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van binnenuit komen’

Het profiel:  
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Joost Schelling 
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Grote kans dat u 

duurzaamheid een 

belangrijk thema 

vindt. In het laatste 

onderzoek onder het 

panel Protestantse 

Kerk eindigde het 

thema duurzaamheid 

als tweede op de 

lijst met belangrijke 

onderwerpen voor 

de kerk. Dat begrijp 

ik goed. Door de overstromingen en branden 

van de afgelopen tijd kun je niet anders dan 

je zorgen maken over Gods schepping. Het 

klimaatrapport van het VN-klimaatpanel laat 

zien dat dat geheel terecht is.

Dit nummer van woord&weg besteedt 

aandacht aan de zorg voor de schepping. 

Vanuit een christelijk perspectief gaat het 

dan niet alleen over zonnepanelen, van het 

gas af of minder spullen kopen, maar ook 

om gerechtigheid en zorgzaamheid. We zijn 

onderdeel van Gods goede schepping, geen 

heersers over die schepping. Dat vraagt om 

een nieuw besef van afhankelijkheid. We 

hoeven de aarde niet te redden, maar zijn wel 

geroepen om als zorgzame mensen te leven. 

Duurzaamheid en zorg voor de schepping 

zijn dan ook een belangrijk onderdeel van 

het beleidskader dat we 

de komende tijd voor 

de Protestantse Kerk 

ontwikkelen, samen met 

onder meer de plaatselijke 

gemeenten. Zij zijn daarin 

vaak al een eind op de 

goede weg. Lees op pag. 

4-7 hoe de Protestantse 

Gemeente Rhenen er 

handen en voeten aan 

geeft.

In augustus startte in  

Polen de oecumenische 

klimaatpelgrimage die  

in november aankomt  

bij de Wereldklimaat-

conferentie in Glasgow. 

Van 30 september tot  

11 oktober gaat de tocht 

door Nederland, georgani-

seerd door GroeneKerken 

en Vastenactie in samen-

werking met plaatselijke 

kerken. Om de daad bij  

het woord te voegen,  

loop ik ook een etappe 

mee. Wilt u ook mee-

lopen? Geef u op via 

groenekerken.nl/ 

klimaatpelgrimstocht.

Jurjen de Groot
directeur 
dienstenorganisatie 10

EEN GOED GESPREK

Trees van Montfoort legt 
theologische basis onder 
duurzaamheid

inhouddeze maand
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TERUG NAAR DE KERN

Protestantse Gemeente 
Rhenen is een groene 
kerk
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‘Geestelijke verzorging: 
kerk in de samenleving’

Zorg voor  
de schepping 
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Beeld: Dreamstime

VAN ALLE WELGESCHAPEN DINGEN

Van alle welgeschapen dingen willen wij nu vrolijk zingen,
wel het meest van deze vier: aarde, water, wind en vuur.

Op aarde mogen mensen wonen tussen hout en groen van bomen,
waar de wijde akkers zijn, bij het brood en bij de wijn.

Het water en de malse regen geeft de aarde heel veel zegen
en de boten op de zee dragen al haar vruchten mee.

De vlugge wind kan niemand vangen, maar de lucht is vol gezangen,
in de wind daar is het feest, God is goed voor ons geweest.

En daarom gaf Hij nog op aarde om de warmte te bewaren,
vuur dat in de oven brandt, liefde van de overkant.

Tom Naastepad

Lied 980 in Liedboek, zingen en bidden  

in huis en kerk, bv Liedboek

8 Kerk&Zo
18 Van U is de toekomst:  

Yoeri Braams
20 De Kerkstraat in Nieuwerkerk
21  Column ds. Marco Batenburg
22 Dilemma: Goedkope 

genade?
24 Actueel: Zet kerken werk

seizoen in teken van  
het jaarthema

27  Vacatures
28  Het profiel  

van Joost Schelling

Onopgeefbaar 
verbonden
Handreiking voor een kerkbreed 
gesprek over Kerk en Israël

BIJ DIT NUMMER:

Handreiking 
Onopgeefbaar 
verbonden

zie pag. 8



terug naar de kern

Protestantse Gemeente  

Rhenen is groen

“Met de tuin laten 
we zien hoe we 
kerk willen zijn”
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“Kijk, een egeltje in de tuin!” roept Roelof 

de Jong, terwijl hij de tuingroep wijst op 

het jonge dier dat net onder een struik 

vandaan schuifelt. “Daar doen we het nu 

voor.” De werkgroep Groene Kerk van de 

Protestantse Gemeente Rhenen is pas 

sinds 2019 actief, maar er is al veel bereikt. 

De takkenril is maar één voorbeeld: nu 

al biedt deze voedsel en beschutting aan 

vogels, muizen én deze egel.

H
et bordje op de muur van 
de Ontmoetingskerk in 
Rhenen is veelzeggend: Wij 
zijn een GROENE KERK. 
De Heuvelrugtuin bij het 

kerkgebouw is een voorbeeldtuin (zie pag. 7).  
Met gepaste trots laten de leden van de 
tuingroep zien hoe ze in de helling naast de 
takkenhaag een terrasstructuur (graften) 
hebben aangebracht. Over de beplanting van de 
graften is nagedacht; de planten zijn gekozen 
in de liturgische kleuren van het kerkelijk 
jaar, vertelt Kees Jochemsen, de PR-man van 
de werkgroep. De terrassen zorgen ervoor 
dat de regen niet wegstroomt. Er komen in 
de tuin acht manieren om het hemelwater op 
te vangen. De werkgroep is hierbij geholpen 
door een ‘hemelwaterafkoppelcoach’ van de 
burgerlijke gemeente. De gemeente Rhenen 
ondersteunt het project onder meer met een 
voorlichtingsbord over de acht mogelijkheden 
van waterafkoppeling. Ook het Waterschap is 
betrokken. 
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Tekst: Thea Westerbeek Beeld: Sandra Haverman

“De schepping staat niet stil. 

In iedere tijd hebben we als 

medescheppers van God 

weer een andere opdracht om 

door te gaan. Juist nu er sprake is 

van een ecologische crisis moeten 

we de goede dingen doen en de 

juiste keuzes maken.”

Roelof de Jong,  

kartrekker werkgroep Energie



Bewustwording
Het begon allemaal met een paar 

gemeenteleden die hun hond uitlieten en 
gesprekjes met elkaar aanknoopten over 
duurzamer leven. Vijf ervan staken de koppen 
bij elkaar en vormden een stuurgroep.  

De Jong: “We hielden eerst gesprekken 
met de groepen ouderlingen, diakenen en 
kerkrentmeesters over het plan een GROENE 
KERK te worden. Toen dat in goede aarde viel, 

hebben we alle gremia gevraagd 
een intentieverklaring te 
ondertekenen. De Protestantse 
Gemeente Rhenen heeft drie 
wijkkerken met eigen accenten. 
We wilden dat het breed zou 
worden ondersteund.”

Voorjaar 2019 werd 
een grote startavond 
georganiseerd. Zo’n twintig 
geïnteresseerden vormden 
de drie werkgroepen Groen 
& Diversiteit; Consumptie & 

Eerlijke handel en de werkgroep Energie. 
Jochemsen: “We vervolgden met het 
belangrijkste: de gemeenteleden meenemen 
in een bewustwordingsproces, en mensen die 
niet zoveel hebben met het milieu gedachtes 
en praktische tips aanreiken. Ik vind het 
belangrijk dat we elkaar niet veroordelen 
in onze opvattingen over wat duurzaam 
leven is, want deze materie is heel complex. 
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We denken misschien dat we er zijn met 
biologische landbouw en vegetarisch eten, 
maar de grootste veroorzaker van CO2-
uitstoot is de productie van onze spullen. Als 
we minder aanschaffen en zuiniger zijn, doen 
we veel meer voor het milieu. Met elke keer 
een stukje hierover in ons kerkblad en tips 
op de website hopen we de bewustwording te 
versterken.”

Bamboe bekers
Om die bewustwording te laten 

groeien, werden verschillende activiteiten 
georganiseerd, zoals lezingen over groen 
geloven en de workshop ‘God in de 
supermarkt’, over verantwoord boodschappen 
doen. Ook in de (dank)diensten kreeg 
duurzaamheid een sterker accent. Maar 
er is meer gebeurd. Er liggen zeventig 
zonnepanelen op het dak. “Dat hebben we 
in de krant laten zetten”, vertelt Roelof 
de Jong, kartrekker van de werkgroep 
Energie. Rond de kerk zijn de buitenlampen 
vervangen door ledlampen, in het kerkgebouw 
gebeurt dat binnenkort. Er is folie achter de 
radiatoren geplaatst. Er wordt eerlijke koffie 
geschonken, uit bamboe bekers, en er komt 
een ‘groene’ koffiemachine. De Jong: “Je 
merkt dat inmiddels wordt meegedacht door 
gemeenteleden: ‘Dit doen we wel/niet meer, 
want we zijn nu GROENE KERK.’ Ook thuis 
wordt erover gepraat.” 

“Er helpen ook 

wijkbewoners 

met het 

tuinonderhoud”

“Ik maak me zorgen over  

ons exploiteren van de aarde. 

Kunnen we de ecologische 

en politieke chaos die daardoor 

ontstaat nog tackelen? Mensen in andere 

werelddelen worden erdoor in hun bestaan 

bedreigd. Laten we eerlijke producten kopen 

voor een eerlijke prijs en zo anderen hun 

bestaan gunnen.”

Frans Janssen, kartrekker werkgroep Groen & Diversiteit
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En dan is er natuurlijk de tuin, met 
insectenvriendelijke en inheemse planten, 
verrijkt met biologische compost en bevloeid 
door hemelwater van het kerkdak. GROENE 
KERK: het lééft. Maar toen de andere twee 
wijkkerken wilden starten, sloeg corona toe. 
Daar moeten de (bewustwordings)activiteiten 
weer op gang komen.

Buurtkinderen
Er wandelen buurtkinderen voorbij, die 

kijken hoe het egeltje in de tuin rondscharrelt. 
Daarover ontstaat een gesprek. De Jong: “Er 
komen vaker mensen uit de buurt langs voor 
een praatje, en dat is precies de bedoeling: 
verbinding, binnen de kerk maar ook 
daarbuiten. We krijgen geregeld complimenten, 
en er helpen ook wijkbewoners met het 
tuinonderhoud. We vinden het contact met de 
wijk belangrijk en laten graag zien aan wijk en 
stad hoe we kerk willen zijn. Met bijvoorbeeld 
onze diaconale projecten, de Voedselbank in 
ons kerkgebouw en schuldhulp. Maar met de 
kerktuin hebben we nog meer uitstraling naar 
buiten.” 

Intussen is het egeltje de tuin uit 
gewandeld en loopt midden op de weg. Dan 
komt er een auto in volle vaart aanrijden. De 
leden van de tuingroep kijken ontzet toe hoe … 
Gelukkig! De bestuurder stopt precies op tijd! 
Dat ging maar net goed. 

Een Heuvelrugtuin bestaat voor minstens 60 procent 

uit groen, biedt beschutting aan vogels en insecten, 

er wordt gifvrij getuinierd, en je vindt er planten 

die passen in de omgeving. Voorbeeldtuinen zijn 

toegankelijk voor publiek en bedoeld ter inspiratie.

nmu.nl/project/heuvelrugtuinen/

“We zoeken verbinding met 

onze gemeenteleden door 

voorlichting te geven over wat 

mensen thuis kunnen doen. Zo hebben 

we een avond over verantwoord eten 

georganiseerd, en een fietstocht langs 

lokale biologische winkels. Komend 

jaar staat een avond over kleding op 

het programma. Zelf heb ik een filmpje 

vertoond over duurzame keuzes in onze 

tuin. De aarde die we gekregen hebben 

is zo mooi, die wil je beschermen.”

Dianneke van Wijk, kartrekker werkgroep  

Consumptie & Eerlijke handel



Studiemiddag over geloof  
en duurzaamheid
Op donderdag 14 oktober organiseert A Rocha Nederland een  

studiemiddag voor predikanten/theologen over geloof en duur-

zaamheid, in Amersfoort. Sprekers zijn prof. dr. Kees van der Kooi, 

emeritus hoogleraar VU/Erasmus Universiteit, en Paul Schenderling, 

econoom/publicist. Na hun lezingen is er een ronde workshops.

Kijk op arocha.nl.

Thema-abonnement Elisabeth
Hoe zijn we als kerkgemeenschap relevant in de ver-

anderende samenleving en wat geven we graag door 

aan de volgende generaties? Elisabeth Magazine biedt 

met een thema-abonnement een laagdrempelige 

oplossing om samen in gesprek te gaan en mensen 

met elkaar te verbinden. Het abonnement biedt acht 

contact momenten per jaar rond acht relevante, kerke-

lijke thema’s. Zie ook de advertentie op pag. 17.

Meer informatie op elisabethmagazine.nl/thema-abonnement.

handreiking 

Onopgeefbaar 
verbonden

Bij dit nummer treft u 
de brochure Onopgeefbaar 
verbonden, een handreiking 
van de Protestantse Raad voor 
Kerk en Israël om het gesprek 
in gemeenten over de relatie 
kerk en Israël te stimuleren. 
Via zeven thema’s wijst de Raad 
wegen om te gaan. Elk thema 
eindigt met gespreksvragen.

kerk&zo

Huis-aan-huiscollecte voor 
vluchtelingenkinderen

De nood van vluchtelingenkinderen in Griekenland blijft  hoog. 

Daarom collecteert Kerk in Actie in zoveel mogelijk plaatsen in 

Nederland huis aan huis, in de week van 22 t/m 27 november.

Doe mee en meld u aan via kerkinactie.nl/huisaanhuiscollecte.

Geld voor 
groen plan
 
GroeneKerken en de 
Maatschappij van Welstand 
stimuleren kerken om aan te 
sluiten bij de klimaatdoelen 
van de overheid. Met het 
project ‘Goed voor duurzame 
innovatie’ dagen ze kerken uit 
een innovatief plan voor het 
verkleinen van hun ecologische 
voetafdruk te maken. Kerken 
met de beste ideeën ontvangen 
een bedrag van €1.000 tot 
€15.000 om hun plan te 
realiseren. 

Kijk op groenekerken.nl/

goedvoorduurzameinnovatie.

THEMA

Wij blijven 
bij de kerk!

Jacobine Gelderloos 
zet zich in voor 
sterkere kerken
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(030) 880 18 80 
info@protestantsekerk.nl

U kunt met  
elke vraag bij  
ons terecht
Ons uitgangspunt  

is dat we u binnen  

48 uur (op werk

dagen) van een 

bruikbaar antwoord 

voorzien. Bij vragen 

om informatie geven  

we die. Wilt u dat we 

met u meedenken, 

dan doen we dat. 

Bent u op zoek naar 

andere gemeenten 

met vergelijkbare vra

gen (en oplossingen!), 

dan brengen we u  

met hen in contact. 

Wilt u dat iemand  

u in uw gemeente  

begeleidt om een 

vraagstuk op te 

lossen, dan doen 

we u daarvoor een 

suggestie.

Heeft u  

een vraag?

dienstencentrum

ma. t/m do.  

9.00-21.00
vr. 09.00-16.00

Portret van de kerk
Portret van de kerk geeft portretten van  

28 dorpspredikanten in Friesland en Groningen, 
in tekst en beeld. Het boek geeft een tijdsbeeld 
van dorpskerken en hun predikanten. De na-
druk ligt op het fotoportret en de persoonlijke 
omstandigheden van de predikant. Fotograaf en 
auteur is Jeroen Taalman.
Te bestellen via portretvandekerk.nl  

of via bol.com. Prijs € 24,90,  

ISBN 9789081877060

Christelijk geloof voor eeuwige 
beginners

Dit boek van ds. Guus Labooy is een boek 
voor geloofsbeginners en jonge gelovigen over 
de belangrijkste thema’s van het christelijk 
geloof. De auteur kijkt door de ogen van mensen 
die willen weten waar dat geloof nou eigenlijk 
over gaat. Geschikt voor individueel gebruik 
en, door leessuggesties en gespreksvragen, voor 
catechese en kringwerk in de kerk. 
KokBoekencentrum, prijs € 14,99,  

ISBN 9789043536240

Eenvoudig leven
Bijbelstudiebundel die over thema’s als 

duurzaamheid en levensstijl de brug slaat tussen 
Bijbel en actualiteit. De auteurs, Sam Janse, Koos 
van Noppen e.a., wijzen een weg naar het goede 
leven dat het eenvoudige leven blijkt te zijn. 
‘Eenvoudig leven’ geeft vreugde en opent nieuw 
perspectief. Beknopte interviews illustreren hoe 
dat er in de praktijk uit kan zien. Geschikt voor 
persoonlijke overweging en gebruik in kringen.
KokBoekencentrum, prijs € 12,99,  

ISBN 9789043536455

Leestips

17 oktober
MICHAZONDAG

Thema: Genieten van 

genoeg. Kerkenpakket 

te downloaden op 
michazondag.nl

24 oktober
FRIESE KERKENDAG

Met bekende sprekers en 

actuele thema’s.
friesekerkendag.nl

30 oktober
PROTESTANTSE LEZING 

Sterrenkundige Heino 

Falcke: Is Gods schepping 

in onze handen of in die 

van God?
zie pag. 24-25

12 november
EEUWFEEST LITURGISCHE 

KRING in de Kloosterkerk  

in Den Haag

Meer informatie op 
liturgischekring.nl

kijk voor  
de actuele 
agenda op
protestantsekerk.nl/agenda

in ‘t kort
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een goed gesprek

“Kerk en theologie kunnen belangrijke bijdrage leveren”

Trees van Montfoort 

legt theologische  

basis onder 

duurzaamheid

10 woord & weg • September 2021



De inzet voor duurzaamheid moet van binnenuit 

komen, gevoed en geïnspireerd door ons geloof. 

Het vraagt om andere preken, andere liturgie, ander 

pastoraat, andere liederen, een nieuwe theologie.

I
n haar boek Groene theologie legt 
theoloog Trees van Montfoort een 
gedegen en inspirerende theologi-
sche basis onder de gelovige inzet 
voor duurzaamheid. Daarnaast 

biedt ze nieuwe inzichten voor de se-
culiere milieubeweging. Aanvankelijk 
zou ze promoveren op theologie en 
duurzaamheid, maar wilde toeganke-

lijker schrijven dan 
voor een proefschrift 
vereist is, moeilij-
ke dingen helder 
uitleggen voor een 
boek dat in de kerk 
gebruikt kan worden.

Dat is gelukt. 
Groene theologie 
werd gekozen als 
beste theologische 
boek van 2019 en 

het landt in de Nederlandse kerken. 
Van Montfoort: “Ik geef veel lezingen, 
zeg zelden ‘nee’ als een gemeente 
mij daarvoor vraagt. Tegelijk geef ik 
gastcolleges aan universiteiten. Dat 
was mijn inzet: je hoeft geen theologie 
gestudeerd te hebben om dit boek te 
lezen, terwijl het ook door theologen 
serieus wordt genomen.”

 
U schreef dit boek voor kerk en 
milieubeweging. Waarom? 

“In de kerk valt duurzaamheid 
onder de taken van de kerkrentmees-
ters - de gebouwenbeheerders - en 
de diaconie. Gezien de ernst van 

de ecologische crisis is dat niet voldoende. 
Duurzaamheid raakt de volle breedte van het 
kerkelijk leven. Het vraagt om andere preken, 
andere liturgie, ander pastoraat, andere liede-
ren, een nieuwe theologie. Er is iets grondig 
mis met de gangbare theologie die stelt dat wij 
mensen buiten de natuur staan. Dat maakt de 
natuur tot een hulpbron waarover we vrijelijk 
kunnen beschikken. De ecologische crisis toont 
daarvan de desastreuze gevolgen.

In de milieubeweging gaat het vaak om 
maakbaarheid: praktische oplossingen voor 
problemen. Vanuit het christendom is kritiek 
mogelijk op het eenzijdige beeld dat de wereld 
maakbaar is. De oorzaken voor de huidige crisis 
liggen dieper. Ik wil laten zien dat de christelij-
ke traditie breder is dan het idee ‘dat mensen 
moeten heersen over de schepping’. Kerk en 
theologie kunnen een belangrijke bijdrage leve-
ren aan duurzaamheid.”

Waar zonnepanelen de buitenkant 
zijn, schrijft u over de binnenkant.

“Duurzaamheid is geen mode die voorbij-
gaat. Er is meer nodig dan praktische oplos-
singen. De inzet voor duurzaamheid moet van 
binnenuit komen, gevoed en geïnspireerd door 
ons geloof. De crisis vraagt om ingrijpende ver-
anderingen in ons persoonlijk leven, in de sa-
menleving, in de economie. Dat lukt pas als wij 
diep van binnen doordrongen zijn van de ernst 
van de situatie en de noodzaak tot verande-
ring, bekering. Dat raakt ons geloof. Het is niet 
alleen: we hebben er een zootje van gemaakt, 
hoe krijgen we het weer in orde? Het is ook de 
vreugde dat we een plaats hebben in dat grote, 
fascinerende geheel van de schepping. Het gaat 
ook over ons wereldbeeld; hoe zit de wereld in 

Tekst: Kees Posthumus Beeld: Sandra Haverman

“De armen 

in de wereld 

lijden het 

meest”
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elkaar en wat is onze plaats daarin? Het komt niet 
iedereen goed uit dat er ingrijpende veranderingen 
nodig zijn om de klimaatverandering te stoppen. 
Wij leven aan de goede kant van de wereld en heb-
ben er betrekkelijk weinig last van. In andere delen 
van de wereld hebben de gevolgen van de crisis 
een veel grotere impact.”

Waar raakt dat geloof en theologie?
“Het gaat om onrecht ten opzichte van onze 

medeschepselen en onze medemensen. In het 
Zuiden liggen de wonden van de milieucrisis aan 
de oppervlakte. Hier kun je nog denken: het bos 
is groen, het valt wel mee. In Bangladesh zie je de 
vervuiling door de kledingindustrie, in Afrika en 
Latijns-Amerika de mijnen die enorme landopper-

vlakten onvruchtbaar maken, er is 
het afval dat wij keurig scheiden en 
dat naar elders wordt verscheept. Het 
onttrekt zich aan onze waarneming 
dat mensen moeten werken in slechte 
en ongezonde omstandigheden om 
onze consumptiesamenleving te laten 
draaien. De armen in de wereld lijden 
het meest. Onder hen zijn vrouwen 
vaak verantwoordelijk voor voedsel 
en schoon water voor hun gezin. Dat 
wordt in veel delen van de wereld 
steeds moeilijker. 

Vrouwen en de aarde zijn vaak 
samen gediscrimineerd. Het hogere, 
geestelijke, goddelijke wordt gelabeld 
als het mannelijke, en hoog gewaar-
deerd. Het lagere, aardse, lichamelijke 

wordt gezien als het vrouwelijke, en lager gewaar-
deerd, geminacht of verzwegen. In het lied ‘De 
aardse moederschoot, dat is de diepte van de dood’ 
bijvoorbeeld worden de aarde, het vrouwelijke, het 
moederlijke samen gediskwalificeerd als ‘diepte 
van de dood’. Terwijl het leven eruit voortkomt.”

Kerken kennen verscheidenheid in 
geloof. Hoe wordt tegen duurzaamheid 
aangekeken?

“In alle hoeken van de kerken is aandacht voor 
duurzaamheid, elk met een eigen taal en invals-
hoek. Aan de evangelicale kant zijn er bewegingen 
als A Rocha en Micha. Orthodoxe stromingen 
hechten aan het gezag van de Bijbel. Wie de Bijbel 

goed leest, ontdekt dat God een relatie heeft 
met heel de schepping, niet alleen met mensen. 
Bij vrijzinnigen kies ik de filosofische benade-
ring, om in tweede instantie naar de Bijbel te 
verwijzen. Het gaat God om bevrijding van de 
gehele schepping: lucht, water, grond, planten, 
dieren. Wij maken daar deel van uit.”

Bijbeluitleg komt uit bij de mens als 
heerser over de natuur en op zijn best 
is dat een goede rentmeester.

“Een theoloog die veel predikanten be-
invloedde was Heiko Miskotte. In zijn werk 
heerst een grote argwaan tegen natuur. In 
navolging van 19e eeuwse exegese stelde hij 
dat Israël een geschiedenis van bevrijding en 
uittocht had, terwijl de overige volken na-
tuurgodsdiensten aanhingen. Dat werkt nog 
steeds door, in een merkwaardige tegenstel-
ling tussen geschiedenis en natuur. Kijk naar 
Oosterhuis’ Schriftlied, met als opening ‘Die 
chaos schiep tot mensenland’. Dat is in een 
notendop een theologie die niet deugt. Natuur 
wordt geïdentificeerd als chaos, ‘mensenland 
maken’ wordt doel van Gods handelen. Dat is 
een enorm negatieve waardering van alles wat 
niet menselijk is. Mensen worden tot doel en 
hoogtepunt van de schepping. Uit die gedachte 
kwam veel narigheid voort. Wij zijn deel van de 
schepping, niet meer en niet minder, met een 
specifieke verantwoordelijkheid. Een boom kan 
Gods schepping niet tegenwerken, wij mensen 
wel.” 

“Ingrijpende 

veranderingen 

om de klimaat-

verandering te 

stoppen komen 

niet iedereen 

goed uit”

Trees van Montfoort, Groene theologie (2019). 

Vught: Skandalon. ISBN 9978 94 92183 80 4
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D
eze geestelijk verzorgers hebben 

‘een bijzondere opdracht’ namens 

de Protestantse Kerk, zegt Rachèl 

Koopman, beleidsmedewerker 

categoriaal pastoraat in de 

dienstenorganisatie. “Ze zijn in dienst van de 

instelling waar ze aan verbonden zijn maar 

worden gezonden door de kerk. De geestelijk 

verzorger krijgt ‘een kerkelijke zending’, 

verleend door een plaatselijke gemeente, 

door een classicale vergadering of door 

het moderamen van de generale synode. 

Een plaatselijke gemeente die de zending 

verleent, heeft een verantwoordelijkheid om 

naar de geestelijk verzorger om te zien en 

om betrokkenheid te tonen. Andersom gaat 

het ook op. Die verbinding over en weer kan 

gestalte krijgen in een groep gemeenteleden 

die zich inzet als vrijwilliger in bijvoorbeeld de 

gevangenis waar de geestelijk verzorger werkt. 

Andersom vervult de geestelijk verzorger een 

aantal diensten in die plaatselijke gemeente.”

Behoefteonderzoek
Je zou kunnen zeggen dat geestelijk 

verzorgers een soort pioniers zijn die op 

creatieve manieren met mensen oplopen 

in hun zoektocht naar geloof en zingeving, 

meent Koopman. “Ze dragen bij aan de 

presentie van de kerk in de samenleving. 

Van die vormen van kerk-zijn kunnen we 

ook leren. Op die manier maken geestelijk 

verzorgers volop deel uit van de mozaïek van 

kerkplekken.”

Of ze dat zelf ook zo voelen, staande met het 

ene been in de instelling waar ze werken en 

met het andere in de kerk die hen gezonden 

heeft, vraagt Koopman zich af. “We willen 

in de dienstenorganisatie graag weten in 

hoeverre geestelijk verzorgers zich gedragen 

voelen door de kerk, en zijn daartoe samen 

met de Protestantse Theologische Universiteit 

een behoefteonderzoek gestart. In het 

najaar wordt gepubliceerd over resultaten en 

aanbevelingen.” 

kerk in de samenleving

Net als binnen de plaatselijke gemeente vindt ook buiten de plaatselijke 

gemeente pastoraat plaats, daar waar mensen noodgedwongen niet 

naar de (eigen) gemeente kunnen. Zo’n 500 geestelijk verzorgers werken 

in zorginstellingen, in gevangenissen, op Schiphol, bij het leger, onder 

studenten, doven en scheepvaarders, en sinds kort bij de landelijke politie. 

Midden in de samenleving maken zij de kerk zichtbaar. 

Tekst: Janet van Dijk illustraties: DreamstimeGeestelijke  
verzorging

Geestelijk verzorgers:

Onder het kopje ‘Pastoraat in de samenleving’ vindt u op protestantsekerk.nl/pastoraat 

een overzicht van de diverse vormen van ‘categoriaal pastoraat’.

Rachèl  
Koopman
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“Als predikant binnen de krijgsmacht 

sta ik met mijn ene been binnen 

Defensie en met het andere in de 

kerk. Ik zie mezelf als dominee, als 

visitekaartje van het evangelie. Ik 

ben vanuit de landelijke kerk gezon-

den naar Defensie, ik kom hier niet 

voor mezelf. 

Ik maak hier de kerk zichtbaar, 

bijvoorbeeld door kerkdiensten bij 

een uitzending en een bezinnings-

dienst als nieuwe rekruten op bivak 

gaan. Die diensten formuleer ik zo 

open mogelijk. Daarnaast geef ik 

lessen, onder meer over normen 

en waarden, over integriteit en 

betrouwbaarheid. Verder ben ik veel 

met mensen in gesprek, over van 

alles: de thuissituatie, conflicten, 

levensvragen. 

Ik ben net terug van een uitzending 

naar Afghanistan. We leefden daar vijf 

maanden lang als een groep van 150 

mensen dicht bij elkaar. Dan gaat het 

er echt om. Er leefden allerlei vragen, 

vaak over pittige onderwerpen. Dat 

betekende intensieve gesprekken.

Al ben ik hier niet om zieltjes te 

winnen, soms vraagt iemand of ik 

een krijgsmachtbijbel voor hem 

heb. Dan volgt natuurlijk een heel 

gesprek over vroegere kerkgang, 

interesses en zingeving.

Mensen vragen me weleens wat ik 

nou eigenlijk doe bij Defensie, of ik 

een soort maatschappelijk werker 

ben. Dat wil ik bestrijden. Ik ben 

een vertegenwoordiger van de kerk 

en van het evangelie. Ik voel me 

hier echt dominee, op bepaalde 

momenten nog wel meer dan in de 

gemeente.”

Martijn Barth 
Krijgsmachtpredikant op de Vliegbasis Woensdrecht

“Ik voel me hier 
echt dominee”
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Geestelijke  
verzorging

“Ik ben nu vierenhalf jaar 

geestelijk verzorger bij 

Radboudumc. Ruim een 

jaar geleden kreeg ik een 

kerkelijke zending vanuit 

de Protestantse Gemeente 

Nijmegen. Onder meer 

vanwege corona heb ik nog 

geen band met de gemeente 

op kunnen bouwen, maar dat 

wil ik wel gaan doen. Ik vind 

die zending belangrijk. 

Als geestelijk verzorger heb ik 

vaak te maken met mensen 

die niet religieus zijn. In de 

meeste gesprekken komt 

religie dan ook niet ter sprake. 

Toch ontstaat ook in deze 

gesprekken, door hoe ze lopen 

en de verbinding die ontstaat, 

regelmatig iets van een ‘heilige 

ruimte’. Heel mooi is dat. Het 

woord ‘vertrouwen’ valt vaak, 

dat is een waarde die voor 

mij verder reikt dan geloven. 

In gesprekken met religieuze 

mensen komt het geloof 

eigenlijk altijd 

ter sprake. 

Dat is fijn, 

we vinden 

elkaar dan 

op een bepaald 

vlak, en je deelt 

elkaars vocabulaire. Ook kun 

je spreken over de troost 

die het geloof kan geven. Bij 

niet-religieuze mensen moet 

ik daar andere woorden voor 

vinden. Maar ook dan komen 

we tot de essentie.

Ik voel me hier niet de do-

minee. Dat ben ik niet, en 

mensen zien mij ook niet zo. 

Ik ben geestelijk verzorger in 

een seculiere context. Maar 

ik voel me geworteld in de 

Protestantse Kerk, en in mijn 

werk voel ik me gedragen 

door mijn geloof. De binding 

met mijn achtergrond is dus 

wel belangrijk, en de kerkelijke 

zending ervaar ik dan ook als 

waardevol.” 

“De kerkelijke zending 
vind ik waardevol”

Jocelyn van Nieuwenhuijzen 
Geestelijk verzorger bij academisch ziekenhuis Radboudumc
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Zending voor geestelijke verzorging 
thuis
Sinds 2019 maakt een subsidieregeling van  
het ministerie van VWS de inzet van geeste-
lijke verzorging thuis (voorheen ‘eerste lijn’) 
mogelijk. Zo wordt geestelijke begeleiding of 
zielzorg steeds beter beschikbaar voor mensen, 
ook in de thuissituatie. Geestelijk verzorgers 
die in de thuissituatie willen werken hebben 
hiervoor wel een bevoegdheidsverklaring nodig 
van een zendende instantie. Sinds begin dit jaar 
is de Protestantse Kerk een van de instanties 
waar geestelijk verzorgers een zending kunnen 
aanvragen. Daar is wel een aantal voorwaarden 
aan verbonden.

De nodige informatie vindt u op 

protestantsekerk.nl/ 

geestelijke-verzorging-thuis/ 

checklist-aanvragen-zending.

Geestelijke verzorging in de 21e eeuw
In opdracht van de werkgroep Pastoraat 
en Gezondheidszorg die zich bezint op de 
geestelijke verzorging in de zorg, werd de 
nota Terzijde, ‘protestantse geestelijke verzor-
ging in de 21e eeuw’ geschreven. De nota is 
bedoeld als een weerslag van de ontwikkeling 
van het denken binnen de werkgroep en de 
Protestantse Kerk over geestelijke verzorging 
in de zorg. Vooral de relatie tussen geestelijk 
verzorgers en de Protestantse Kerk staat 
hier centraal. De nota loopt uit op een aantal 
adviezen. 

U vindt de nota bij de downloads op 

protestantsekerk.nl/ 

geestelijke-verzorging-thuis/ 

categoriaal-pastoraat.

Geestelijke  
verzorging

“Ik ben er voor alle bewoners”

Rienke Vedders-Dekker 
Geestelijk verzorger bij Carintreggeland

“Ik werk als predikant-

geeste lijk verzorger in 

verschillende verpleeghuizen 

van de zorg organisatie Carint-

reggeland in de regio rond 

Almelo, Enter, Wierden, Rijssen. 

Om de verbinding tussen de zorg 

en de kerk te leggen, is de relatie 

met de plaatselijke gemeente 

heel belangrijk. We hebben elkaar 

zo nodig. Ik heb in de loop der 

jaren een stevig netwerk in sa-

menwerking met de plaatselijke 

kerken opgebouwd. Zo hebben 

we predikant-pastoresoverleg-

gen waar verschillende kerken 

aan meedoen. Bij de zondagse 

diensten, bij pastorale uren, bij 

zang ochtenden en bijbelgroepen zijn al gauw tien 

vrijwilligers betrokken, bijna allemaal uit de plaatselijke 

gemeenten. Andersom houd ik weleens een presenta-

tie op een gemeenteavond over een zorggerelateerd 

onderwerp, zoals omgaan met dementerende be-

woners, en vervul preekbeurten en vervangingswerk-

zaamheden zoals een uitvaart of trouwdienst. 

Ik ben er niet exclusief voor mensen van de kerk, ik 

ben er voor alle bewoners, in navolging van de Heer. 

Ik evangeliseer niet, ik ga naast mensen staan en vraag 

en kijk wat zij nodig hebben. In de visienota ‘Van U 

is de toekomst’ wordt gerefereerd aan het beeld van 

de kerk rond twee altaren. Het ene staat in de kerk, 

het andere midden in de samenleving. Het ene altaar 

kan niet zonder het andere. We verbinden de liturgie 

in de kerk met de ‘liturgie van het dagelijks leven’. Als 

geestelijk verzorger sta ik met de voeten in de klei, 

midden in de wereld.”
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Advertentie

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.

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

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

Woord en weg.indd   1 13-07-21   11:23

Toe aan een nieuw 
        perspectief op je 
pastorale handelen? 

Telefoon (010) 471 16 97

Dan kun je in september deelnemen
aan de tweejarige opleiding Contextueel 
Pastoraat. 

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. 
Wees welkom. 

Voor meer informatie en opgave:
www.contextueelpastoraat.nl/opleiding

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



Wat bezielt je om ambtsdrager te zijn?
“Als je ergens bij wilt horen, moet je er 

ook verantwoordelijkheid voor willen dra-
gen. Dat is voor mij heel vanzelfsprekend. 
Op mijn 15e ging ik met een diaconale 
reis naar Oekraïne, en van daaruit kwam 
ik in de Roemeniëgroep in mijn gemeen-
te terecht. Die bestaat nog steeds. We 
ondersteunen een verzorgingshuis en 
een medicijnfonds van de plaatselijke 

kerk in een dorp in Roemenië. Vanuit die 
groep werd ik gevraagd voor de diaconie. 

Ik hoefde daar niet over na te denken, en zei 
meteen ja.”

Wat betekenen geloof en kerk voor jou? 
“Ik ben opgegroeid met de kerk en heb me er 

altijd thuis gevoeld. Het is een vast onderdeel van 
mijn leven en een rustpunt in de week. Pas als 
ik naar de kerk ga, is het zondag. Ik hou van het 
samenzijn, het gemeente-zijn. Het omzien naar 

elkaar is hier heel sterk, in een dorp 
als het onze kennen we elkaar 

allemaal. God heeft ook een 
plek in mijn leven, ik heb 

het gevoel dat Hij een 
plan voor mijn leven 
heeft.” 

van u is de toekomst

Naam: Yoeri Braamse

Leeftijd: 28 jaar

Lid van: de Protestantse 

Gemeente Wolphaartsdijk 

Ambt: voorzitter van de diaconie

Dagelijks leven: zelfstandig 

ondernemer in vloeren

Favoriete bijbeltekst: 

Al is het donker om me heen, de 

Heer is mijn licht. (Micha 7,8) 

“Als het even niet zo lekker loopt 

allemaal, weet ik dat God dichtbij is. 

Aan het eind van de tunnel brandt 

licht. Dat geeft troost.”

‘Van U is de toekomst’ is de titel 

van de visienota 2020 waarin 

‘leven van genade’ centraal staat. 

Wij hoeven de kerk niet te redden, 

stelt de visienota; God zelf draagt 

zorg voor zijn zending. Durven we 

ons als christenen steeds weer te 

laten roepen, en God te volgen 

op Zijn weg door de wereld? 

woord&weg vraagt het jonge 

ambtsdragers.

Deze keer: Yoeri Braamse,  
voorzitter diaconie Protestantse 

Gemeente Wolphaartsdijk

“Pas als ik naar 

de kerk ga, is 

het zondag”

“Als je ergens bij 
wilt horen, moet je 

verantwoordelijkheid 
willen dragen”
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Tekst: Janet van Dijk Beeld: Privébezit

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

“We hebben rond de 600 leden 
in de kaartenbak. Het aantal mensen 
onder de 40 jaar is erg klein. We hebben 
ruim een handvol jonge gezinnen, en dus 
ook maar weinig kinderen. Dat is schraal. 
We zijn daar als kerk niet al te somber over. 
We doen ons best om degenen die er zijn te 
behouden. We hebben kinderwerk, zoals een 
crèche, kindernevendienst en kerk-op-schoot-
diensten. En op woensdagmiddag zijn we open 
voor kinderen van de basisschool, ook voor 
kinderen van buiten de kerk. Ze krijgen een 
verhaal en kunnen knutselen.”

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

“De toekomst van de gemeente 
is altijd wel een item. We heb-
ben wel een duur kerkgebouw 
met veel onderhoud en 
dus veel kosten. Nog niet 
zo lang geleden hebben 
we de kerk verbouwd om 
deze meer open te kunnen 
zetten voor het dorp.” 

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

“Ik laat me graag meenemen door Gods 
Geest. Ik zou de kerk als het nodig is graag 

redden 
hoor, als ik 
maar zou weten 
hoe. Als het gaat om een 
tandje bijzetten wil ik dat zeker doen. Als ik 
iets kan betekenen en kan helpen, graag. Maak 
het concreet, en ik ben erbij.” 

Het is 2051 en jij bent 58 jaar. Wat 
hoop je op zondag in de kerk aan te 

treffen?
“Ik hoop op veel jonge 

kinderen in de kerk, dat 
geeft altijd veel elan en 
verbinding. Dat merk 
ik nu ook. De kleine 
kinderen komen aan het 
eind van de dienst de kerk 
in, bij het zingen van het 

laatste lied. Het vergroot de 
betrokkenheid, en je creëert 

zo een gemeente waar kinderen 
helemaal bij horen. En verder hoop 

ik dat we dan nog steeds een warme en 
levendige gemeente zijn waar het kerk-zijn 
niet ophoudt na de zondagse dienst.” 

“Op woensdag-

middag zijn we open 

voor kinderen van 

de basisschool”
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Deze maand vertelt de 

Protestantse Gemeente 

Nieuwerkerk bij monde van 

predikant Marjan Riedijk 

over haar grootste vreugde 

en haar grootste zorg.

Nieuwerkerk

De Kerkstraat

de kerkstraat

Veel protestantse gemeenten hebben hun adres in de Kerkstraat. 

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

Wat gaat er goed en wat geeft zorg? 

“Mensen 

houden hier 

echt van de 

kerk”

Grootste vreugde
“Mensen houden hier echt van de 

kerk en de betrokkenheid op elkaar 
is groot. Mocht ik een keer weggaan, 
dan gaat de gemeente wel door. We zijn 
verbonden met elkaar en met de bron, 
zo voelt dat. Verticaal en horizontaal. 
Vanuit de relatie die we hebben 
opgebouwd met Jezus Chris-
tus kunnen we er zijn voor 
elkaar.”

Grootste zorg
“Voor de corona-uit-

braak waren we begonnen 
met all inclusive-diensten: 
eerst koffie, dan de viering, dan 
eten met elkaar. Met als doel de  
gezelligheid en het meeleven met elkaar 
te vergroten. Dat missen we nu. Hoe 
verliezen we elkaar niet uit het oog? Een 
nieuw gestarte wekelijkse nieuwsbrief 
- Kerkpraet, op z’n Zeeuws - komt daar 
deels aan tegemoet. Maar als we na coro-
na weer van alles starten, zal dat er voor 
een deel toch anders uitzien. Ik hoop dat 
we het gevoel van warme verbondenheid 
met elkaar weer helemaal terugkrijgen.”

Marjan Riedijk

De kerk 
De kerk is in 1475 gebouwd als kapittelkerk in opdracht van Anna van 

Bourgondië. Na een grote brand in 1576, waarschijnlijk gesticht door 

plunderende Spaanse soldaten, bleef alleen het koor van de kerk staan. 

Dat is de huidige kerk, de Johanneskerk. “We zijn dankzij een goed 

voortraject met gesprekken over wat ons bindt een goed gelukte fusie 

van hervormd en gereformeerd. Er is daaruit een nieuw DNA ontstaan. 

Het gereformeerde kerkgebouw is verkocht. De banken uit dat gebouw 

zijn overgeplaatst naar deze kerk. De lampen uit dat gebouw hangen in 

Punt-3.”

Tekst: Janet van Dijk Beeld: PG Nieuwerkerk

Kerk door de week
“We hebben tal van 

activiteiten, zeker ook voor 

de jonge doelgroepen, zoals 

kerk-op-schoot-diensten, 

kliederkerkvieringen en Youth 

Johannes voor de 16-plussers. 

Elke woensdagochtend komt een 

actieve ouderengroep bij elkaar in 

Punt-3 voor koffie, gesprek en soms 

iets creatiefs. En we hebben een 

actieve bijbelkring.”
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Geschenk

O p de dag dat ik deze column schrijf, hoor 

ik in het nieuws over extreme hitte in de 

VS en Canada. Op verschillende plaatsen zijn 

warmterecords met 5 tot 10 graden gebroken.  

Dit nummer gaat over ‘zorg voor de schepping’. 

De gevolgen van verwaarlozing van die schepping 

zijn intussen immens en lijken onomkeerbaar.

In sombere momenten denk ik: wat heeft het 

allemaal voor zin? Het proces van verloedering 

is te ver gevorderd - wat kan ik daarin nog 

betekenen? De uitdaging die het 

huidige milieuvraagstuk ons stelt, 

is ongeëvenaard. Maar Goddank 

heeft dat niet het laatste 

woord. Er is hoop. Juist in het 

hoofdstuk waarin de apostel 

Paulus schrijft over het zuchten 

van de schepping wijst hij ook 

op de hoop. Juist daar ‘waar zij 

niet gezien wordt’ (Romeinen 8:24). 

Deze hoop helpt me om hier en nu mijn eigen 

handel en wandel tegen het licht te houden.

Met onze studiekring dachten we in het afgelopen 

seizoen na over ecologie en duurzaamheid. We 

lazen onder andere fragmenten uit het boek 

Geloof in de publieke ruimte van Rowan Williams. 

In enkele artikelen schrijft hij over de omgang met 

het milieu. Hij benadrukt dat voor een christen de 

werkelijkheid gekenmerkt wordt door het geven 

van God.

Dit besef, dat deze werkelijkheid gave van God is, 

zet ons anders in deze wereld. Met een geschenk 

ga je zorgvuldig om. Je koestert het, je zorgt 

ervoor, en je wilt het later ook kunnen 

doorgeven. In mijn dagelijkse leven helpt het 

me om me deze Bijbelse grondlijn telkens 

weer te binnen te brengen. Het wijst een weg 

en opent een vergezicht. God laat het werk 

van Zijn handen niet los.

God laat het 
werk van 

Zijn handen 
niet los

ds. Marco Batenburg
preses generale synode

De gemeente

De straat
“De kerk ligt aan de Kerkring, het hart van dit 

Zeeuwse ringdorp. Vroeger waren er veel 

winkeltjes aan de Kerkring, nu zijn de meeste 

winkels woonhuizen geworden. De kerk ligt ten 

opzichte van haar omgeving wat hoger. Tijdens 

de watersnoodramp in 1953 stond Nieuwerkerk 

onder water en kende veel slachtoffers. De kerk is 

redelijk gespaard gebleven - bij de preekstoel kun 

je nog zien hoe hoog het water kwam. Pal naast de 

kerk staat ons kerkcentrum Punt-3, een gebouw 

met drie puntdaken.”

“We zijn een heel betrokken gemeente. Alle 

leeftijden zijn aanwezig, met zo’n 20 jongeren in 

de leeftijd van 10 tot 15 jaar, best veel voor een 

dorpskerk. De gemeente wordt gekleurd door 

familieverbanden. De gemeenteleden zijn ook 

verankerd in de dorpsgemeenschap. Daarnaast 

is er verbondenheid over de kerkmuren heen. 

Vanuit alle kerken zijn er vrijwilligers betrokken 

bij de kringloopwinkel van Woord&Daad. En 

verschillende kerken in het dorp steunen een 

school en kindertehuis in Kenia.”

Tekst: Janet van Dijk Beeld: PG Nieuwerkerk
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het dilemma

Deze keer: De kerk leeft uit de genade van de Heer die ze verkondigt. 
Als ze die genade niet weet te verbinden met het appel om zuinig te zijn 
op de aarde, is het goedkope genade. 

Goedkope genade?

22

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

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

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

onderwerp. 

Jaap van der Windt, predikant in de Gereformeerde 
Kerk in Katwijk en spreker voor Groene Kerken

“Als het gaat om 

bijvoorbeeld 

grondstoffen, energie 

en spullen is de 

ecologische voetafdruk 

van ons rijke Nederlanders wel erg groot. We halen 

van alles naar ons toe, we eigenen ons min of meer 

de genade toe. We denken aan anderen als het erom 

gaat onze portemonnee te trekken, maar op het 

gebied van levensstijl doen we dat niet. 

Of we in de kerk liever nadenken over genade 

dan over de zorg voor de schepping? Het is een 

wat links thema. En het vraagt offers. Toch zou de 

kerk het onderwerp meer bespreekbaar moeten 

maken. Predikanten kunnen bijvoorbeeld over 

rentmeesterschap preken, en dan niet één keer maar 

een paar keer per jaar. De diaconie kan ruimhartig 

zijn, als vorm van gerechtigheid richting arme landen 

die veel meer last hebben van de klimaatverandering 

dan wij. Als gelovigen kunnen we een voortrekkersrol 

hebben in het radicaal anders doen. Als alle gelovigen 

zich als consument anders gaan gedragen, slaat dat 

wel een deuk in een pakje boter. 

Vergeleken met tien jaar geleden zijn er wel stappen 

gezet, kijk maar naar de groenekerkenbeweging. 

Maar als het op verandering van levensstijl aankomt, 

klinkt in gemeenten gesputter. Mijn boodschap zou 

zijn: denk om je kleinkinderen. We kunnen 

hopen dat de Heer snel terugkomt, 

maar het kan ook nog wel even duren. 

Misschien slaat het lam dat wat we 

doen of laten nooit genoeg is, maar 

laten we vooral ergens beginnen.” 

“Als gelovigen 
kunnen we een 
voortrekkersrol 
hebben”

Elske Scholte, lid van de 
Klimaat&Geloofgroep

“De term ‘goedkope 

genade’ klinkt me 

als een vloek in de 

oren; omdat we 

mogen leven op deze 

prachtige aarde is er juist sprake van overlopende 

genade! Bonhoeffer gebruikte de woorden 

‘goedkope genade’ in zijn poging de zelfvoldaanheid 

van de kerken van zijn tijd tot actie te bewegen, en 

dat begrijp ik wel. Maar deze woorden zijn in onze 

tijd, waarin de verschrikkelijke gevolgen van de 

klimaatcrisis duidelijk worden, geen aansporing tot 

verantwoordelijk klimaatgedrag. De ‘straf’ die op ons 

afkomt is al zo groot dat we niet ook nog vanuit onze 

Schepper bedreigd hoeven te worden. 

Het is waar dat het geen kerkelijke organisaties 

maar seculiere ngo’s zijn die de Bijbels-profetische 

taak vervullen van het aanklagen van vervuilers, van 

aandringen op klimaatbeleid en op het reduceren van 

uitstoot. Mensen van de kerk, navolgers van Christus, 

blijven gehecht aan harmonie en status quo. Je 

ziet ze niet vooraan in de strijd voor de verdediging 

van Gods schepping. Dat gegeven heeft me altijd 

verbaasd. De woorden klimaat en geloof zouden in 

één adem genoemd moeten worden.

Ik put er hoop uit dat de Klimaat&Geloofgroep, die 

in de Amsterdamse Keizersgrachtkerk begonnen is, 

interreligieus is geworden en landelijk 

wordt gedragen. En ook uit het feit 

dat de Raad van Kerken bezig is met 

het opzetten van een werkgroep 

‘Schepping en Duurzaamheid’. Deze 

klimaatinzet doet ons Gods genade 

voor ons allen op aarde ten volle 

beseffen.”

“Geen 
aansporing tot 
verantwoordelijk 
klimaatgedrag”
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Tekst: Janet van Dijk

“Het eenvoudige 

leven is het  

goede leven“

Eva van Urk-Coster, theoloog, toegepast psycholoog 
en lid van de Hervormde Gemeente Dordrecht

“Toen ik op mijn 

20e belijdenis deed, 

vierden we als belij-

deniscatechisanten 

Gods genade voor elkaar met een barbecue. Als ik 

daarop terugkijk in het licht van deze stelling denk ik: 

we waren Gods genade voor elkaar aan het vieren, 

maar waren genadeloos naar de dieren. Alsof we 

andere schepselen niet dezelfde genade gunnen. De 

schepping is in zekere zin aan onze genade 

overgeleverd, met alle macht en invloed 

die we als mensen hebben. 

Als christenen hebben we een 

verantwoordelijkheid voor de 

schepping, daar mogen we in de 

kerk prioriteit van maken. Een eerste 

stap kan zijn dat we ontdekken 

hoe het christelijk geloof raakt 

aan het welzijn van de schepping. 

Die werelden liggen veelal nog uit 

elkaar; geloof gaat vaak over de eigen 

spiritualiteit. Terwijl christenen best voorop 

mogen lopen als het gaat om duurzaam leven. 

Duurzame idealen hebben leidt nog niet meteen tot 

het maken van andere keuzes. Ik probeer zelf stappen 

te zetten naar een duurzamer leven maar moet 

toegeven dat het me niet op alle fronten lukt. Het 

verlangen naar een duurzame wereld en de praktijk 

van alledag staan op gespannen voet met elkaar. We 

willen wel, maar het doen is nog wat anders. 

Dat verander je niet zomaar, maar een 

omgeving waar gesproken wordt over 

geloof in relatie tot de schepping, 

klimaat en duurzaamheid kan helpen. 

Inspirerende voorbeelden doen dat 

ook, dat maakt navolging makkelijker. 

De kerk kan hier een rol spelen.”

“De schepping is 
aan onze genade 
overgeleverd”

Sam Janse,  emeritus predikant in de Protestantse Kerk 
en bijbelwetenschapper

“Het zit in het DNA van 

de kerk om praktisch 

te zijn als het gaat om 

barmhartigheid, maar 

de vragen van ecologie 

roepen de noodzaak op om in structuren te denken. 

Onze manier van leven heeft directe consequenties 

voor mensen elders. Het vraagt van ons het radicaal 

anders te doen. We denken dat het goede leven 

het comfortabele leven is. Dat is niet zo. 

Gandhi zei al dat een voortdurende 

vereenvoudiging van het leven helpt 

om tot de kern te komen. Ik heb jaren 

geleden de auto weggedaan. Dat 

kost wat aan comfort maar brengt 

me dichter bij de aarde, iets wat ik 

anders zou missen. 

Ik hoop dat christenen bij deze 

tocht meer in de voorhoede dan 

in de achterhoede lopen. Daarom 

is het zo belangrijk dat de kerk een 

appel doet. Leef uit de bron, ontdek wat je 

daarin ontvangt, ontdek dat je veel niet nodig 

hebt, en ontdek wat de Bijbel noemt ‘het bedrog 

van de rijkdom’. Rijkdom belooft van alles maar kan 

het niet waarmaken, houdt je zelfs af van de kern: 

geloof, hoop en liefde. Het eenvoudige leven is het 

goede leven. De kerk hoeft dat appel niet in een 

programma te gieten, wel helpt het als gemeenten 

middelen krijgen om aan de slag te 

gaan. 

De kerk spreekt over God en 

genade, en dat moet ze blijven 

doen. Maar als ze die genade niet 

weet te verbinden met het appel 

om zuinig te zijn op de aarde is 

het goedkope genade.”

“Het 
eenvoudige 
leven is het 
goede leven”
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actueel

S
criba René de Reuver 
hoopt dat het jaar-
thema een hoopvol 
perspectief tegenover 
de onzekerheid van de 
huidige tijd aanwak-

kert, zegt hij op de website van de 
Protestantse Kerk. “Geloven in het 
perspectief van Gods toekomst zet 
ons leven in een ander licht. Het 
biedt troost en zet vervolgens in 
beweging om te leven in het spoor 
van Gods Geest. We weten niet 

wat ons te wachten staat, maar we 
kunnen onze weg in vertrouwen 
gaan.”

Als gemeente kunt u gedurende  
het kerkenwerkseizoen op ver-
schillende momenten aandacht 
geven aan het thema ‘Van U is 
de toekomst’. Zo kunt u er een 
jaarthema voor uw gemeente van 
maken. Dat begint met materiaal 
voor uw Startzondag in september, 
zie protestantsekerk.nl/startzondag.

In het vorige nummer van woord&weg 

kon u lezen over de materialen waarmee 

u als gemeente het thema ‘Van U is 

de toekomst’ handen en voeten kunt 

geven op Startzondag. Ook op andere 

momenten in het kerkelijk jaar kunt u er 

als gemeente mee aan de slag.

Zet het kerkenwerkseizoen 
in teken van het jaarthema

‘Van U is de toekomst’

woord & weg • September 202124



Protestantse Lezing 
Op zaterdag 30 oktober vindt de jaarlijkse 

Protestantse Lezing plaats, waar de focus 
wordt gelegd op duurzaamheid. Sterrenkundige 
Heino Falcke gaat in op de prikkelende vraag 
of wij als mensen verantwoordelijk zijn voor 
de toekomst van Gods schepping. Is Gods 
schepping in onze handen of in die 
van God? Falcke maakte als eerste 
ter wereld een foto van het zwarte 
gat. In Petrus vertelt hij te weten 
dat als zijn einde op aarde daar is, 
hij nog steeds een toekomst heeft, 
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.”
De Protestantse Lezing is live te volgen via 
protestantsekerk.nl. 
Heino Falcke is ook te zien in het tv-programma 
‘Petrus in het land’ dat op zaterdag 11 en 
zondag 12 september wordt uitgezonden op 
NPO2.

Laat weten wat uw gemeente met het jaarthema 

doet via tips@protestantsekerk.nl. De meest inspi-

rerende tips krijgen een plek op de website. 

Jaarthema en visienota

Behalve materiaal voor de Startzondag rond het thema ‘Van U is de 

toekomst’ kunt u materiaal vinden dat het hele seizoen bruikbaar is, 

zoals een vergaderopening, een kliederkerkprogramma en diverse 

werkvormen voor kinderen en jongeren.

protestantsekerk.nl/jaarthema

De visienota van de Protestantse Kerk heeft ook als titel ‘Van U is 

de toekomst’. Deze visienota verwoordt waar de Protestantse Kerk 

zich in deze tijd en situatie toe geroepen weet, geeft focus en biedt 

perspectief voor kerk-zijn in de huidige Nederlandse context. U kunt 

via de website nog steeds exemplaren aanvragen voor uw gemeente. 

Daar vindt u ook een gesprekshandreiking om met uw kerkenraad of 

gemeente over de visienota in gesprek te gaan.

protestantsekerk.nl/visienota

Boekjes bij het jaarthema

Voor persoonlijk gebruik, maar ook voor 
kerkdiensten en bijvoorbeeld vergaderope-
ningen zijn twee boekjes gemaakt.
Het boekje Vaste grond zoekt als het gaat om 
het oefenen in een houding van vertrouwen 
handvatten in de levens van enkele mannen en 
vrouwen in het Oude en Nieuwe Testament. 
Dit boekje is gratis te bestellen via  
petrus.protestantsekerk.nl/vastegrond.

Het boek U die voor mij uitgaat geeft in ca. 
70 ‘gebeden voor onderweg’ weer hoe Gods 
toekomst en de komst van Zijn rijk ons leven 
hier en nu kleuren. Dat wil niet zeggen dat  
het ons alleen voor de wind zal gaan. Maar  
we mogen leven vanuit troost en hoop. Dit 
boek kost € 8,99 euro en is te bestellen via 
petrus.protestantsekerk.nl/gebedenboek. 

Adventstijd
In de adventsperiode komt materiaal 

over het bijbelboek Openbaring beschikbaar. 
De Petrus-adventskalender In een ander licht 
sluit hierop aan door het bijbelboek Open-

baring centraal te stellen. 
Elke dag heeft een korte 
overdenking, aangevuld 
met gebeden, liederen en 
gespreksvragen. Wilt u 
de kalender uitdelen in 
uw gemeente? Bestel de 
exemplaren dan tijdig via 
petrus.protestantsekerk.nl/

kalenderbestellen.
Heino Falcke
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Advertentie

VAKORGANISATIE MET BIJBELSE VISIE

Let jij op Nederland? Blijf 
Betrokken. Kom op voor 
Christelijke belangen.
Corona zet je even stil
Verschillen tussen groepen mensen in Nederland liggen onder het vergrootglas. 
Vaccinatie, onderwijsvrijheid, kerkdiensten en het politieke landschap 
geven reden tot zorg. Blijf betrokken, samen met de RMU. Reformatorische 
belangenbehartiger voor werk en maatschappij.

Laat de RMU je stem vertolken.                            RMU.NU/BLIJF-BETROKKEN

22,23,24
oktober 2021
Terschelling

Geloven in beweging

Voor verdieping, verrassing en verwondering ga je naar het Inspiratiefestival Terschelling.  
Meer informatie of aanmelden? www.inspiratiefestival-terschelling.nl

Die theatervoorstelling 
maakte wel heel veel 

indruk op me.

 Ik ben veel meer te 
weten gekomen over de 

mogelijkheden voor  
creatieve diensten.

Ik was verrast  
door het effect van  

meditatie!

De stilte en de zee
maakten diepe indruk

op me.

Ik heb veel  
inspiratie opgedaan  
voor ons jeugdwerk!

Dat ik zelf  
een onderdeel van  
het verhaal ben, 
raakte me echt.

Ik zing altijd graag, 
maar deze workshop 

was wel heel bijzonder.

Ik heb veel geleerd  
van de gesprekken  

met jongeren.

Nou, nooit gedacht 
dat een lezing zo 
boeiend kon zijn.

Dat gesprek heeft  
me wel aan het 
denken gezet…
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vacatures

Kruiskerk Nijkerk 
predikant (32-36 uur) 
reageren uiterlijk 12 september

Protestantse Gemeente Lopik  
(De Brugkerk) 
predikant (40 uur) 
reageren uiterlijk 12 september

Protestantse Gemeente Ter Holten 
en Protestantse Gemeente Olde-  
en Nijeberkoop 
predikant (40 uur) 
reageren uiterlijk 14 september

Protestantse Gemeente Dordrecht-
Dubbeldam 
predikant (32 uur) 
reageren uiterlijk 15 september

Verenigde Protestantse Kerk 
Roeselare (België) 
predikant (38 uur) 
reageren uiterlijk 15 september

Protestantse Gemeente Den Haag 
(wijk Zuidwest) 
koster (24 uur) 
reageren uiterlijk 15 september

Hervormde Gemeente Dirksland 
kerkelijk werker Jeugd en Jongeren  
(24 uur) 
reageren uiterlijk 15 september

Protestantse Gemeente Heerde 
(Ontmoetingskerk) 
predikant (32 uur) 
reageren 20 september

Protestantse Gemeente 
Moordrecht-Gouderak  
(De Stroom) 
kerkelijk jeugd- en gezinswerker (12 uur) 
reageren uiterlijk 20 september

Protestantse Gemeente Harderwijk 
kerkelijk werker seniorenpastoraat 
(22-27 uur) 
reageren uiterlijk 24 september

Protestantse Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert 
kerkelijk werker (32 uur) 
reageren uiterlijk 25 september

Protestantse Gemeente Wijhe 
kerkelijk werker (12 uur) 
reageren uiterlijk 27 september 

Protestantse Gemeente Niekerk-
Oldekerk-Faan-Enumatil 
predikant (32 uur) 
reageren uiterlijk 30 september

Gereformeerde Kerk Papendrecht 
(De Morgenster) 
predikant (28 uur) 
reageren uiterlijk 30 september

Protestantse Gemeente Uithoorn

predikant (24 uur) 
reageren uiterlijk 1 oktober

Protestantse Gemeente Rhenen 
(Ontmoetingskerk) 
predikant (36 uur) 
reageren uiterlijk 1 oktober

Protestantse Gemeente Westerbork 
(De Voorhof) 
catecheet (2 uur) 
reageren uiterlijk 1 oktober

Protestantse Gemeente Delft  
studentenpastor (20 uur) 
reageren uiterlijk 1 oktober

Protestantse Gemeente 
Scheveningen (Bethelkerk) 
kerkelijk werker (20 uur) 
reageren uiterlijk 15 oktober

Protestantse Gemeente Traject 24 
Driebergen 
voorganger (13 uur) 
reageren uiterlijk 22 oktober

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

Kruiskerk Nijkerk 
kerkelijk werker (21 uur) 
reageren uiterlijk 31 oktober

Protestantse Gemeente 
Maas- en Beekdal 
predikant Sittard-
Geleen (34 uur) 
reageren uiterlijk  
1 december

Protestantse 
Gemeente 
Voorhout 
predikant  
(22 uur) 
reageren uiterlijk  
31 december
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colofon

EEN GOED GESPREK

ds. Alke Liebich 
werkte drie 
maanden in een 
vluchtelingenkamp

TERUG NAAR DE KERN

Gouda zet 
zich in voor 
statushouders

DE KERKSTRAAT

Nieuwerkerk:
verankerd in de
dorpsgemeenschap

#7
 5 november 2021

De volledige  

vacatures vindt u op 

protestantsekerk.nl/vacatures.  

U vindt daar ook vacatures binnen 

de dienstenorganisatie. Wilt u uw 

eigen vacature vermeld zien in het 

volgende nummer van woord&weg 

(verschijningsdatum 5 november)?  

Stuur dan uiterlijk 11 oktober uw 

vacature in via protestantsekerk.nl/ 

aanleverenvacatures.
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het profiel

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

Tekst: Theanne Boer Beeld: Niek Stam

Waar is je hart voor 
diaconaat ontstaan?

“Op mijn 17e ging ik met de 
jeugdgroep uit mijn gemeente naar 
Rwanda, drie jaar na de genocide. 
We spraken daar met jongeren die 
het hadden overleefd. Ze droomden 
ervan hun land weer op te bouwen 
en een beter mens te zijn dan de 
generatie vóór hen. Mensen hier 
en daar hebben veelal dezelfde 
dromen van en hoop voor 
het leven. Dat heb ik van 
die reis meegenomen 
in mijn leven en 
theologie. Ik werd 
predikant in de buurt 
waar ik opgroeide 
en kon zelf met een 
groep naar Rwanda. 
Ik wilde de jongeren de 
veerkracht laten zien van de 
mensen daar, hun kijk op de wereld. 
We hoorden daar ook dat het 
Westen te lang heeft weggekeken. 
Ons handelen hier heeft invloed op 
het welzijn van de mensen daar. Het 
roept allerlei vragen op: hoe gaan we 
om met onze invloed en ons geld, 
ons bezit?”

Hoe is je relatie met 
de diakenen in je 
gemeente?

“Ik nodig mezelf uit 
voor de diaconieverga-
deringen. Als predikant 
wil ik laten merken dat de 
inzet van diakenen wordt 
gewaardeerd. En ik wil de 
diaconale praktijk bevragen: 
waarom doen jullie dit? Dan 

kan ik dat theologisch on-
derbouwen. Diaconaat 

is meer dan naasten-
liefde. Het gaat ook 
om wederkerigheid, 
gelijkwaardigheid, 
om je verplaatsen 

in de ander: wat 
zou ik hopen als ik in 

de schoenen stond van 
iemand met schulden? Hoe 
kunnen we als gemeente oefe-
nen de ander die jou vreemd 
is als medemens te zien? Om-
gekeerd kan ik mijn theologie 
‘laden’ met de praktijk; de 
diakenen komen met verhalen 
die ik weer kan 
gebruiken.”

Wat heeft Joost Schelling 
met diaconaat?

Joost Schelling 

is predikant in de 

Gereformeerde 

Kerk Woerden-

Zegveld en 

namens Kerk in 

Actie voorzitter 

van de vereniging 

Schuldhulpmaatje 

Nederland

“Diaconaat 
is meer dan 

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

Tekst: Theanne Boer Beeld: Niek Stam

Wat heeft Joost Schelling 
met diaconaat?

Joost Schelling 

is predikant in de 

Gereformeerde 

Kerk Woerden-

Zegveld en 

namens Kerk in 

Actie voorzitter 

van de vereniging 

Schuldhulpmaatje 

Nederland

Wat betekent diaconaat voor jou?
“Recht doen aan de ander. In pastoraat gebeurt 

dat in geestelijk opzicht, in diaconaat materieel. 
Slechts 8% van de predikanten voelde zich in 2014 
betrokken bij het diaconaat. Dat vind ik veel te 
weinig. De coronacrisis heeft laten zien dat de 
diaconale houding van kerken grote weerklank 
vindt in de samenleving. Praktische hulp is altijd 
een speerpunt van de kerk geweest. Daarom ben ik 
er als voorzitter van SchuldHulpMaatje trots op dat 
we als vereniging in de kerk zijn ontstaan.”

Stel er was 
maar één 
collecte 
per zondag: 
is die voor ‘de 
kerk’ of voor 
de diaconie?

“O, haha! Dat 
is hier nu net 
een kwestie op 

de kerkenraads-
agenda. Ik vind 

dat de Actie 
Kerkbalans 
benut moet 
worden om 
geld voor de 
kerk op te 

halen. In de 
eredienst moet 

diaconaat centraal 
staan: het is een dankbaar 

teruggeven wat je zelf eerst 
ontvangen hebt. En het is dé 
manier om de kerkgangers 
te verbinden met de (nood-
lijdende) medemens.”

Als je zomaar duizend euro 
kreeg, wat zou je ermee 
doen?

“Ik denk meteen aan onze 
chauffeur in Rwanda. Bij een aard-
beving in mei dit jaar is zijn broer 
alles kwijtgeraakt. Ik zou die duizend 
euro aan dat gezin willen geven. We zouden het 
ook kunnen benutten om tools en trainingen die 
we bij SchuldHulpMaatje hebben ontwikkeld als 
kerk meer in te zetten. Dan kunnen we die duizend 
euro vermeerderen. We zouden het in de kerk meer 
moeten hebben over geld in geestelijke zin, veel 
bijbelteksten gaan daar ook over. Wat doet geld,  
en wat kunnen we ermee zodat het rendeert?”

“De diaconale 
houding van 

kerken vindt grote 
weerklank in de 

samenleving”


