. 
Deze bede bepaalt je bij de dag. 
Het bepaalt je ook bij je 
afhankelijkheid van God. Als je 
gelooft, geef je iets van je eigen 
autonomie uit handen. Ik vind dat 
bevrijdend. Ik voel me enerzijds 
thuis in deze tijd en onze cultuur, 
waarin autonomie, individualisme 
en zelfontplooiing heel belangrijk 
zijn. Maar ik besef ook dat ik het 
allemaal niet zelf in de hand heb. 
Uiteindelijk is God daar, en mag ik 
afhankelijk zijn.”

Gelijk ook wij 
vergeven onze 
schuldenaren

“Ik vind het bijzonder, die bede 
over brood, direct gevolgd door 
een bede over vergeving. Vergeving 
is voor je mentale gezondheid 
misschien wel net zo belangrijk 
als brood voor je lichaam. Het 
is wat het leven leefbaar houdt. 
We zijn in onze cultuur heel goed 
geworden in elkaar beoordelen en 
veroordelen. Maar wat wordt er 
van deze wereld zonder vergeving? 
Voor mij is het een van de 
belangrijkste kenmerken van het 
christelijk geloof, meer nog dan de 
liefde. Het kost je echt iets.”

En leid ons niet in 
verzoeking
“Ons tweede kindje werd al met 
dertig weken geboren. Vanwege de 
gezondheidszorg in Malawi, waar 
we toen woonden, was dat een 
groot probleem. Hij is daardoor 
bijna overleden. Dat heb ik echt als 
een beproeving ervaren. Het was 
erop of eronder, ook in het geloof. 
Ik vond het heel moeilijk om te 
blijven geloven.
Iedereen zei: ik bid voor je! Ik 
dacht alleen maar: ga je gang, 
misschien helpt het. Mijn eigen 
bidden was meer een schreeuw 
naar God. Ik wist: bidden is het 
enige wat ik kan doen, maar ik kon 
er op dat moment niks mee.
Uiteindelijk nam ik een rationeel 
besluit: ik ga God vertrouwen, 
Hij is mijn enige houvast. Juist 
in die tijd heb ik veel het Onze 
Vader gebeden, omdat ik zelf de 
woorden niet had. Terugkijkend 
zie ik dat God ons als gezin heeft 
vastgehouden. Het meest dankbaar 
ben ik dat ik mijn geloof toen 
niet ben kwijtgeraakt. Nog steeds 
heeft mijn zoontje soms last van 
de gevolgen, makkelijk is het niet 
altijd. Maar ik heb wel geleerd om 
op een nieuwe manier op God  
te vertrouwen.”

Tot in eeuwigheid
“In de NBV21 hebben we gekozen 
voor ‘in eeuwigheid’, zonder ‘tot’. 
Dat woordje heeft iets in zich van 
een tijdsaanduiding, terwijl je de 
betekenis van ‘in eeuwigheid’ juist 
zo breed mogelijk wilt houden. De 
bede tilt je naar een ander niveau: 
het moment dat er geen verschil 
meer is tussen hemel en aarde. 
Ik denk weleens: willen we het 
geloof niet te veel aanpassen 
aan ons leven? In bepaalde 
landen is het geloof veel meer 
agendabepalend. Op mijn werk 
hebben we maandelijks een 
internationaal gebedsuur. Ikzelf 
kijk dan altijd even: welke andere 
meetings heb ik nog meer, komt 
het uit? Collega’s uit andere delen 
van de wereld zullen dat gebedsuur 
nooit voorbij laten gaan. Dat ze 
me een spiegel voorhouden over 
de waarde van gebed, juist in het 
bijbelvertaalwerk, raakt me.” ‘Vergeving: 

dat is wat het leven 
leefbaar houdt’

‘Ik bad het Onze Vader 
omdat ik zelf de 
woorden niet had’

Ilse Visser werkte als vertaler mee aan de NBV21. Deze verbeterde 

editie van de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004 komt uit in oktober. 

Ilse is getrouwd met Arjan en heeft drie kinderen. Ze woont in 

Oegstgeest en leeft mee met de protestantse Marekerkgemeente in 

Leiden. Ze studeerde theologie met als specialisatie bijbelvertalen, 

en haalde een master in Taalwetenschappen. Acht jaar woonde 

ze met haar gezin in Malawi, waar ze een vertaalteam begeleidde. 

Nu werkt ze op het hoofdkantoor van het Nederlands-Vlaams 

Bijbelgenootschap in Haarlem. Ze onderhoudt wereldwijd contact 

met bijbelvertaalprojecten die het Bijbelgenootschap ondersteunt.

Win!
Petrus verloot vijf exemplaren van de NBV21, ter 

beschikking gesteld door het Nederlands-Vlaams 

Bijbelgenootschap. Meedoen kan tot 24 september 

via petrus.protestantsekerk.nl/win. 

Of: redactie Petrus, postbus 8504, 3503 RM Utrecht. 

Alleen de winnaars ontvangen bericht.

Te
ks

t:
 A

u
ke

 S
c

h
o

u
w

st
ra

 |
 F

o
to

’s
: 

Ja
ap

 S
c

h
u

u
rm

an

‘Ik denk dat God veel 
groter is dan onze taal’  
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Toekomst
Van U is de Toekomst‘God zal je altijd blijven vasthouden’

Niemand weet wat de toekomst brengt. Dat hebben we het afgelopen 

kerkelijk seizoen wel geleerd. Maar ook in onzekere tijden mogen we 

zeker weten dat de toekomst aan God is. Het nieuwe jaarthema van  

de Protestantse Kerk is daarom ‘Van U is de toekomst’.

Zoals elk jaar verheug ik me op het nieuwe 

kerkenwerkseizoen. Voor veel gemeenten 

begint dit met een feestelijke startzondag in 

september als aftrap van het gemeenteleven. 

Catechisatie en jeugdwerk, bijbelstudiegroepen, 

gesprekskringen, de inloop, maaltijden – alles 

gaat weer van start. 

Hoopvol

Dit kerkelijk seizoen is het jaarthema van de 

Protestantse Kerk: ‘Van U is de toekomst’. Niet 

voor niets kozen we in deze onzekere tijd een 

hoopvol thema. Het perspectief van Gods 

toekomst zet ons leven in een ander licht. We 

weten niet hoe de toekomst eruitziet, maar we 

weten dat we onze weg in vertrouwen kunnen 

gaan omdat de toekomst aan God is. Daar 

kunnen we hoop uit putten.

Met elkaar

Om in uw eigen gemeente aan de slag te kunnen 

gaan met het jaarthema, zijn er materialen en 

werkvormen beschikbaar. Hopelijk leiden deze 

tot mooie en betekenisvolle ontmoetingen 

met kinderen, jongeren, ouderen en iedereen 

daartussenin. Een geloofsgemeenschap vormen 

we immers met elkaar. 

Eén ding mogen we zeker weten: de toekomst 

is aan Hem die is, die was en die komt. De 

belofte van een nieuwe hemel en een nieuwe 

aarde inspireert om hoopvol dit nieuwe seizoen 

te beginnen.

René de Reuver is scriba van 

de Protestantse Kerk. Kijk op de 

website voor materialen om aan 

de slag te gaan met het jaarthema.

»  protestantsekerk.nl/jaarthema

Leven in vertrouwen. 

Maar hoe dan?

We kunnen ons als mensen eindeloos zorgen 

maken. Over ons geluk, ons werk, onze kinderen 

en kleinkinderen, onze gezondheid. Als reactie 

daarop proberen we vaak krampachtig ons leven 

te sturen. De Bijbel laat zien dat er ook een 

ándere houding mogelijk is, in de wetenschap 

dat de toekomst in Gods hand ligt. Hoe oefenen 

we ons in dat geloofsvertrouwen? 

In Vaste grond krijgt u bijbelse 

inspiratie voor een leven in 

vertrouwen. Bestel het gratis 

boekje vanaf september.

»  petrus.protestantsekerk.nl/

vastegrond
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Al 46 jaar geleden stelden Grieta Gootjes (68) en haar 

echtgenoot hun boerderij open voor pleegkinderen. Als een 

kind weer vertrok, vertrouwden ze erop dat God het in  

Zijn hand hield.

U hebt maar liefst 240 pleegkinderen in huis gehad. Waarom bent  
u hiermee begonnen?
“Toen ik net getrouwd was, kon ik geen kinderen krijgen en 

zat ik vaak alleen thuis. Tot we benaderd werden door een 

pleegzorgbureau, met de vraag of wij onze boerderij wilden 

openstellen voor kinderen die een tijdelijke plek nodig hadden. 

Ik was zo dankbaar dat ik op die manier alsnog kinderen had.”

Wie zich inzet voor pleegzorg, kan veel voor de kiezen krijgen.  
Had u nooit de neiging om ermee te stoppen?
“Op een dag werd een jongen zó boos dat hij met een stuk 

ijzer op mij afliep om mij dood te slaan. Toch voelde ik een 

enorme rust en wist ik precies wat ik moest zeggen om hem 

tot bedaren te brengen. God legde mij die woorden in de 

mond. Zo waren er vaker momenten dat God ons precies gaf 

wat wij nodig hadden. We vertrouwden erop dat Hij dat altijd 

zou blijven doen.”

Het jaarthema van de Protestantse Kerk is ‘Van U is de toekomst’.  
Wat zegt deze geloofsuitspraak u?
“Het zorgen voor die kinderen was als het zaaien van zaadjes. 

Als je die in de grond stopt, weet je nooit wat eruit zal groeien 

en wat je ervoor terugkrijgt. Zo was het ook met de kinderen. 

We hebben geen idee wat er na hun vertrek van hen terecht is 

gekomen. Maar iedere keer vertrouwden we erop dat God hun 

leven in Zijn hand hield.”

Wat vindt u het mooiste voorbeeld van vertrouwen uit de Bijbel?
“Ik denk eigenlijk vooral aan onze trouwtekst, Psalm 37:5.  

Die gaat over vertrouwen en je leven in Zijn handen leggen. 

Het is een erkenning dat Hij er altijd voor je zal zijn. Zelfs als jij 

niets met God hebt, zal God jou altijd blijven vasthouden.  

Daar mogen we op blijven vertrouwen.”
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De toekomst van de kerk? Janneke Herweijer (60), predikant 

en pionier in Kloetinge, ziet genoeg mogelijkheden. “Jongeren 

zijn op zoek naar zingeving, ze zijn bezig met levensvragen.” 

Met die vragen kunnen ze terecht bij pioniersplek Hart&Ziel  

in Kloetinge.

Wat zijn uw plannen voor de toekomst? 
“Ik hoop dat Hart&Ziel een plek wordt die iets uitstraalt naar de 

omgeving, waar iedereen op een eigen manier met geloof en 

zingeving bezig kan zijn. Niet iedereen voelt zich nog thuis in de 

traditionele zondagse kerkdienst. Met onze pioniersplek willen 

we daarin meebewegen. Ik hoop dat jongeren zich goed voelen 

bij onze activiteiten, dat er een vaste groep ontstaat met een 

gemeenschappelijk gevoel. Geen tweede kerk, maar wel een plek 

waar mensen graag naartoe komen.”

Wat heeft de kerk van de toekomst nodig?
“Als kerk moeten we vooral out of the box denken: kijken waar 

je van betekenis kunt zijn in een veranderende omgeving. 

Bestaande kaders voldoen steeds minder, de rivier kiest een 

andere bedding. Ook al voelen jongeren zich niet altijd meer 

thuis in de gevestigde kerken, ze zijn wél op zoek naar zingeving 

en bezig met levensvragen. Het is belangrijk dat de kerk hun een 

antwoord kan blijven geven.”

Het jaarthema van de Protestantse Kerk is ‘Van U is de toekomst’. 
Wat zegt deze geloofsuitspraak u?
“Er klinkt veel overgave in door. Ik kan het zelf niet een-twee-drie 

nazeggen. Ik herken dat je hard kunt werken aan iets, maar vaak 

niet in de hand hebt of het slaagt of niet. De coronatijd heeft ons 

wat dat betreft met de neus op de feiten gedrukt. Het vertrouwen 

dat de toekomst in Gods hand is, haalt je uit de kramp.”

Wat vindt u het mooiste voorbeeld van vertrouwen uit de Bijbel?
“Abraham. Hij liet alle zekerheden achter zich en ging op reis, 

een onbekende toekomst tegemoet. God stuurde hem op weg, 

Abraham wist niet waar hij zou uitkomen en bleef alles van God 

verwachten. Dat is écht geloofsvertrouwen.”

Er is geen tijd te verliezen als het gaat om de toekomst 

van de aarde. En iedereen moet zélf zijn steentje 

bijdragen. Rivka Meelis (14) uit Roermond heeft alvast 

keuzes gemaakt. 

Wat zijn jouw plannen voor de toekomst? 
“Toen ik jonger was, heb ik met mijn familie een aantal jaren 

in Indonesië gewoond. Na een paar jaar in Nederland begint 

het buitenland weer te trekken. Na het vwo wil ik daarom 

graag studeren in Scandinavië, the place to be op het 

gebied van duurzaamheid. Een studie die te maken heeft 

met milieu en aarde trekt me enorm.”

Wat heeft de aarde in de toekomst nodig?
“In Nederland zal niet meteen heel veel veranderen, maar 

in landen als Indonesië zijn nu al veel overstromingen. Dat 

gaat hier ook gebeuren als we niets doen. Als we allemaal 

een klein beetje bijdragen, kunnen we samen een groot 

verschil maken. Bijvoorbeeld een keer geen vlees eten, of 

de fiets pakken.”

Het jaarthema van de Protestantse Kerk is ‘Van U is de toekomst’. 
Wat betekent deze geloofsuitspraak voor jou?
“Ik ga nog wel met mijn ouders mee naar de kerk in 

Roermond, maar zelf geloof ik niet in God. Ik benader 

dingen liever vanuit de wetenschap. Geloven is voor mij: 

goeddoen én goed zijn voor iedereen. Als kerk kun je veel 

goeds doen op het gebied van duurzaamheid, want je 

bereikt een grote gemeenschap van mensen die allemaal 

iets goeds kunnen doen. Dan ben je al heel ver!”

Wat vind je het mooiste voorbeeld van zorg voor de schepping  
uit de Bijbel?
“Ik ken niet veel bijbelverhalen, maar zorg voor de 

schepping vind ik belangrijk. Ik wil de aarde graag beter 

achterlaten, zodat mensen die na mij komen ook een fijn 

leven hebben. Ik ben vegetariër geworden en op school heb 

ik een clubje opgericht waarin we bezig zijn met klimaat. 

We hebben ook een ecoteam om te kijken hoe de school 

duurzamer kan worden. Dat begint al met scheiden van 

afval. Er is veel winst te behalen en geen tijd te verliezen!”

Toekomst Toekomst‘Als kerk moeten we out of the box denken’
‘We kunnen een grootverschil maken’
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Waar denk je aan als je denkt aan de toekomst?
“Ik ben bang dat ons nog van alles te wachten 

staat, zoals klimaatoorlogen en natuurrampen. 

Toch mogen we erop vertrouwen dat God de 

wereld en ons leven in Zijn hand houdt. Hij zal 

alles ten goede keren.”

Wat kunnen we doen om de wereld 
eerlijker te maken?

“We gaan vooruit door een stapje 

terug te doen. Als we genoegen 

nemen met minder, wordt 

de wereld – en ons eigen 

leven – eerlijker. En als je 

niet constant dure spullen 

koopt, heb je minder 

geld nodig en 

hoef je minder 

te werken.

Je hebt dan meer tijd om te genieten van 

al het moois dat God gegeven heeft.”

Het klinkt niet eenvoudig. Hoe doe jij dat?
“Stapsgewijs. Als student verbleef ik een 

maand in een Filippijnse sloppenwijk. Na 

terugkomst kocht ik meteen alles fair trade. 

Nog belangrijker is: minder consumeren. 

Ik kies bijvoorbeeld voor producten met 

een lange levensduur, zoals deze tas van 

hergebruikt vrachtwagendoek. En: producten 

delen. Zo komt er in onze wijk een depot met 

tuingereedschap om te delen.”

Het jaarthema van de Protestantse Kerk is ‘Van U is de 
toekomst’. Wat zegt deze geloofsuitspraak jou?
“Als wij erop vertrouwen dat God geeft wat 

wij nodig hebben, kunnen we een stapje terug 

doen. Dan leren we pas écht de vreugde en 

schoonheid kennen van het leven dat God 

ons met Zijn schepping gegeven heeft.” 

Toekomst‘We gaan alleen vooruit als we een stapje terug doen’
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Win!

Duurzaam leven is makkelijker 

gezegd dan gedaan. Het fictieve 

verhaal van ondernemer Johan 

in Hoe handel ik eerlijk? helpt om 

keuzes te maken. Petrus verloot 

twee exemplaren van dit boek van 

Matthias Olthaar en econoom 

Paul Schenderling. 

Meedoen kan tot 24 september via 

petrus.protestantsekerk.nl/win. 

Of: redactie Petrus, postbus 8504, 

3503 RM Utrecht. Alleen de winnaars 

ontvangen bericht. 

Duurzamer leven gaat in stapjes, weet Matthias 

Olthaar uit Beilen. Hij leerde dat de wereld 

eerlijker wordt als we genoegen nemen met 

minder en schreef er een boek over.

[ advertenties ]
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dagen gratis uit.
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Deeltijdopleidingen en cursussen 
voor volwassenen die hun geloof

willen verdiepen en versterken.

Maak kennis met ons onderwijsaanbod:

Verdiep
je geloof

Bijbel  �  Theologie  �  Missionair Werk  �  Pastoraat 
Jongerenwerk  �  Prediking  �  Leiderschap

► www.evangelisch-college.nl 

WORD NÚABONNEEABONNEE
OMG magazine 2 ligt in de winkel!

VOOR EEN BEZIELD LEVEN

OMG is een nieuw magazine over de essentie 
van het bestaan, met drie unieke pĳ lers Other, 
Me & God. Een rĳ kgevulde en inspirerende 
glossy voor een leven met een goddelĳ ke rand.

Bestel je abonnement op omgmagazine.nl 
of via telelefoon 0172 - 476 085.

WORD NÚWORD NÚ
OMG magazine 2 ligt in de winkel!

OMG is een nieuw magazine over de essentie 
van het bestaan, met drie unieke pĳ lers Other, 
Me & God. Een rĳ kgevulde en inspirerende 
glossy voor een leven met een goddelĳ ke rand.

4 x
OMG + gratis 

kaartenset
voor € 25

OMGMAGAZINE.NL

Ondersteuning - Inspiratie - Praktische tips - Aanvullend aanbod

2022

Geef je nu op voor de
workshop Kerkbalans+

Geef je op via protestantsekerk.nl/kerkbalans 

of met deze QR code (scan met je mobiel).

Kerkrentmeesters 
opgelet!



Rubriek

36 ·  · 37

Rondje om  

de kerk
Wandelen vertraagt, kalmeert, ontstrest. 

Het biedt ook de rust om na te denken over grote 
levensvragen. Janet van Dijk ondervindt het zelf 

tijdens een retraitewandeling van De Spil.

Fluitekruid en koolzaad kleuren 

de bermen wit en geel, de 

bloesem zit nog volop aan 

de bomen, en om ons heen 

is het een en al groen. Het is 

nog mei als ik meeloop met 

een retraitewandeling rond 

Breukelen, een genot voor 

alle zintuigen.

Zes vrouwen hebben 

ingetekend voor de driedaagse 

wandelretraite ‘Openbloeien’ 

vanuit retraitecentrum De 

Spil in Maarssen. Meer is 

vanwege corona niet mogelijk 

– met de begeleiders erbij 

zijn alle slaapkamers van De 

Spil bezet. Iedereen heeft 

een eigen kamer, ook de 

maaltijden moeten op de eigen 

kamer gebruikt worden. Dat 

weerhoudt mensen er niet van 

om zich aan te melden voor 

de retraites. Voor de komende 

maanden zijn ze vrijwel 

allemaal volgeboekt. Als hulp 

om ‘te ontdekken wat echt 

belangrijk is in je leven’, aldus 

de website. Ik loop de eerste 

van de drie wandeldagen mee.

In stilte
We boffen. In een periode 

met veel regen en koude 

dagen straalt de zon deze 

dag uitbundig, en die maakt 

het aangenaam warm. Vóór 

vertrek, stipt om 10.00 uur, 

is er een ochtendgebed. De 

deelnemers, die de avond 

ervoor al zijn gearriveerd, 

pakken een meditatiekrukje en 

zetten dat ergens neer in de 

ruimte. Ik volg hun voorbeeld.

Joke Verboom, een van 

de twee begeleiders van 

deze wandelretraite, heet 

ons welkom. Ze leidt ons 

door dit ochtendgebed. De 

Christuskaars brandt. We 

worden stil. Er klinkt zachte 

meditatieve muziek.

Joke leest Psalm 139, 

de leidraad tijdens deze 

wandelretraite, in de vertaling 

van Huub Oosterhuis. ‘Gij peilt 

mijn hart, Gij doorgrondt mij. 

Gij weet mijn gaan en mijn 

staan. Gij kent mijn gedachten 

van verre, mijn reizen en 

trekken, mijn rusten. Mijn 

wegen, alle, zijn U bekend – 

ieder woord dat komt op mijn 

lippen, onuitgesproken nog, 

Gij hoort het al. Achter mij zijt 

Gij en voor mij uit.’ We zijn 

weer stil. Na de zegenbede 

gaan we op pad. Sommige 

deelnemers pakken een lang 

wit lint van de tafel, bedoeld 

om aan je rugzak of je kleding 

te hangen als je in stilte  

wilt lopen.

Wortelen
‘Wortelen’ is het thema van 

deze eerste wandeldag 

die ‘een rondje Breukelen’ 

Monastiek

Retraites zijn initiatieven die verwant zijn aan – of geïnspireerd zijn op – 

de kloostertraditie. Een aantal van zulke initiatieven is pioniersplek van 

de Protestantse Kerk. Zo was De Spil zelf er jarenlang een. Monastieke 

pioniersplekken zijn nu onder meer ‘Spoorzoeken in Slangenburg’ 

(Doetinchem), Nijkleaster (Jorwerd), het Christelijk Spiritueel Centrum 

(Hilversum) en Choral Evensong & Pub (Utrecht). De Protestantse Kerk 

biedt ondersteuning aan deze groeiende monastieke beweging.

»   protestantsekerk.nl/monastieke-plekken

Wandelen 
als zorg voor 
de ziel

›

Rondje om  

de kerk



 · 3938 · 

inhoudt, een tocht van 

ruim 18 kilometer. De 

route gaat langs forten 

(Fort Tienhoven en Fort 

Nieuwersluis bijvoorbeeld, 

die deel uitmaakten van de 

Nieuwe Hollandse Waterlinie), 

langs de buitenplaatsen 

Sterreschans en Over 

Holland, door prachtige 

natuurgebieden, door het 

dorp Breukelen en langs de 

Vecht. We hadden het qua 

weer en tijd van het jaar niet 

beter kunnen treffen. De 

meegenomen regenkleding 

kan in de rugzak blijven zitten 

en truien gaan uit. De natuur 

staat prachtig in bloei en 

vrijwel de hele route hangt  

er een aangename geur om 

ons heen.

Drie vragen gaan deze dag 

met ons mee:

•  Betekent wortelen voor jou 

tot rust komen of op weg 

gaan?

•  Wat heb jij nodig om te 

kunnen aarden? 

•  Is helemaal gekend zijn een 

rustgevende gedachte?

Het eerste half uur wordt in 

stilte gewandeld, daarna mag 

er gepraat worden. 

‘Goed voor mijn ziel’
Ik loop een stuk op met 

begeleider Joke Verboom, 

in het dagelijks leven 

pastoraal werker in de 

Baptistengemeente Sneek. Zelf 

gaat ze elk jaar een paar dagen 

op retraite. “Ik heb het nodig 

om me soms even terug te 

trekken en tijd te nemen om 

een antwoord te vinden op 

vragen die me bezighouden, na 

te denken over mijn plek in het 

leven. Dat gaat beter als je even 

afstand en tijd neemt.” 

De vragen die deze dag 

meegaan hoef je natuurlijk 

niet te overdenken, benadrukt 

ze, maar soms zijn dergelijke 

vragen helpend. “Voor mezelf 

weet ik dat het kauwen en 

herkauwen op een vraag helpt, 

je wordt er ontvankelijk van. 

Vaak heb ik aan het eind van de 

wandeling wel een antwoord. 

Die paar dagen retraite zijn 

goed voor mijn ziel.”
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 Een van de vele mooie gebouwen 

 rond Breukelen: kasteel Nyenrode. 

Deelnemer Marleen 

Vogelaar denkt er ook zo 

over. Ze werkt bij de Sociale 

Verzekeringsbank en was al 

vrijwilliger bij De Spil toen het 

centrum nog in Giessenburg 

zat. “Ik werk vier dagen in de 

week, ben actief in mijn kerk 

en voor De Spil. Een retraite 

helpt mij om stil te kunnen 

vallen en tot mezelf te komen, 

dat heb ik nodig in het drukke 

leven dat ik leid. Als je dat 

eenmaal hebt ontdekt, is er 

geen weg terug meer. Ik ga nu 

regelmatig.” 

Persoonlijk proces
Joke en Marleen staan niet 

alleen in hun behoefte zich 

even terug te trekken. Het 

verlangen om stil te staan 

bij belangrijke levensvragen 

is groot in het hectische 

leven van vandaag. Om 

dit al wandelend te doen 

is populair, getuige het 

aanbod aan wandel- en 

bezinningstochten. Wandelen 

is het beste medicijn, zei de 

arts Hippocrates al. Wandelen 

vertraagt, kalmeert, ontstrest. 

En je bent in beweging. 

Bijkomend voordeel is dat 

je al wandelend vaak betere 

gesprekken hebt dan wanneer 

je tegenover elkaar zit. Tijdens 

een wandeling praat je in ieder 

geval gemakkelijk. 

Aan het thema ‘wortelen’ kom 

ik deze dag zelf niet zo toe, 

maar de gesprekken die ik 

voer gaan zomaar de diepte 

in, overstijgen de ‘koetjes en 

kalfjes’. We wandelen dan 

ook allemaal met dezelfde 

intentie: je wilt er wat van 

opdoen, je loopt hier niet voor 

niets, en niet voor niets in dit 

gezelschap. 

Janneke Bron, samen met 

Joke Verboom begeleider van 

deze retraite en in het dagelijks 

leven geestelijk verzorger 

bij Stichting Zorgcombinatie 

Marga Klompé, benadrukt dat 

de retraite een gezamenlijke 

component heeft, maar toch 

vooral een persoonlijk proces 

is. Het is dan ook niet de 

bedoeling dat er plenair wordt 

doorgesproken over de vragen 

bij het thema ‘wortelen’. 

Maar het thema komt in 

de onderlinge gesprekken 

onderweg wel vaak naar 

boven, is haar ervaring.

De komende wandeldagen 

staan ‘ontbotten’ en ‘bloeien’ 

op het programma, met routes 

van rond de 18 kilometer. 

De dag erna is er nog een 

ochtendgebed en een korte 

meditatieve wandeling in park 

Doornburgh, de locatie van De 

Spil. Er is dan gelegenheid om 

met elkaar terug te blikken op 

de afgelopen dagen. 

Win!

Petrus verloot 25 exemplaren van 

de tafelkalender ‘Deel je leven’, 

met inspiratie voor elke dag. 

Meedoen kan tot 24 september 

via petrus.protestantsekerk.nl/

win. Of: redactie Petrus, postbus 

8504, 3503 RM Utrecht. Alleen 

de winnaars ontvangen bericht. 

De Spil

In de ruim 25 jaar dat  

De Spil nu bestaat, zijn er 

al veel retraites geweest bij 

'deze plek tussen herberg en 

klooster'. Deelnemers kunnen 

kiezen uit individuele retraites, 

themaretraites, stilteretraites 

en retraites op maat. De Spil 

bevindt zich op buitenplaats 

Doornburgh, aan de rand 

van Maarssen.

»  retraitecentrum.nl
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Op 27 maart vertelde Gabriëlle Medendorp 
in ‘Petrus in het land’ over haar kerk. Dit 
tv-programma is elke zaterdag om 17.10 uur 
te zien bij KRO-NCRV op NPO 2.

» petrus.protestantsekerk.nl/eelde

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?

Paula van 

Walsum (66)

 Erin

‘In de kerk ervaar ik Gods aanwezigheid’
“Ik ben niet gelovig opgevoed, maar toen 
ik jong was had ik altijd het gevoel dat ik 
iets miste. Ik wist niet wat. Toen er op mijn 
openbare lagere school godsdienstlessen 
werden aangeboden, heb ik die mogelijkheid 
aangegrepen. Drie jaar lang kreeg ik elke 
week les. Het opende een wereld die me erg 
aansprak. Toen we verhuisden en ik naar de 
middelbare school ging, raakte het wat op de 
achtergrond. Maar mijn interesse bleef.”

“Ik leerde mijn man Jan Menno kennen. Hij 
ging in Eelde naar een Samen op Weg-kerk en 
vroeg me mee te gaan naar een gespreksgroep. 
Daar was respect voor alle meningen, ik voelde 
me er direct thuis. Ik werd al snel actief in het 
kinderwerk. Af en toe ging ik met Jan Menno 
mee naar de zondagse dienst. Ik weet niet 
precies wat ik er zocht, maar ik werd er geraakt. 
De dominee gaf aan dat hij blij was dat ik erbij 
was. Onze trouwdienst stemde hij af op mensen 
die niet bekend waren met kerk en geloof, 

ongeveer de helft van het gezelschap. Dat gaf me 
het gevoel dat ik erbij hoorde. Acht jaar geleden 
ben ik gedoopt en heb ik belijdenis gedaan.”

“Op woensdag is de kerk open. Dan ga ik er graag 
een uurtje naartoe. Ik ervaar Gods aanwezigheid 
het meest in een lege kerk. Als ik het moeilijk 
heb, laat ik er mijn gedachten de vrije loop. Het 
geeft me kracht en energie om daar te zijn. 
Ik denk weleens dat het misschien een soort 
vooropgezet plan was dat ik mijn man heb leren 
kennen en deze weg ben gegaan. Ik kan me een 
leven zonder God en kerk niet meer voorstellen. 
Ze geven me het gevoel dat ik niet alleen sta.”
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Gabriëlle 

Medendorp (44)

Martijn van 

Essen (34)

“Als niet-gelovige was mijn beeld van geloven 
vroeger ‘saai en zwart’. Maar toen ik op 
mijn 15e via de vader van een vriend op het 
Flevo Festival terechtkwam, veranderde 
dat beeld radicaal. Geloven bleek daar juist 
blij en positief. Het gaf een antwoord op 
vragen die bij mij speelden rond zingeving 
en bestemming. Ik ging volledig overstag, 
ben in mijn woonplaats Veenendaal naar een 
kerk gaan zoeken en kwam als zanger in de 
christelijke band InSalvation. Daarmee trad ik 
onder andere in kerken op.”
 
“Ik was begin twintig toen we optraden op 
datzelfde Flevo Festival. In mijn enthousiasme 
voor God riep ik door de microfoon iets als: 
‘God heeft een hoopvolle toekomst voor 
iedereen.’ Na afloop vroeg diezelfde vader door 
wie ik eerder naar het festival was gegaan: 
‘Weet je wat je daarmee precies zegt?’
Dat was het begin van een proces waarin ik me 
ging realiseren dat ik de aardse kant van het 
leven wat uit het oog was verloren, dat ik bijna 
in een andere dimensie terechtgekomen was. 
Alsof ik vergeten was dat er in het hier en nu 
ook ziekte en ellende is.”
 
“Ik ben op zoek gegaan naar die aardse kant 
en wilde daar ook over zingen, maar ik kon dat 
niet kwijt in de band. Ik kreeg deze kant ook 
niet mee in de kerkdiensten die ik bijwoonde. 

Het paste niet meer bij hoe ik in het leven 
stond. Ik stopte met de band en met de kerk.”
 
“Wat ik heb ontdekt in geloven, heeft me 
een goede basis voor het leven gegeven. Ik 
geloof nog steeds in God en ervaar Hem als 
de bron van mijn leven. Dat probeer ik ook uit 
te dragen. Ik heb er voor mezelf een weg in 
gevonden. Die weg leidt niet per se naar een 
kerk. Ik geloof wel heel erg in samenzijn en 
samenkomen. Misschien kom ik nog eens een 
kerk tegen die bij mij past.” 

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

 Eruit

‘ De kerk paste niet 
meer bij hoe ik in 
het leven stond’

‘Ik was de aardse kant van het 
leven wat uit het oog verloren’

‘Ik had altijd het gevoel  
dat ik iets miste’

  ·  4140  ·  

In ‘Petrus in het land’ vertelde Gabriëlle Medendorp 

over haar kerk. Dit tv-programma is elke zaterdag om 

17.10 uur te zien bij KRO-NCRV op NPO 2.

»  petrus.protestantsekerk.nl/eelde
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Gebed ‘Uw stad’ uit het gebedenboek 

U die voor mij uitgaat, 

door classispredikant Trinette Verhoeven.

 

 » petrus.protestantsekerk.nl/gebedenboek

Barmhartige, eeuwige God,
bij U ben ik veilig,

U bent mijn helper.
Wees bij mij

als de aarde beeft
en mijn leven schudt op zijn grondvesten.

Ik zoek U
dag en nacht;
ik wil wonen
in Uw stad.

Op Uw woord
worden oorlogen beëindigd,

ruzies beslecht.
Ik droom van Uw stad van vrede en recht.

Breng mij thuis,
laat mij wonen bij U

door Jezus Christus, onze Heer. 
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INSPIRATIE
FESTIVAL
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“Enkele jaren geleden volgde 

ik een studie ‘geestelijke 

begeleiding’ aan de PThU en 

kreeg ik een parttime aanstelling 

in een kleine buurtschap 

bij Enschede. Ik ging van 

stadsdominee naar predikant 

in een klein dorp. Dat was echt 

lastig voor mijn ego. De studie 

naast mijn baan gebruikte ik als 

excuus. Het ging om mezelf: 

door hard werken wilde ik laten 

zien dat God aanwezig was.” 

“Op een dag kwam er een man 

aan de deur. ‘Mag ik even in 

de kerk?’ vroeg hij. Hij zag er 

verward uit en ging midden in 

de kerk op de grond zitten. ‘U 

kunt wel gaan’, zei hij, maar ik 

bleef. Daar zaten we, twintig 

minuten lang zwegen we 

allebei. Toen stond hij op, stapte 

op zijn fiets en reed weg. Die 

man zette me aan het denken. 

Ik was altijd druk om te laten 

zien hoe belangrijk ik was als 

dominee. Maar ik hoefde me 

helemaal niet te bewijzen 

voor God.”

“Juist in die dorpskerk leerde 

ik stil te worden, anderen 

ruimte te geven en God meer 

aan het woord te laten. Het 

heeft veel veranderd in de 

gemeente. Er kwam een echte 

kindernevendienst van de grond. 

Meer mensen sloten zich aan en 

schreven zich ook in als lid van 

de kerk in Usselo. ‘Openheid’ 

werd ons kernwoord: ruimte 

maken voor ieder ander. Er 

kwamen steeds meer mensen 

uit de stad, zoals een meisje met 

haar kind uit een opvanghuis. 

We gaven hun de ruimte, juist 

zij hadden ons wat te zeggen.  

God spreekt door ieder mens, 

wie het ook is!” 

van Olaf Haasnoot 
Het inzicht...

Welke lessen leert een dominee, kerkelijk werker of 

ouderling zélf? En verandert dit het werk in de kerk? 

God spreekt juist in de stilte: dat leerde dominee 

Olaf Haasnoot (65), predikant in de protestantse 

gemeenten Usselo en Haaksbergen.

‘Ik leerde 
stil te 
worden’
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Het begint al bij de overtocht naar Terschelling. De zeebries, de golven, en op 

de boot al ontmoetingen met mensen die óók naar het Inspiratiefestival gaan. 

En dan: een weekend lang tijd en aandacht voor vernieuwing en bezinning.

Gaat u mee?
Het Inspiratiefestival start op vrijdag 22 oktober om 14.00 uur en duurt  

tot zondag 24 oktober, met een gezamenlijke viering om 9.30 uur als afsluiting.

Naar eerdere festivals kwamen honderden vrijwilligers uit plaatselijke kerken en 

parochies. Zij deden op Terschelling inspiratie en bezieling op en dachten na 

over vernieuwing in hun gemeenschap. In 2020 ging het niet door vanwege 

corona. De Protestantse Kerk is mede-organisator van het festival.

»  inspiratiefestival-terschelling.nl

Bibliodrama op spannende 

locaties op Terschelling, 

de kerk opnieuw uitvinden, 

Walk of peace door bos en 

duin, meerstemmig zingen 

uit het Liedboek, theater, 

bijbelstudie bij de golven. 

Dit – en nog veel meer – 

is er te doen tijdens het 

Inspiratiefestival. 

Waar de inspiratie
aan komt waaien

Het festival is bedoeld voor 

mensen die geïnteresseerd 

zijn in geloof, betrokken zijn 

bij een kerk en zoeken naar 

inspiratie. Een weekend lang 

draait het om bezinning, 

inspiratie, ontmoeting en 

het delen van ervaringen 

met anderen. En dat op 

verschillende plekken op 

het eiland, binnen én buiten.
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PionierenPionieren

De microfoon die hij in zijn hand houdt, blijkt 
niet te werken. Maar met zijn luide stem heeft 
de jongeman die ook niet nodig. Hij opent de 
kerkdienst zonder versterking, afwisselend in 
het Nederlands en het Engels. Achter in de zaal 
probeert het techniekteam de microfoon alsnog 
aan de praat te krijgen. Uit de banken komt 
iemand naar voren om te zingen, eerst in het 
Engels, daarna in het Nederlands. Zo te horen 
zijn beide talen niet zijn moedertaal, maar hij 
zingt vol overgave. 

Tafel vol lekkernijen
Cross Culture, een interculturele pioniersplek 
in Nieuwegein, houdt normaal gesproken een 
gezamenlijke maaltijd voordat de dienst begint. 

“Iedereen neemt iets mee en dan delen we het 
eten met elkaar. Delen en elkaar ontmoeten, 
daar draait het om in onze gemeenschap”, 
aldus pastor Theo Vreugdenhil. Vanwege de 
coronabeperkingen houdt de gemeenschap het 
vandaag bij koffie of thee en een koekje.
Na de dienst staat er wel een tafel vol brood en 
lekkernijen klaar, om mee te nemen. Elke week 
halen leden van Cross Culture bij een lokale 
bakkerij brood op dat bijna over de datum is. 
Daarvan kunnen ze op zondag eten met hun 
gemeenschap.

Cross Culture bestaat uit zo’n vijftig leden, 
onder wie een groot aantal migranten. Die zijn 
om diverse redenen naar Nederland gekomen: 
sommige vanwege hun werk, andere omdat ze 
zijn gevlucht voor geweld of geloofsvervolging.
De gemeente is in 2011 begonnen als huiskring 
van vier migranten. Zij konden geen aansluiting 
vinden bij plaatselijke kerken in Nederland. 
De Hervormde Gemeente Vreeswijk zorgde 
voor ondersteuning, zodat de huiskring kon 
uitgroeien tot de gemeenschap die Cross 
Culture vandaag de dag is.

Culturele verschillen
Theo: “We laten ons inspireren door 
Handelingen 2, over de eerste christenen, 
die alles met elkaar deelden. We hebben drie 
gemeenschapshuizen waar Nederlanders en 
migranten bij elkaar wonen. We helpen elkaar 
bij praktische hulpvragen, zoals bij klusjes, 
vervoer naar het ziekenhuis of taallessen. 
Soms erger je je aan de culturele verschillen. 
Maar daarvan leren we vergeving, geduld en 
naastenliefde.”
Er is ook een jaarlijkse groepsvakantie tijdens 
de zomer. Een week lang trekken jong en oud 
met elkaar op. De vakantie, die draait om 
ontspanning en ontmoeting, ziet Theo als een 
ultieme uitdaging voor de gemeenschap. “Je 
maakt de mooie en minder mooie kanten van 
elkaar mee. Tijdens zo’n vakantie leer je elkaar 
pas echt goed kennen.”

Hummen
Op de beamer verschijnt een nieuwe 
bijbeltekst, in het Nederlands en in het Engels. 
Steeds wanneer Theo in zijn preek aankomt 
bij een belangrijk vers, wijst hij iemand in de 
kerkbanken aan om de tekst voor te lezen.

Toevallig preekt Theo vandaag uit Handelingen, 
over het vormen van een hechte gemeenschap 
van christenen met verschillende achtergron-
den. De mensen in de zaal hummen beamend. 
En als hij vragen stelt tijdens zijn preek, beant-
woorden ze die.
Achteroverleunen en alleen ‘consumeren’ is er 
niet bij in deze gemeenschap. Leden nemen 
actief deel aan activiteiten. Cross Culture 
probeert bovendien iedereen een taak te 
geven. En wie zich wil laten dopen, krijgt eerst 
begeleiding door een mentor, volgt een cursus 
en doet mee aan een huisgroep.

Band
De gemeenschap telt veel leden met een 
bijzonder verhaal. Zo drumt er regelmatig een 
moslima mee in de band. Ze kwam bij Cross 
Culture terecht terwijl ze daar niemand kende. 
Ze was van Marokko naar Nederland verhuisd, 
maar nadat haar man was overleden voelde ze 
zich hier erg eenzaam en verdrietig. Op een dag 
hoorde ze een stem die haar opriep om naar 
de kerk te gaan. Aanvankelijk was ze af en toe 
alleen te gast. “Maar al gauw speelde ze mee in 
de band”, herinnert Theo zich. “Inmiddels is zij 
vast lid van deze band.” En dat is precies waar 
hij op hoopt voor Cross Culture: dat iedereen 
zich welkom voelt, welke achtergrond of 
geschiedenis hij of zij ook heeft. 

Samen op vakantie, samen in een huis wonen, 

elkaar helpen met klusjes, taallessen voor elkaar 

verzorgen. Bij pioniersplek Cross Culture in 

Nieuwegein voelt het soms net als in het bijbel-

boek Handelingen. “Delen, daar draait het om.”

Terug naar 
Handelingen 2

'    Van elkaars verschillen  
leren we vergeving, geduld 
en naastenliefde'
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digibron.nl

De digitale schatkamer 
van christelijk Nederland

zoek in 2.000.000+ artikelen

Je komt als geroepen.
Heb jij passie voor je vak en laat je liever niets aan het toeval over? Kom dan eens praten bij de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in 

Nederland. Wij zijn een organisatie waar je nóg meer betekenis kunt geven aan je werk en je leven. Of dat nu is op het Secretariaat, in Finance, HR of 

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

“Ben jij 
accuraat en 
zelfstandig?”

Kan jouw project wel 
een financieel steuntje 
in de rug gebruiken?
Droom jij van een wereld waarin we 
meer met elkaar in verbinding staan? 
Heb jij ideeën voor een initiatief dat 
hieraan bijdraagt? Fonds Kerk en Wereld 
stelt voor vier initiatieven een bedrag 
van € 150.000 beschikbaar. Een unieke 
kans om jouw project te realiseren en zo 
het christelijk geloof op een eigentijdse 
wijze handen en voeten te geven. 

Doe mee! 
Ga naar protestantsekerk.nl/kerkenwereld  
en schrijf je in!
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Zou u het ooit bij elkaar hebben bedacht: 
granaatappel en aubergine? De Palestijnen 
weten er een heerlijk vegetarisch 
stoofgerecht mee te maken: rummaniyyeh, 
Arabisch voor granaatappelstoof. 
Voor een maaltijd tijdens de Vredesweek 
(18-26 september) of gewoon thuis als u 
een vleugje Midden-Oosten op tafel wilt.

Bereiding
1  Open de granaatappels 

door het kroontje te 

verwijderen en ze open te 

breken. Er zullen vanzelf 

pitjes uit vallen, vang die 

op in een schaaltje. Haal 

ook de overige pitjes uit 

de granaatappels en vis 

eventuele stukjes wit vlies 

ertussenuit.

2  Kook de linzen gaar in 

20-35 minuten. Snijd 

ondertussen de aubergines 

in blokjes (ongeveer 2 cm). 

Giet de linzen niet af als 

ze gaar zijn, maar voeg de 

aubergines en ½ theelepel 

zout toe. Kook dit samen 

nog 15 minuten, tot de 

aubergine zacht is. 

3  Maak een mengsel van 

de granaatappelmelasse, 

het citroensap, 1 dl water 

en de bloem (als laatste 

erdoor roeren).

4  Snijd de ui in halve ringen 

en bak deze bruin in 

olijfolie.

5  Pers de knoflooktenen en 

meng deze samen met 

de kruiden (chilivlokken, 

dillezaad, komijn, de rest 

van het zout) tot een soort 

pasta. Dit kan in een vijzel 

of door alles in een plastic 

zakje te doen en met de 

bolle kant van een lepel  

fijn te drukken.

6  Voeg het kruidenmengsel 

toe aan de linzen en 

roer het goed door. Roer 

ook het mengsel met 

granaatappelmelasse 

erdoorheen. Voeg 

vervolgens de tahin toe.

7  Schep de rummaniyyeh 

op een schaal. Garneer 

het gerecht met de 

granaatappelpitjes, uien 

en peterselie, en sprenkel 

er wat olijfolie overheen. 

Serveer lauwwarm  

met brood.

Groentestoof 
met granaatappel

Groentestoof
Ingrediënten

(voor 4 tot 6 personen)

-   200 g gedroogde 

bruingroene linzen

-  2-3 aubergines

-   6 eetlepels 

granaatappelmelasse*

-  3 eetlepels citroensap

-  2 eetlepels bloem

-  1 grote ui, fijngesneden

-   5 teentjes knoflook, 

fijngesneden

-  1 eetlepel chilivlokken

-   2 eetlepels dillezaad of 

 1 eetlepel anijszaad

-  1 eetlepel komijn

-  1,5 theelepel zout

-  2 eetlepels tahin

-  olijfolie

-  2 granaatappels

-   platte peterselie, fijngehakt 

(ter garnering)

-  plat brood (voor erbij)

* Dit is een siroop van 

granaatappelsap. In 

sommige supermarkten is 

granaatappelmelasse of -siroop 

te koop in kleine flesjes. 

U kunt het ook zelf maken van:

-  1 liter granaatappelsap

-  200 gram suiker

-   evt. citroensap (afhankelijk 

van hoe zuur de 

granaatappel is: is hij zuur, 

dan is er geen citroensap 

nodig)

Breng deze ingrediënten 

samen in een pan aan de 

kook. Zet dan het vuur laag 

en laat het indikken tot een 

siroop. Roer regelmatig zodat 

het niet aanbrandt. Dit duurt 

ongeveer een uur. Bewaren in 

de koelkast of in gesteriliseerde 

flesjes of potjes.

Vredesweek
Joodse en Palestijnse kinderen groeien gescheiden van elkaar 
op. Door het conflict in hun land dat al tientallen jaren duurt, is 
er veel wederzijdse haat. Men leert elkaar te zien als ‘bezetter’ of 
‘terrorist’. Kerk in Actie wil Joodse en Palestijnse kinderen met 
elkaar in contact brengen. Ze bezoeken elkaar in de klas en leren 
spelenderwijs over elkaars geschiedenis, tradities en identiteit. 
Een opstapje naar meer vrede. Op 26 september, tijdens de 
Vredesweek, staat dit werk centraal.

»  kerkinactie.nl/israelpalestina

Hutspot en hummus
Vanwege corona ging de 

Vredesmaaltijd vorig jaar 

september niet door. Maar 

dominee Alke Liebich van de 

Johanneskerk in Amersfoort 

is nog steeds enthousiast over 

Hutspot & Hummus, de maaltijd 

tijdens de Vredesweek in 2019. 

Mensen uit verschillende landen 

en culturen kwamen samen 

om te eten en te praten. Er was 

Irakees eten, er waren Afrikaanse 

maaltijden, en er stond een pan 

hutspot. Lachend: “Maar van die 

hutspot bleef het meeste over!”

Voor deze maaltijd wilden ze een 

zo gemengd mogelijke groep 

mensen bij elkaar krijgen. “Als 

je dit wilt organiseren, heb je 

dus een goed netwerk nodig. Er 

waren Nederlanders, maar ook 

bijvoorbeeld een Syrisch gezin 

dat nog maar net Nederlandse 

taalles kreeg. Op alle tafels lagen 

kaartjes met vragen om met 

elkaar in gesprek te gaan. Maar 

omdat de groep zo verschillend 

was, ontstonden er ook vanzelf 

al mooie gesprekken. Het doel 

was dan ook ontmoeting.” 

“We hopen echt dat het dit 

jaar weer door kan gaan. We 

hebben allerlei mooie plannen. 

Ik zou dit keer gezinnen met 

elkaar in contact willen brengen. 

Daarom is de kerk samen met 

Stichting de Vrolijkheid aan het 

nadenken om gezinnen uit het 

lokale asielzoekerscentrum, 

gezinnen uit de kerk, en – via 

een buurtwerker – ook gezinnen 

uit een naburige, gemêleerde 

stadswijk samen te brengen. 

We willen dan de Onze Lieve 

Vrouwetoren beklimmen, en 

natuurlijk ook weer samen eten. 

Zo kan de kerk een aanjager 

zijn van ontmoetingen tussen 

verschillende Amersfoorters!” 
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Helpende handen

Klaas van Schie
Leeftijd: 81 jaar
Woonplaats: Bleiswijk
Al twintig jaar vrijwilliger in de kerktuin 
van de hervormde dorpskerk  
van Bleiswijk. 

“De kerktuin van onze monumentale 
dorpskerk is in de loop van de jaren 
steeds kleurrijker geworden. Van 
makkelijk te onderhouden groenblijvers 
zijn we overgegaan naar planten en 
bomen uit de Bijbel. We hebben er 
een bijbelse kerktuin van gemaakt, 
met meer dan vijftig bijzondere 
plantensoorten. Ceder, acacia, plataan 
en cipres zijn allemaal bij ons te 
vinden. Door het gebruik van lava 
komen onze plantvakken hoger te 
liggen. De prachtige groene gloed is een 
schitterend gezicht bij een kerkgebouw 
als het onze.”

“Met ons team van vier vrijwilligers 
werken we minimaal één keer in de 
week in de tuin. We zorgen ervoor dat 
de tuin er netjes bij ligt. De kerk goed 
onderhouden voelt als een heilige plicht 
voor mij. In onze warme gemeente is 
dat geen zware opdracht. We nemen de 
kerkrentmeesters werk uit handen en 
besparen ook nog eens veel geld. Als je 
het netjes bijhoudt, is het tuinonderhoud 
goed te doen. In het voorjaar snoeien we 
veel, de rij leilindes krijgt in de winter 
al een knipbeurt. Sommige planten 
halen we in het najaar uit de tuin, ze 
overwinteren in mijn plantenkas.”

“In de kwekerij van mijn vader ontstond 
mijn liefde voor tuinieren. Ik hoop het 
nog lang te kunnen doen, samen met  
de anderen. Ik kijk er iedere keer weer 
naar uit.”

 · 53

Met je handen 
in de aarde

›
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 Natuurlijk, het is geweldig om de planten en  

 bloemen onder je handen tot bloei te zien  

 komen. Maar deze vrijwilligers tuinieren niet  

 alleen voor hun plezier. Hun kerktuin is er  

 voor anderen. Om te bewonderen, van te  

 leren, in te plukken en elkaar te ontmoeten. 



Pieter den Oudsten
Leeftijd: 43
Woonplaats: Den Haag
Tuinier bij ‘Geloven in Moerwijk’, een project 
vanuit de Marcuskerk in Den Haag.

“Uiteindelijk draait het niet om het tuinieren, 
maar om de ontmoeting. Het gaat erom dat 
mensen gezellig de tuin in kunnen lopen en 
elkaar ontmoeten. Tijdens de lockdown kon 
dat niet zomaar. Samen met een paar andere 
vrijwilligers kwam ik toen af en toe wel om de 
groeiende jungle te lijf te gaan.”

“We doen het beheer van de Marcustuin 
– achter de kerk – met enkele vaste 

vrijwilligers. Telkens kijken we wat er moet 
gebeuren. Iedereen pakt op wat hij kan en wil 
doen. Daarnaast helpen we in verschillende 
tuinen in de buurt, bijvoorbeeld bij het 
slopen van een tuinhuisje, zodat er een beter 
tuinhuis voor in de plaats kan komen. Naast 
de vrijwilligers zijn er altijd mensen bereid 
om af en toe te helpen: gewoon een beetje 
slopen en klussen in de open lucht.”

“Dankzij de tuinen zijn we zichtbaar aanwezig 
in de buurt. In de Marcustuin organiseren 
we regelmatig maaltijden waar iedereen 
welkom is. We hebben zelfs een eigen 
pizzaoven staan. Kinderen mogen dan zelf 
een pizza maken, maar niet hun eigen pizza 
helemaal opeten. We delen alles met elkaar 
en vormen zo een mooie gemeenschap in 
de tuin.” 

Wim Louws
Leeftijd: 68 (rechts op de foto)
Woonplaats: Oostkapelle 
Wim is samen met Dirk van Maldegem (73) 
vrijwilliger bij de Hof van Heden, een pluktuin 
van de Protestantse Gemeente Oostkapelle.

“Met onze tuin willen we laten zien dat we als 
kerk op een verantwoorde manier omgaan met 
de schepping. Dat is waardevol. Maar we willen 
bovenal dat dorpsbewoners en recreanten 
ervan kunnen genieten. We hebben diverse 
hoogstamfruitbomen en een snoeptuin met klein 
fruit. Daar kunnen passanten vrij plukken en 
eten van de vruchten. Er is ook een bankje waar 
je rustig kunt zitten. Om na te denken over het 
leven, om elkaar te ontmoeten en om te genieten.”

“De gronden van de Hof van Heden zijn al 
jarenlang eigendom van de diaconie. Eerder 
werden ze in delen verhuurd als volkstuinen. 
Hier was steeds minder belangstelling voor. 
Daardoor kwam er zo’n 2000 vierkante meter 
grond vrij. Op initiatief van de diaconie is hier, 
met advies van de Stichting Landschapsbeheer 
Zeeland, in 2015 de Hof van Heden gerealiseerd.”

“We onderhouden de boomgaard en de 
snoeptuin op biologische wijze, met een 
stuk of vijf vrijwilligers. We doen van alles, 
zoals maaien, snoeien en het creëren van 
leefomgevingen voor insecten. We gebruiken 
een manier van maaien die goed is voor het 
land. Het geeft ons voldoening om het proces 
dagelijks te volgen en te weten dat de wasdom 
ons gegeven is door de Schepper.”
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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 een gemeentelijke 
herindeling dreigde het 
dorp Gasselternijveen 
steeds minder leefbaar te 
worden. Voorzieningen die 
deels afhankelijk waren van 
overheidsondersteuning, 
waren niet meer rendabel. 
Buslijnen stopten en even 
leek het erop dat ook de 
supermarkt moest sluiten. 
Ook verdwenen er allerlei 
sociale organisaties, 
zoals zorginstellingen en 
wijkteams, waardoor ouderen 
en kwetsbaren in de kou 
kwamen te staan.

Praatje
Toen de dorpsbewoners het 
gevoel kregen dat de lokale 
overheid hen links liet liggen, 
sloegen zij de handen ineen. 
In december 2017 richtten 
ze vanuit een burgerinitiatief 
een heuse dorpscoöperatie 
op. Die maakt zich inmiddels 
sterk voor politieke 
beslissingen die het dorp 
raken, zoals de deelname 
aan een gebiedsfonds 
van een windmolenpark 
of de inrichting van het 
centrum. Ook regelt de 
coöperatie zelf verschillende 
voorzieningen. Zo kunnen 
mensen bijvoorbeeld bij 
het dorpsloket terecht met 
hun vragen, maar ook voor 
een praatje. Bewoners die 
geen eigen vervoer hebben, 
kunnen dit regelen via de 
vervoersdienst. En voor 
kleine klusjes in en om het 
huis staat de klussendienst 
paraat.
De coöperatie beheert ook 

‘de Huiskamer’: een plek 
waar eenzame ouderen 
elkaar drie keer in de week 
kunnen ontmoeten voor 
een praatje en een maaltijd. 
Een zorgorganisatie had de 
Huiskamer opgezet, maar 
besloot deze op te zeggen 
vanwege te weinig tijd en 
middelen. De coöperatie nam 
de Huiskamer over zodat 
deze kon blijven bestaan. 
De Protestantse Gemeente 
Gasselternijveen werd 
enthousiast van dit initiatief 
en wilde graag meewerken. 
Sinds die tijd is er regelmatig 
overleg tussen het pastoraat 
en de Huiskamer. Enkele 
kerkleden zetten zich in 
als vrijwilliger voor de 
Huiskamer en veel kerkleden 
zijn zelf lid van de coöperatie.

Samenwerking
Albert Koops (70) is lid van 
de kerkenraad en vrijwilliger 
bij De Brug. Volgens hem lag 
de samenwerking tussen de 
kerk en de coöperatie niet 
meteen voor de hand. Het 
contact tussen verschillende 
dorpsbewoners onderling 
was vóór de komst van 
de coöperatie soms ver te 
zoeken en de kerkelijke 
gemeente mengde zich niet 
snel in verenigingen en 
organisaties buiten de kerk 
om. “Dankzij de coöperatie 
hebben wij geleerd: de kerk 
is er voor het dorp en niet 
andersom”, zegt Albert. 
“Ik zie hoe dorpsbewoners 
dankzij de coöperatie meer 
naar elkaar leren omkijken, 
ondanks verschillen. Toen 

allerlei voorzieningen 
dreigden te verdwijnen, bleek 
dat we elkaar nodig hadden.”

Tijdens de lockdowns 
waren de dorpsbewoners 
al helemaal op elkaar 
aangewezen om 
eenzaamheid te voorkomen. 
De Huiskamer werd 
noodgedwongen gesloten 
om de – vaak kwetsbare – 
ouderen te beschermen. 
Toch konden de gemeente 
en de coöperatie tijdens deze 
periode voor hen klaarstaan.
“We hebben al snel een 
telefoonketen opgezet”, 
vertelt Jan Willem Koops 
(69), ook vrijwilliger bij 
De Brug en lid van de 

‘ We hebben geleerd:  
de kerk is er voor het 
dorp en niet andersom’

 

Een loket voor vragen of een praatje, een 

huiskamer voor eenzame ouderen, een 

vervoersdienst. Zonder dorpscoöperatie De Brug 

waren er weinig voorzieningen overgebleven in 

het Drentse Gasselternijveen. De protestantse 

gemeente doet enthousiast mee.

 Na een spelletje  

 nog even gymmen  

 in het dorpshuis. 

Nieuw leven in
Gasselternijveen

›



 · 5958 · 

Over een andere boeg

‘  Dit lied was speciaal  
voor mij bedoeld’

Het mooiste lied Geen kerk zonder  
lied. Welk lied  
zingen mensen graag  
in de kerk?
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‘Wees mijn verlangen’ (Opwekking 520) is het 

lievelingslied van Marjolijn Qualm-Geluk (51), lid van 

de Bethelkerk in Waddinxveen. Het lied sloeg in als een 

bom toen ze het voor het eerst in de kerk hoorde. “Mijn 

kinderen waren bij de kindernevendienst, mijn toenmalige 

man ging niet meer mee, ik zat alleen in de kerkbank. De 

tranen stroomden over mijn wangen. Dit lied was speciaal 

voor mij bedoeld en voelde als een enorme troost. De 

zin ‘Geef mij Uw wijsheid’ raakte me diep, die was zo op 

mij van toepassing. Mijn kinderen hebben autisme en 

ik moest en moet vaak beslissingen over en voor hen 

nemen. En hoe meer ik God daarbij om hulp vraag, hoe 

beter het met me gaat. Eigenlijk bevat elk couplet een 

levensles. Het couplet waarin het gaat over na je leven bij 

God wonen, houdt me op de been. Als mensen zijn we 

bang om te sterven, maar ik weet dat er straks nog iets 

veel mooiers komt.”

Geef mij Uw wijsheid, Uw woorden van eer,

dat ik in U blijf en U in mij Heer.

U als mijn Vader en ik als Uw kind

dat in Uw armen geborgenheid vindt.

(Opwekking 520, couplet 2)

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

activiteiten. U kunt hier ook een activiteit in uw kerk doorgeven. 

De redactie maakt een selectie. Alle concerten zijn vanwege 

corona onder voorbehoud.

Muziekagenda

September

4 september, 8.00 - ca. 22.00 uur

Bovenkerk, Kampen

De 150 mooiste psalmbewerkingen, 

gestreamd vanuit de Bovenkerk

psalmzangdag.nl 

 

12 september, 17.00 uur

Hooglandse Kerk, Leiden

Evensong met Leidse Cantorij o.l.v. 

Hans Brons, organist: Willeke Smits  

evensongsleiden.nl/

evensongs-2021

 

18 september, 15.00 uur

Broederenkerk, Deventer

Charivari Trio met Shura Lipovsky, 

zaterdagmiddagconcerten

deventer.nl

Oktober

 

2 en 3 oktober, 9.15 - 16.30 uur

Adriaanskerk, Dreischor

English Choral Evensong-weekend, 

met uitvoering op zondagmiddag 

protestantsegemeente 

dreischornoordgouwe.nl

 

10 oktober, 16.00 en 19.00 uur

Grote Kerk, Emmen

Evensong met Vocaal Ensemble 

Magnificat o.l.v. Daniel Rouwkema

magnificat-emmen.nl/concerten

 

30 oktober, 20.00 uur

De Basiliek, Veenendaal

Gerald Troost, ‘Grijs Gedraaid’

26 september, 16.00 uur

eventsforchrist.nl

Meer lezen over hoe dorpskerken 

van betekenis kunnen zijn in en  

voor hun dorp?

»  dorpskerkenbeweging.nl

protestantse gemeente. 
“Mensen die behoefte hadden 
aan een praatje of die een 
vraag hadden, konden bellen 
met onze vrijwilligers. Later 
hebben we een megafoon en 
een vervoersbus aangeschaft. 
Als er iemand jarig was, reden 
we erheen. De megafoon 
gebruikten we om hen van 
veilige afstand te feliciteren 
met een leuk liedje erbij. Er 
kwam een online haakclub 
en op Koningsdag bakten we 
pannenkoeken en deelden die 
uit in het dorp. Zo waren we 
constant op zoek naar wat nog 
wél kon op een veilige manier.”

Vertrouwen
De samenwerking met de 
dorpscoöperatie heeft volgens 
Albert Koops veel effect 
gehad op het contact tussen 
dorpsbewoners onderling. 

Maar ook binnen de kerk 
merkt hij verschil. Mede 
dankzij de samenwerking 
heeft de gemeente geleerd 
om verbinding te maken met 
mensen die niet naar de kerk 
komen.
“We weten niet hoe het met 
onze kerk zal gaan in de 
toekomst. Ook weten we niet of 
er bijvoorbeeld genoeg nieuwe 
vrijwilligers voor De Brug 
blijven komen. Toch zien we 
de toekomst met vertrouwen 
tegemoet. Want door de jaren 
heen hebben we gemerkt: het 
is ons gelukt! Misschien is dat 
wel de grootste verandering 
geweest: het feit dat we de 
samenwerking gewoon zijn 
gaan uitproberen, en de moed 
en motivatie die het oplevert 
als het dan nog lukt ook. We 
zijn goed bezig, wat we doen als 
kerk heeft impact.”

Juiste inspiratie
Natuurlijk zijn ze geen heiligen 
en soms gaan er dingen mis, 
weet Albert: “Maar we blijven 
doorgaan, omdat we de juiste 
inspiratie hebben. De Bijbel 
inspireert ons om de naaste 
lief te hebben en goed voor 
elkaar te zorgen. Als je vanuit 
die motivatie begint, bereik 
je veel. Het begint vaak 
klein en informeel, maar als 
het eenmaal loopt, kan het 
goedkomen en kun je als kerk 
verschil maken.” 
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U kunt twee voorstellingen 

boeken rond het thema ‘De zeven 

werken van barmhartigheid’:

•  Concert Sunshine Cleaners 

•  Muzikale voorstelling  

van verhalenverteller  

Kees Posthumus

»  zingenindekerk.nl
 Jan-Willem Koops laadt  

 de rollators achterin een witte  

 bus om de ouderen weer naar huis 

 te brengen na de lunch. 
November

13 november, 19.30 uur

Grote Kerk, Terneuzen

Orgelconcert Jaap Zwart

orgelconcert.grotekerkterneuzen.nl
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Column

verdient veiligheid, flexibiliteit en een vast 
gegarandeerd rendement van 2,5%

Herengracht 74, 1015 BR Amsterdam  |  T +31 (0)20 - 489 6500
info@vandamvandamverkade.com  |  www.vandamvandamverkade.com

Ons bedrijf biedt haar (aspirant-)klanten veilige, flexibele, goed 
renderende investeringsmogelijkheden voor (tijdelijk) overtollig 
vermogen. Alle eigen en toevertrouwde gelden investeert zij in 
haar onroerendgoedportefeuille in Nederland, Duitsland, Florida, 
Engeland en Schotland. Bij ons inkoopbeleid richten we ons op 
goed gelegen en goed verhuurd onroerend goed, waarbij we een 
maximale spreiding beogen. 

Momenteel bieden we onze klanten afhankelijk van de opzegtermijn 
tussen de 1 % en 2,5% op jaarbasis. Uiteraard hebben we de 
afgelopen jaren al onze klanten de rente en aflossing uitgekeerd.

Uw vermogen
Ervaren specialisten  |  Sterke vastgoedportefeuille  |  Persoonlijke aanpak

Escaperoom
Het wordt tijd dat we het  
hebben over
onze namen die we als lege
snoepverpakkingen hebben  
achtergelaten in 
de wegzakaarde.

Dit zijn onze welverdiende dingen, 
die in onze oren
en tussen onze tenen zitten.

Dit zijn onze gedachten die van de
dingen god hebben gemaakt en van
god een ding.

Vijf jongeren lopen geblinddoekt door 
het veld. Een lange jongeman komt 
aanlopen en kiepert een koffer met 
plastic afval achter hen leeg. De groep 
draait zich geschrokken om.
Op een veldje bij Gouda werk ik 
met zeven jongvolwassenen aan de 
theatervoorstelling ‘Escaperoom 
Terra’. Het stuk gaat over vrienden die 
in een escaperoom geconfronteerd 
worden met de vraagstukken rond 
klimaat. De jongeren hebben eerder 
meegedaan aan een week over 
duurzaamheid. Met dit theaterstuk 
willen we mensen aan het denken 
zetten. Allereerst onszelf.

In het Weilandklooster is zorg voor 
de aarde een kernthema. Terwijl we 
op zoek zijn naar een vaste locatie, 
draaien we volop activiteiten die 
passen bij onze missie, zoals dit 
  

theaterstuk. Zo bouwen we aan een 
betrokken community.
Iedereen in de groep doet mee aan 
het maakproces. De een bedenkt 
muziek, een ander helpt met de regie, 
weer een ander schrijft teksten, zoals 
het gedicht hierboven. Het proces is 
dynamisch en verrassend. Ik geniet 
ervan als de jongeren loskomen in 
een theater- of dansimprovisatie, 
of als iemand ineens een goede 
ingeving heeft. Ik ervaar dat als 
inspiratie van de Heilige Geest, die 
met ons meewerkt.

Als begin hebben we samen de 
film A life on our planet van David 
Attenborough bekeken. Iedereen 
voelde: dit gaat ergens over. Toen 
we het hadden over het doel van de 
voorstelling, waren we het erover 
eens dat het niet over praktische 
oplossingen zou gaan en dat we ook 
niet met een vingertje zouden wijzen. 
We willen de mensen raken met onze 
vrágen. En de urgentie laten zien, 
want de tijd dringt en het gaat over 
onze toekomst. 

Steeds meer mensen 

hebben honger naar 

stilte en bezinning, 

weten Joyce Schoon 

en Mariëtte Sneep uit 

Gouda. Daarom zetten 

zij het Weilandklooster 

op, in het Groene Hart. 

Dat moet een landelijke, 

duurzame plek worden 

om op adem te komen 

en zorg te dragen voor 

de aarde, mét een 

kapel, een voedselbos 

en een woongroep 

voor mensen met een 

verstandelijke beperking. 

Er zijn inmiddels al 

bezinningsactiviteiten 

in het groen, zie 

weilandklooster.nl. 

De Protestantse Kerk 

Gouda steunt het 

pioniersproject, het 

zoeken is nog naar 

meer fondsen en een 

geschikte locatie.

In de eerste aflevering 

van 'Petrus in het land' 

vertelde Joyce over de 

mijmerwandelingen en 

het Weilandklooster. 

Het tv-programma is 

elke zaterdag om  

17.10 uur te zien bij 

KRO-NCRV op NPO 2.

  Pionieren  
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We willen mensen raken 
met onze vragen

»  petrus.protestantsekerk.nl/

petrusinhetland

[ advertentie ]
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Kijken met 
nieuwe ogen

De zeven werken van barmhartigheid in je eigen stad. 

Jaarlijks doen zo’n 300-400 scholieren mee aan M25 

Leiden. Zij zetten zich dan op allerlei manieren in 

voor kwetsbare mensen in hun regio.

Jongeren kennis laten maken met 

kwetsbare groepen, dat is het doel 

van M25 Leiden. En dat gebeurt op 

allerlei manieren, met jongeren die 

een maatschappelijke stage willen 

lopen of scholen die met een hele 

klas meedoen. Het kan een maaltijd 

zijn voor dak- en thuislozen, het 

opknappen van een tuin met mensen 

die ongedocumenteerd in Nederland 

verblijven, of het maken van een 

theatervoorstelling over jongeren 

die moeite hebben om uit de kast 

te komen. 

M25 staat voor Matteüs 25, waarin 

het vanaf vers 35 gaat over de 

werken van barmhartigheid. Het is 

een project van Diaconaal Centrum 

De Bakkerij van de Protestantse 

Gemeente Leiden en de rooms-

katholieke kerk in Leiden. 

 Tomatensoep, penne met gehakt en 

 olijven, en speculaastiramisu. 

 Toen eenzaamheid op de loer lag 

 tijdens de lockdown, kookten 

 scholieren een Italiaanse maaltijd 

 voor ouderen van het project 

 ‘Oma gaat op stap’. 

 Een voormalige dakloze 

 laat jongeren tijdens een 

 wandeling met andere ogen 

 kijken naar hun eigen stad. 

 Met ouderen in  

 een rolstoel naar  

 de Keukenhof,  

 een van de  

 activiteiten van 

 M25 Leiden. 

Voor scholieren 

van 12-17 jaar

M25 Leiden 
in cijfers

Tijdens de lockdown 

dit voorjaar kregen 265 

kinderen een tas vol 

verrassingen

Toen de voedselbank 

in december dicht 

was vanwege corona, 

haalden scholieren op 

144 adressen tassen 

met voedselwaren op

M25 Leiden van 

start gegaan

Jaarlijks doen 300-400 

scholieren mee
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ze invloed hebben.” Bestuurslid 

Ruben van Renswoude (22): 

“Toen ik zelf als zestienjarige in 

een commissie ging, vond ik  

dat stoer.” 

Jongeren de baas
Wat zetten de jongeren op de 

agenda van een seizoen? Ruben: 

“De leden doen suggesties voor 

inhoudelijke onderwerpen en 

uitjes. We hebben tradities en 

daar zoeken we als bestuur 

nieuwe activiteiten bij, zoals het 

bezoeken van een escaperoom. 

Ook als het om de onderwerpen 

gaat, zijn de jongeren de baas.” 

Erwoud: “We streven naar een 

evenwicht tussen bijbelstudies 

en leuke activiteiten.” Onder 

leiding van een bestuurslid 

werken de jongeren de 

bijbelstudies uit. Rudie: “Het 

doel is dat we over het geloof 

praten met leeftijdgenoten. Als 

we dat in alle vrijheid doen, is 

ons seizoen geslaagd.”

Groeien
Op de jeugdvereniging kan over 

van alles worden gesproken. 

Zo praatten de jongeren over 

het huwelijk en seksualiteit, 

sterrenbeelden, en wijsheid. 

Volgens jeugdouderling Marko 

verschillen ze qua leeftijd, 

afkomst en opleidingsniveau. 

“Ze denken heel divers. Door 

samen te praten, leren ze van 

elkaar. Daardoor groei je als 

jongere en als gemeente.” 

Ook het onderwerp 

geloofstwijfel levert veel 

interessante gesprekken op. “Die 

zorgen er niet voor dat twijfels 

Westbroek bestaat vooral 

uit vrienden die elkaar elke 

vrijdagavond ontmoeten. 

Jongeren vanaf 16 jaar 

zijn welkom, de oudste 

deelnemer is 22 jaar.Jarenlang 

kwamen ze samen in een 

onpersoonlijke zaal achter 

de kerk, met als voordeel de 

cafetaria om de hoek. Daar 

konden ze tijdens de pauze 

een patatje halen. Inmiddels 

hebben ze een eigen ruimte 

gevonden. Die knappen ze nu 

op tot een jeugdhonk.

In een commissie
Iedereen die bij de 

jeugdvereniging komt, mag 

het eerste jaar ‘consumeren’. 

Maar het jaar daarop gaan 

de nieuwe leden aan de 

slag. Het bestuur vraagt 

alle jongeren om deel uit te 

maken van een commissie 

en een of twee keer in het 

seizoen een bijbelstudie te 

verzorgen. Iedere commissie 

heeft een eigen taak, 

zoals het organiseren van 

zomeractiviteiten of van de 

dienst op Tweede Paasdag. 

Jeugdouderling Marko 

Hardeman: “Ze regelen veel 

zelf. Ze zijn jaarlijks ook 

betrokken bij enkele acties, 

onder andere voor een goed 

doel. Als gemeente zijn we 

blij met zo’n grote, actieve 

groep.” Bestuurslid Rudie van 

Oostrum (19) beaamt dat: 

“We zien dat de jongeren de 

taken oppakken. Het klimaat 

is ook dat dat leuk is om te 

doen.” Erwoud: “Ze voelen dat 

– op een ‘geheime’ locatie – 

bestempelt als de leukste 

activiteit van het jaar. “In dat 

weekend vormt de groep zich. 

Jongeren die voor het eerst 

meegaan, ontdekken dan dat 

de oudere leden toch niet  

eng zijn.”

Café om de hoek
Er is een zevenkoppig bestuur, 

er zijn statuten en er zijn 

vijf commissies waarvan je 

deel kunt uitmaken. Maar 

de jeugdvereniging van 

de Hervormde Gemeente 

Patat in de pauzes, een eigen jeugdhonk en stevige 

gesprekken over geloof en leven. In Westbroek bepalen  

de jongeren van de jeugdvereniging zelf hoe hun 

vrijdagavonden eruitzien. 

verdwijnen. Maar door te horen 

hoe anderen ermee omgaan, 

kun je weer verder.”

Het is voor hen heel vanzelf-

sprekend: in Westbroek 

bepalen en organiseren de 

jongeren alles zelf. Zelden komt 

er een kerkenraadslid naar een 

jv-avond. Rudie:  

“De kerkenraad geeft ons  

alle vrijheid.” 

“Met elkaar bouwen we aan 

de gemeente Westbroek”, 

constateert Erwoud. Ruben: 

“Weet je wat een van de 

mooiste dingen is? Jongeren 

zijn in het begin vaak wat stil 

in de groep. Van de oudsten 

krijgen ze vervolgens al die 

verschillende meningen mee. 

En op een dag nemen ze zelf 

het woord.” 

Eigen baas op 
de jeugdvereniging

weer wegglipte met een 

leeg doosje. Midden tussen 

de gillende meiden vond de 

losgelaten rat zijn plekje: in 

een toilettas.” 

Erwoud, bestuurslid van de 

jeugdvereniging, is ervan 

overtuigd dat 99 procent van 

de jongeren dit weekend  

Wie langskomt tijdens het 

jaarlijkse kampweekend van 

jeugdvereniging Immanuël 

kan de schrik van zijn leven 

krijgen. Erwoud van der 

Linden (21) vertelt: “Het 

is weleens gebeurd dat 

een van de jongens de 

meisjesslaapzaal inging en 

‘ Ik vond het stoer dat ik als zestienjarige in een commissie ging’

Ideeën nodig?

Op zoek naar ideeën voor 

het jeugdwerk in het nieuwe 

kerkelijk seizoen? In de 

werkvormendatabase van Jong 

Protestant staan bijna 1.500 

werkvormen voor clubavonden  

en catechisatie. Je kunt 

selecteren op leeftijd, duur van 

het programma, thema, soort 

werkvorm en methode.

»  jongprotestant.nl/werkvormen
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We willen allemaal onze mening vormen over de wereld om ons heen. De doeners en de denkers. 

Iedereen doet dat anders, maar de grondhouding is gelijk. Want we zijn allemaal op zoek naar 

dezelfde duiding, dezelfde verdieping en het hele verhaal. Verder kijken vanuit dezelfde waarde, 

op onze eigen manier. RD. Geloofwaardig. 

RD. Voor het
hele verhaal

Kijk op rd.nl/petrus hoe het RD 
voor het hele verhaal gaat en 
kies jouw proefabonnement. 

DE KERK ALS PLEK VAN 
HOOP EN HERSTEL

Bouwen aan Syrië 

 Israël/Palestina 

BIJBELSTUDIE  LE IDT 
TOT  COLLECTIEVE 

ZORGVERZEKERING 78

 Syrië  
 

ECONOMISCHE S ITUATIE 
Z IT  WEDEROPBOUW IN  

DE  WEG 68

 Syrië 

HERSTEL  VAN
 DE  KERK IS  HERSTEL 

VAN HE T  LEVEN 72

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.

[ advertentie ]
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Syrië

Damascus

Aleppo

Homs

›

waarin hun land zich op dit 
moment bevindt het eerste 
waar ze over beginnen. “De 
Syrische pond heeft maar 
liefst 98 procent van zijn 
waarde verloren. De prijs 
van een Amerikaanse dollar 
is op dit moment 4.500 
pond. Ter vergelijking: vóór 
de crisis kostte een dollar 
50 pond”, vertelt Ghassan 
Chahine uit Damascus. Hij 
is vertegenwoordiger van 
de Middle East Council 
of Churches (MECC), de 
regionale Raad van Kerken in 
het Midden-Oosten. 
Hij somt een lange lijst 
op met gevolgen van de 
economische crisis. Een 
greep daaruit: “De olie- en 
gasbronnen zijn niet meer 
in handen van de staat, 
de meeste industriële 
productie is stilgevallen 
en ook de landbouw en 
veeteelt zijn ingestort. Zo’n 
40 procent van de bevolking 
is Syrië ontvlucht, bedrijven 
verloren daardoor kundig 
personeel. Door de enorme 
geldontwaarding en door 
de economische sancties 
is er moeilijk aan eerste 
levensbehoeften te komen, 
of ze zijn heel duur. Op dit 
moment leeft 90 procent van 
de Syrische bevolking onder 
de armoedegrens. Voor 60 
procent dreigt er honger.”

“Ik dacht dat de oorlog het ergste was 
wat we konden meemaken. Ik wist niet 
dat het nóg erger kon.” De Syrische 
bisschop Boutros Kassis weet niet hoe 
het verder moet met zijn land. Sociaal-
economisch zit Syrië aan de grond. 
Alleen het herstel van kerken en andere 
gebouwen geeft hoop.

' Jullie laten ons 
niet alleen'

 Herstel van Syrië is een enorme uitdaging 

‘De armoede dwingt 
ouders om hun kinderen 
van school te halen’

De oorlog in Syrië, die ruim 
tien jaar geleden begon, 
heeft in de loop van de tijd 
een ander gezicht gekregen. 
“Het militaire geweld is bijna 
overal voorbij. Alleen langs de 
noordgrens en in de omgeving 
van de provincie Idlib is 
de situatie nog onveilig”, 
zegt Dick Loendersloot, 
noodhulpcoördinator van 
Kerk in Actie in het Midden-
Oosten. “Bij elkaar gaat 
dit om ongeveer 5 procent 

Boutros Kassis, bisschop 
van de Syrisch-Orthodoxe 
Kerk in Damascus, vult 
aan: “Stroomstoringen van 
twintig uur per dag zijn 
geen uitzondering en door 
een tekort aan brandstof 
kunnen we de huizen niet 
meer verwarmen. Daardoor 
hebben we een van de 
koudste winters achter de 
rug. Wat nog erger is: de 
armoede dwingt ouders 
ertoe om hun kinderen 
van school te halen en aan 
het werk te zetten om het 
gezinsinkomen aan te vullen. 
Dit werkt leerachterstand, 
uitbuiting en criminaliteit in 
de hand. De situatie in Syrië 
is in alle opzichten tragisch. 
De uitdagingen waar we nu 
voor staan, zijn misschien 
wel groter dan tijdens het 
militaire geweld. We dachten 
toen dat dat het ergste was 
wat we konden meemaken, 
maar blijkbaar kan het  
nóg erger.”

Terugkeer 
Het einde van het militaire 
geweld zorgt er wel voor dat 
kapotte gebouwen kunnen 
worden hersteld. Om kerken 
in Syrië hierbij te helpen, 
is er het Herstelfonds: een 
samenwerking van Kerk in 
Actie en de MECC, waarbij 
twaalf kerkgenootschappen 

van het land. Het grootste 
deel van Syrië is terug in 
handen van de regering. 
Dat wil niet zeggen dat 
de oorlog voorbij is: die 
wordt nu op economisch 
vlak uitgevochten. De 
internationale sancties zijn 
daarbij de belangrijkste 
wapens.”

Tragische situatie
Praat je met mensen in Syrië, 
dan is de dramatische situatie 
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Bouw de kerk in Syrië weer op

Doe mee met de najaarscampagne voor 

het Herstelfonds! Hiermee draagt u bij aan 

de wederopbouw van kerken en andere 

gebouwen in Syrië. Lees meer op pagina 74.

Herstelfonds Syrië

Kosten

Stand van zaken

Door de jarenlange burgeroorlog in Syrië liggen talloze 

kerkelijke gebouwen in puin. De schade is enorm:

•  150 kerken, scholen, gemeenschapscentra en 

bejaardenhuizen zijn verwoest of fors beschadigd.

•  450.000 mensen hebben geen eigen kerkgebouw 

meer of kunnen geen gebruik maken van sociale 

diensten vanuit hun kerkelijke gemeente omdat de 

gebouwen verwoest zijn.

Met 12 Syrische kerkgenootschappen richtte Kerk in 

Actie het Herstelfonds op. Er is een begin gemaakt met 

het herstellen van ruim 40 beschadigde kerken, scholen, 

bejaardenhuizen en gemeenschapscentra.

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

Een team van ingenieurs en administratief personeel 

ontwerpt de herstelwerken en controleert de uitvoering.

•  Voor 13 gebouwen zijn de bouwplannen goedgekeurd.

•  Bij 9 hiervan is het herstelwerk inmiddels ver 

gevorderd.

•  Nog 30 andere gebouwen worden de komende  

3 jaar hersteld.

•  De bouwplannen kosten in totaal 4,5 miljoen euro.  

Hiervoor wil Kerk in Actie de komende jaren 3,15 

miljoen euro ophalen.

•  Naast deze gebouwen komen nog 30 gebouwen in 

aanmerking voor herstel. Daarvoor is meer geld nodig! 

Kerk in Actie doet er alles aan om zoveel mogelijk 

hulp te bieden. 

‘ Het is ontzettend moeilijk om  
aan bouwmaterialen te komen’

zijn aangesloten. “Het 
fonds begon ermee om de 
onderlinge verschillen tussen 
de kerken te overbruggen 
en als eenheid te staan voor 
het uiteindelijke doel: het 
herstel van ‘dode stenen’ om 
daarmee ‘levende stenen’ 
hoop te geven”, licht Dick 
Loendersloot toe. “Door het 
weer opbouwen van kerken, 
scholen, bejaardenhuizen 
en culturele centra geef je 
mensen hun gemeenschap 
terug, en daarmee hun hoop 
op een betere toekomst.” 
Bisschop Kassis, 
bestuursvoorzitter van het 
Herstelfonds, beaamt dat: 
“Home is where the heart is. 
Iemand verlangt er áltijd naar 
om weer naar huis te gaan, 
hoelang hij ook is weggeweest 
of wat er op de plek van 
dat thuis ook is gebeurd. 
Daarom is het zo belangrijk 
om de terugkeer van mensen 
– christenen en moslims – 
mogelijk te maken.”

Harde werkers
Op de lijst van het 
Herstelfonds staan 76 
gebouwen die opgeknapt 

moeten worden, door 
het hele land verspreid 
(zie pagina 71). Van elk 
gebouw dat wordt hersteld, 
betaalt de eigenaar – dus 
bijvoorbeeld de plaatselijke 
kerkelijke gemeente – 
minstens 30 procent van 
de kosten. Hoewel het 
herstel vordert, zorgt de 
economische situatie ervoor 

dat de bouwwerkzaamheden 
langzamer gaan dan 
gehoopt. “Syriërs zijn harde 
werkers, daar zit het ‘m 
niet in. Je ziet dat ook bij 
Syrische vluchtelingen in het 
buitenland: velen van hen 
starten een eigen bedrijfje 
en gaan niet bij de pakken 

neerzitten”, zegt Ghassan 
Chahine. “Het punt is dat 
internationale sancties de 
handel met Syrië vrijwel 
onmogelijk maken. Daarom 
is het ontzettend moeilijk 
om aan bouwmaterialen te 
komen. Ook de koersdaling 
van de Syrische pond 
is natuurlijk een groot 
probleem. Die zorgt ervoor 
dat wat we wél kunnen 
krijgen, niet te betalen is. 
Het is een enorme uitdaging 
om bouwmaterialen voor 
een acceptabele prijs te 
pakken te krijgen. Bedrijven 
vragen vaak meer geld dan 
we hebben, er gaat veel tijd 
zitten in onderhandelingen. 
Het is triest: de sancties zijn 
bedoeld tegen de regering, 
maar de burgers worden 
erdoor getroffen.” 
Dick Loendersloot vult aan: 
“Je moet constant alert zijn. 
Als je hoort dat de koers 
van de pond in gunstige zin 

aangepast gaat worden, is dát 
het moment om contracten 
met leveranciers te tekenen. 
Het herstel van de gebouwen 
vraagt om een enorme 
flexibiliteit.”

Niet alleen
Voor de mensen in Syrië staat 
het als een paal boven water: 
het voortbestaan van de kerk 
is van cruciaal belang voor de 
stabiliteit in het land, omdat 
daarmee de sociale structuur 
wordt hersteld. Daarom zijn 
ze erg dankbaar voor de steun 
uit Nederland bij het herstel 
van gebouwen. Bisschop 
Kassis wil de donateurs 
van Kerk in Actie graag iets 
meegeven: “Jullie laten zien 
wat het is om één in Christus 
te zijn. Jullie voelen met ons 
mee in onze moeilijkheden 
en laten ons niet alleen. Dat 
geeft ons hoop. Hartelijk 
dank voor jullie financiële 
en morele steun. We hopen 
dat we op een dag iets terug 
kunnen doen.” 
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“Onze kerk werd tijdens de oorlog volledig verwoest. Gewapende 
groepen hebben het gebouw opgeblazen. Hun missie slaagde pas 
bij de tweede poging, toen ze vanuit hun stellingen een tunnel 
groeven tot onder het kerkgebouw. Van de kerk was niets over 
dan puin. Toen we wilden starten met de herbouw, hebben de 
lokale autoriteiten ons geen strobreed in de weg gelegd. Een 
bouwvergunning was snel geregeld.”

“Omdat we de kerk van de grond af moesten 
herbouwen, besloten we ook kelders en een 
parkeergarage aan te leggen. De begane 
grond wordt een grote kerkzaal. En op de 
eerste verdieping komen ruimtes voor 
bijbelstudiegroepen, zondagsschool en 
activiteiten voor jongeren. Deze plek ligt 
ons na aan het hart. Hier liggen onze 
wortels, onze herinneringen, ons hele 
leven. Ondanks alle moeilijkheden zijn we 
vastbesloten dat dit de plaats blijft waar we 
God aanbidden. De herbouw van alles wat 
ons dierbaar is, brengt onze christelijke 
gemeente weer tot leven.”

Niets meer dan een stapel stenen: dat bleef er over van 

de Presbyteriaanse Kerk in Aleppo na het ontploffen 

van een zware bom. George ziet erop toe dat het 

gebouw in oude glorie wordt hersteld. 

 George Gibran (64) is bouwopzichter.  

 Hij is dagelijks te vinden op de bouwplaats 

 bij de herstelwerkzaamheden van zijn kerk: 

 de Presbyteriaanse Kerk in Aleppo. 

‘Dit blijft de plaats waar  
we God aanbidden’

“Mijn woonwijk lag midden in de frontlinie. Mortieren vlogen ons om de 
oren, gewapende groepen maakten onze straten onveilig. Het was een 
verschrikkelijke tijd die me nog altijd diep raakt. De kerk bood al die tijd 

hulp: door voedselpakketten en medicijnen uit te delen, waterputten te 
boren en onderwijs te geven aan kinderen uit arme gezinnen. De oorlog 
verwoestte niet alleen mijn huis, maar ook ons kerkgebouw. Alles waar 
ik zo graag naartoe ging, was er niet meer.”

“Onze kerk doorstond vele stormen. Al eeuwenlang  
kent Aleppo een bloeiende christelijke gemeenschap.  
Het is van levensbelang dat onze kerk wordt hersteld. Een 
levende kerkgemeenschap levert een positieve bijdrage 

aan de hele samenleving.
Het leven is er niet makkelijker op geworden. Ik voel me 
veiliger nu het geweld is gestopt, maar er is een tekort 
aan alles. Positief blijven is moeilijk, maar mijn geloof 
geeft me moed. God heeft me al die tijd bewaard, Hij 
zal ons ook nu de kracht geven onze stad en ons leven 
te herbouwen.”

De oorlog in Syrië heeft haar leven getekend. Pamela ziet 

er enorm naar uit dat haar stad en kerk worden herbouwd. 

Voor haar is herstel van de kerk herstel van het leven. 

 Pamela Shamas (26) woont in de wijk Al 

 Jala in Aleppo. Ze studeerde economie en 

 werkt als leerkracht. Daarnaast doet ze mee 

 in het zondagsschoolteam van haar kerk. 

‘God zal kracht geven

      Van twee kanten 
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Herstel van de kerk is

herstel van het leven
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‘Herstel van de 
kerk betekent 
herstel van de 
gemeenschap’ 

Nu het militaire geweld in Syrië 

goeddeels voorbij is, beginnen 

kerken met het herstel van hun 

gebouwen. Om hen hierbij 

te helpen, heeft Kerk in Actie 

samen met twaalf Syrische 

kerkgenootschappen het 

Herstelfonds opgericht.  

Voorzitter bisschop Boutros Kassis: 

“Herstel van de kerk betekent 

herstel van de gemeenschap.  

Het moedigt mensen aan om  

terug te keren naar hun dorp  

of stad. En iedereen moet terug 

naar huis kunnen, want je blijft 

altijd verbonden met de plek waar 

je vandaan komt. Daarom geeft 

het geeft hoop voor de toekomst.”

De najaarscampagne van Kerk  

in Actie helpt Syrië bij het herstel 

van kerken. Doe mee! Geef  

tijdens de landelijke collecte op  

19 september of maak een gift over  

op NL 89 ABNA 0457 457 457  

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

Herstelfonds Syrië.

» kerkinactie.nl/kerkensyrie

Bisschop Boutros 

Kassis, Syrië
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Shant Akoushian (28) keerde na zijn theologiestudie in 
Beiroet terug naar Syrië. Hij is nu predikant in Kessab, 
een klein dorpje in het noordwesten. De kerk is de enige 
bron van hoop voor de inwoners.

ik terugkeerde naar Syrië
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 De dag waarop ... 

“De economische situatie 

in Syrië is bar. Veel Syriërs 

zijn afhankelijk van het 

inkomen van familieleden 

in het buitenland. Wie dat 

niet heeft, is aangewezen 

op hulp van kerken of 

liefdadigheidsorganisaties. 

Zonder steun is het vrijwel 

onmogelijk om rond te 

komen. 

Tijdens de oorlog kwam 

Kessab in handen van 

terroristische bezetters 

en moesten de inwoners 

vluchten. Toen het gebied 

was terugveroverd, keerden 

de mensen terug naar hun 

beschadigde huizen. Maar veel 

jonge mensen besloten om te 

vertrekken, naar bijvoorbeeld 

de Golfstaten of Canada.”

 

Trots
“Gelukkig geeft de 

wederopbouw hoop. 

De herbouw van onze kerk 

begon al snel na de terugkeer 

van de dorpelingen. Kerk en 

geloof hebben een grote 

plaats in hun leven, daarom 

had het herstel prioriteit. 

De hele gemeente is trots 

dat de kerk weer in gebruik 

genomen is. De kerk is de 

enige plaats waar ze horen 

over liefde, vrede en hoop. 

De alledaagse gesprekken 

gaan over de dure dollar en 

de schaarste aan benzine en 

gas. De toekomst van Syrië is 

onzeker, maar de kerk kan 

de mensen uittillen boven 

die besognes en nieuwe 

hoop geven.”

 Doet u mee? Aanmelden via kerkinactie.nl/huisaanhuiscollecte  

Huis-aan-huiscollecte 
22 t/m 27 november 2021

Collectedoel: vluchtelingen-
kinderen in Griekenland
Samen zetten we ons in voor 
vluchtelingenkinderen in 
Griekenland. We helpen hen met 
voedsel, kleding, zorg en onderwijs 
en waar mogelijk een betere plek.

Doen is geloven
Zeven wegen
De kunst van barmhartigheid
Rieks Hoogenkamp en Rien Wattel (red.)

Soms is een omweg de snelste manier om 
bij je doel te komen. Zeven wegen diept uit 
Matteüs 25 op: doen is geloven. Om dat te 
zien is de kunst van de barmhartigheid nodig. 
In dit boek gebeurt dat letterlijk met schilder, 
fotograaf, dichter, liedschrijver, columnist en 
singer-songwriter. Het resultaat is een prachtig 
boek met een appelerende inhoud!

Schrijvers: Rien Wattel, Paul van Geest, Marleen Hengelaar-
Rookmaaker, Cor Kuijvenhoven, Frits de Lange, Erica Meijers. 
Columnisten: Stefan Belderbos, Christien Crouwel, Wichert 
van Dijk, Almatine Leene, Margrietha Reijnders, Astrid van de Weijenberg 
en Kees van der Zwaard. Schilderijen: Jeltje Hoogenkamp. Gedichten: 
Corrie Kopmels. Foto’s: Kees de Winter. Liedteksten: René van Loenen.

Cd: Seven Songs Of Mercy van Sunshine Cleaners (Sjef Hermans), 
concept-album, opgebouwd rond de thema’s van de zeven werken van  
barmhartigheid.

ISBN 978-94-6369-124-6, boek 112 p., € 19,95
ISBN 978-94-6369-125-3, boek + cd, € 26,95

Buijten & Schipperheijn Motief 
motief.buijten.nl – in de boekhandel

Petrus kwart staand 96x123.indd   1 13-07-21   11:24

LEES MEER OVER  
DIT BOEK IN DE    

RUBRIEK UIT & THUIS

Ga nu voor alle info naar 
www.elisabethmagazine.nl/thema-abonnement

vanaf €1,41 p. st.

NIEUW!Om uit te delen:
THEMA-ABONNEMENT VOOR KERKEN

[ advertenties ]
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het verhaal van Jezus die tafels in de tempel 
omverwierp.” Maar bijbelinterpretatie blijkt 
soms complex te liggen. “Met diezelfde Bijbel 
in de hand rechtvaardigden sommige mensen 
ook waarom Israël het beloofde land voor de 
Joden was.” Voor hen als Palestijnen voelde het 
daardoor alsof het hun land niet mocht zijn. 
“God voelde als een onderdrukker.”

Goed nieuws
Tijdens die eerste intifada sprak een groep 
Palestijnse voorgangers over de vraag: hoe kan 
de Bijbel ook goed nieuws zijn voor Palestijnse 
christenen? Harami: “Sabeel werd opgericht om 
een theologisch antwoord te bieden op vragen 
waar Palestijnse christenen tegenaan lopen in 
hun omgang met Bijbel, leven en geloof. Vanaf 
dat eerste begin tot op de dag van vandaag 
lezen we de Bijbel met veel hoop. Dat hebben 
we geleerd door veel bijbelstudie te doen in 
groepen.”
Door de jaren heen groeide het aantal 
bijbelstudiegroepen onder de hoede van Sabeel. 
Momenteel zijn er dertig actieve groepen. 
Deelnemers komen sterker in hun geloof te 
staan. In veel kerken worden voor het eerst 
bijbelstudies geleid door gemeenteleden die zelf 
geen theologische opleiding hebben gevolgd. 
Harami: “Er zit veel energie bij deze mensen. 
Ze zijn de negativiteit zat en willen verandering. 
Bijbelverhalen inspireren daarbij.” 

Sta op
Het bijbelverhaal over het dochtertje van Jaïrus 
sprak een van de groepen bijzonder aan. “Met 
de woorden ‘Meisje, sta op’ riep Jezus haar tot 
leven, terwijl iedereen dacht dat er geen redden 
meer aan was voor haar. Palestijnse christenen 
denken vaak dat er geen toekomst is voor hun 
gemeenschap. In het Midden-Oosten ervaar je 
soms zoveel problemen dat je het gevoel hebt 

‘Meisje, sta op’. Die woorden van Jezus van tweeduizend jaar geleden verzetten 

bergen bij Palestijnse christenen. Ze inspireerden een Palestijnse bijbelstudiegroep om 

een collectieve zorgverzekering te starten. Al 3000 families hebben ingetekend.

Palestijnse christenen

Als het gaat om Israël en de Palestijnen ziet de 

Protestantse Kerk drie opdrachten voor de kerk. 

Zo is er bijvoorbeeld de roeping om gestalte te geven 

aan de onopgeefbare verbondenheid met het volk 

Israël. Daarnaast is er de oecumenische roeping om 

eenheid, gemeenschap en samenwerking te zoeken 

met Palestijnse christenen. Ook is er de diaconale 

roeping om op te komen voor vrede en gerechtigheid 

voor iedereen. Kerk in Actie ondersteunt daarom het 

werk van Sabeel.

»  protestantsekerk.nl/roepingen

dat je er niet meer uit komt, dat je als het ware 
doodgaat. Daarom geeft dit bijbelverhaal zoveel 
kracht”, zegt Harami.
De leden van de groep wilden zelf ook ‘opstaan’, 
verandering brengen. Ze brachten dertien 
problemen in de Palestijnse samenleving in 
kaart. Vervolgens zochten ze naar oplossingen. 
Harami: “Een van de grote problemen is slechte 
gezondheidszorg. Voor Palestijnen is de zorg niet 
goed geregeld.” Er volgde een brainstorm over 
een collectieve zorgverzekering. De vroege kerk 
vormde hierbij een bron van inspiratie. “Men 
keek toen ook naar elkaar om. Men deelde met 
elkaar wat men had, ook op financieel gebied.”
 
Grote schaal
Het begon als wild idee, maar inmiddels hebben 
31 scholen een zorgverzekering voor hun 
medewerkers. 3000 christelijke families hebben 
het formulier getekend om ook in te stappen. 
“Door een collectief te vormen, kunnen veel 
meer Palestijnen een verzekering bekostigen.” 
Nooit eerder gebeurde dat op zo’n grote schaal.
“Als kerk kunnen we echt hoop bieden”, 
vindt Harami. “Elkaars hand vasthouden en 
samen oplopen, zoals Christus ons voorging. 
We zijn misschien een kleine en kwetsbare 
gemeenschap, maar we hebben een levende 
God die door Zijn Geest wonderen verricht!” 

delen in Zijn liefde, dat we dat niet waard 
waren. Maar God houdt van ons, ongeacht 
geslacht, leeftijd of huidskleur.”
 
Tafels omvergooien
Zelf groeide Harami op tijdens de eerste
intifada (1987-1993), geen makkelijke tijd.  
“Voor schooltijd gooide ik stenen naar 
Israëlische soldaten of kalkte ik muren onder 
met provocerende teksten. Op mijn tiende
had ik al drie begrafenissen van 
leeftijdsgenootjes bijgewoond.”
Als kind hield hij al van de Bijbel. “Dit kwam 
door mijn christelijke oma. Ik had veel met 

Bijbelstudie leidt tot

Palestijnse christenen vormen een kleine 
gemeenschap in Israël/Palestina. Makkelijk 
hebben ze het niet. Ze zijn een minderheid 
in een land waar verschillen tussen 
bevolkingsgroepen vaak grote spanningen 
geven. “De Bijbel vertelt ons dat God al Zijn 
kinderen liefheeft. Die belofte geeft moed”, 
vertelt Omar Harami. Hij is directeur van 
Sabeel, een oecumenisch centrum dat 
Palestijnse christenen helpt te ontdekken welke 
bevrijdende boodschap de Bijbel voor hen kan 
hebben. Het centrum is een partnerorganisatie 
van Kerk in Actie. 
“Wij dachten lang dat wij niet zouden mogen 

'  Mensen zijn de negativiteit 
zat en willen verandering’
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collectieve zorgverzekering

Bijbelstudie met tieners en de leiders van hun 

groep bij de Jordaan. Op deze plek worden ook 

regelmatig mensen gedoopt.
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Kerken die een andere bestemming krijgen, 
komen vaak genoeg in het nieuws. Maar er 
komen ook nieuwe kerkgebouwen bij, en oude 
panden krijgen soms een modern jasje. 

1

Tiny church
In Almere Poort staat een minikerk die met de zon 

meedraait. Zonnepanelen zorgen voor elektriciteit, 

een zonneboiler levert warm water en verwarming. 

Deze tiny church is de gloednieuwe kapel van 

pioniersgemeenschap ‘De Schone Poort’.

»  tinychurch.deschonepoort.nl

2

Kruispunt Vathorst
Van de kerk naar de kroeg? In Kruispunt Vathorst 

lopen ontmoetingsruimten zoals het grand café 

en de kerkzaal naadloos in elkaar over. Openheid 

en ontmoeting staan duidelijk centraal: aan de 

straatkant is een grote glazen gevel.

» kruispuntvathorst.nl

3

‘t Gulper Hoes
Het enige wat van buiten vaag doet denken aan 

een kerk, is het vierkante klokkentorentje. De 

Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland kerkt in 

een gloednieuw gebouw dat ook dienstdoet als 

gemeenschapshuis. Het bijzondere pand heeft 

verschillende doorkijkjes, voor mooie uitzichten..

»  gulperhoes.nl

4

De Luwte
Op het terrein van het doopsgezinde 

conferentieoord Mennorode in Elspeet staat 

een duurzame, houten kapel. Het gebouw is 

geïnspireerd op de schuurkerken. Dit waren 

sober ingerichte schuilkerken waar onder andere 

doopsgezinden na de Reformatie samenkwamen 

omdat er voor hen geen godsdienstvrijheid 

was. Het kerkje wordt gebruikt voor vieringen, 

concerten en andere bijeenkomsten.

» mennorode.nl/de-luwte

5

Kerk aan het Lint
In Leidsche Rijn in Utrecht lieten de Nederlands 

gereformeerde kerk en de gereformeerde kerk 

vrijgemaakt samen een nieuwe kerk bouwen. 

Ook dit ontwerp verwijst naar de historische 

schuurkerk. Twee zwarte ‘schuren’ worden met 

elkaar verbonden door een ruime ingang met veel 

glas, en door een glazen achterkant.

»  kerkaanhetlint.nl

6

Nieuwe Westerkerk 
Vlak in de buurt staat de Nieuwe Westerkerk, de 

nieuwbouw van de Gereformeerde Gemeente 

Utrecht. De lichte glazen voorgevel loopt uit in 

een punt, waardoor het moderne gebouw als kerk 

herkenbaar is zonder afstandelijk of imposant aan 

te voelen. Dankzij zonnepanelen en duurzame 

snufjes voorziet de kerk bijna volledig in de eigen 

energiebehoeften. De oude Westerkerk heet nu 

Bunk: in dit hotel en restaurant hangt het orgel 

nog aan de muur.

»  gergemutrecht.nl

7

Parochie Onze Lieve Vrouw Geboorte
Een verbouwing, maar dan om in te krimpen: 

de parochie in Halfweg ging half weg. Met een 

krimpende gemeente werd het gebouw te duur 

om volledig te onderhouden. De oplossing? Het 

behouden van een halve kerk. De achterste helft 

werd afgebroken en de kerkzaal werd heringericht.

»  meerliede.nl/o-l-v-geboorte

Moderne 
kerkgebouwen
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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.
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Vandaag werden twee 
ambtsdragers bevestigd.  
Ze knielden voor de zegen.  
En we zongen!! Voor het eerst, 
na 9 maanden hier voorgaan, 
kon ik zingen in ‘mijn’ kerk. 
‘Ga met God en Hij zal met je 
zijn.’ Ontroerend.

– Janneke Burger-Niemeijer 
 op Twitter (@jannekeburger) 

Aan het einde van het kerkelijk jaar 
werden de doden herdacht. Tegenover 
een volle kerk vertelde ik als jochie  
ooit dat mijn gedachten uitgingen  
naar de dinosauriërs. Daar ben ik  
nog steeds een beetje fier op.

–  Matthijs Matser op Twitter  
(@MatserMatser) 

Mijn internetverbinding is 
hersteld, meldt Facebook. 
Kan ik als PKN’er mee leven.

– Herman Meijer op Twitter 
(@MeijerHerman)

Vanavond met jongeren in mijn  
kerk in gesprek mogen gaan over 
hoe het is om als homo op te groeien 
in de kerk. Super waardevol en wat 
een warm bad om te merken hoe een 
nieuwe generatie een open vizier 
heeft. Een hoopvolle toekomst.  
@wijdekerkNL #pride

–  Erik Janssen op Twitter 

(@ErikJanssen82) 

‘Onze’ Coen en Tijn 
staan in het Petrus-
magazine met hun 
overstapdienst vorig 
jaar. Wat een mooi en 
vrolijk artikel is het 
geworden. En ... wat 
gaat de tijd snel! Ze zijn 
alweer bijna een jaar 
verder.

–  Protestantse 
Gemeente Beesd op 
Facebook

Vanmorgen prachtig avondmaal 
mogen vieren met 60 personen 
in de kerk. En aandacht voor wat 
God geeft, ook bij beperkingen 
en gebrokenheid. Allen geliefd 
door Hem. De kerk geen club 
van perfecte mensen maar 
samen achter Jezus aan.  
(verlate) #ontdekzondag

–  Roel Kelder op Twitter

 (@RoelKelder) 

#KERK Dit schreef of vertelde u  
over de kerk (en over Petrus). 
Ook reageren? Mail naar  
petrus@protestantsekerk.nl
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#protestants

Het kerkgebouw, de taal, de muziek … Soms 

weet je metéén: dit is týpisch een protestantse 

gemeente. Onder de noemer #protestants werkt 

Petrus aan een protestantse canon over symbolen, 

woorden, gebruiken, voorwerpen en mensen die de 

Protestantse Kerk hebben gemaakt tot wat ze is.

» petrus.protestantsekerk.nl/protestants



‘Er is een
enorme hoeveelheid

vergeving en liefde voor ons. 
Het kan niet op,
wat je ook doet.’ 

Haar geloof brengt haar vooral blijdschap, vertelt 

Annie Strijbis (65) uit Broek op Langedijk op 

pag. 20 aan Jac. (18) uit haar kerk.


