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Soms doet de kerk denken aan Petrus, die visser, vriend en volgeling van Jezus. 
Sterk als een rots en tegelijk zwak en feilbaar. Net zoals de mensen in de kerk: soms 
moedig, soms overmoedig, soms te voorzichtig. Meer inspiratie? Meld je dan aan 
voor de wekelijkse e-mailnieuwsbrief: petrus.protestantsekerk.nl/nieuwsbrief
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Wat herken je in Petrus?
“Ik herken me eigenlijk niet zo in Petrus. 

Hij is een trouwe volger en impulsief. 

Zo zie ik mezelf niet.”

Wat zou je doen tijdens de storm op het meer?
“Van boord stappen – hopelijk vanuit 

vertrouwen. Maar misschien dat ik net als Petrus 

ook in het water wegzak. In mijn leven merk ik 

dat ik nog steeds aan het onderzoeken ben wat 

Jezus voor mij betekent.”

Welke woorden van Jezus bieden jou hoop als het 
moeilijk is?
“‘Ben je bereid om jezelf los te laten, ook al raak 

je alles kwijt, om in Mij het leven te vinden, en 

in Mij jouw zekerheid?’, naar Matteüs 16:24-25. 

Gezongen door Peter van der Veer is dit lied, 

‘Ben je bereid’, een lied dat mij raakt.”

Zou je een visser van mensen kunnen zijn?
“Dat zijn wel grote woorden. Ik ben meer van 

de kleine dingen doen. Ik geloof dat je 

daarin ook echt wat voor iemand kan 

betekenen.”

Wie is een rots in jouw leven?
“Mijn moeder en broertje zijn een rots 

voor mij. Ik vind rust bij hen. Ze zijn een 

houvast voor mij. Samen staan we stevig.” 

Student en voetballiefhebber Annika 

Hakkers (18) gaat op pag. 20 met 

mede-gemeentelid Pieter Apotheker (82) 

in gesprek over verlies, de dood en 

de toekomst.

26
Wilco Viets: 

'Ik voel geen wrok'

06
Dwight Dissels: 

'Wat kan ik voor je doen?’

Je zult maar omgeven zijn door vreemde klanken. Zoals 

wanneer je gevlucht bent en je weg moet vinden in een 

onbekend land. Soms kun je je behelpen met Engels of met 

gebaren, zoals Oekraïense vluchtelingen die liefdevol 

worden opgevangen in Valburg (pag. 36). Soms leer je 

de taal gaandeweg en ontstaan er vriendschapsbanden, 

zoals tussen de Assyrische kerk en de 

Noorderlichtgemeente in Zeist (pag. 60).

Taal is de motor van onderling begrip, en kan 

mensen raken. Psalmdichter Sytze de Vries 

wéét hoe nauw taal luistert: hij wikt en 

weegt de woorden voor elk nieuw lied 

(pag. 62). Taal kan ook mensen uitsluiten, 

ervaart Lilian Jangali (pag. 39), die 

zich zorgen maakt over verdeeldheid 

en racisme. “Alles begint met goed 

luisteren naar elkaar.” Dat klinkt 

eenvoudig, maar gaat niet vanzelf.

Als we dát leren in de kerk, zit 

er toekomst in. Want dan snappen 

we dat veelkleurigheid onze 

kracht is (pag. 32). Dan vallen 

grenzen weg. En dan lijkt het 

net Pinksteren, toen iedereen 

de apostelen in de eigen taal 

hoorde (Handelingen 2). 

Marusja Aangeenbrug 

 Hoofdredacteur Petrus 

Deze kerkstoel staat voor wat je in 

de kerk kunt ervaren: geloof, steun, 

twijfels, rust. Hij kan in de kerk 

staan, maar ook in het bos, of in een 

winkelstraat. Waar staat jóúw stoel?

Meteen online
Met de app Appaview (nog in de testfase) ga je snel 

en makkelijk naar fi lmpjes, websites of podcasts. 

1 Scan de QR-code en download Appaview.

2  Staat het icoon van Appaview bij een artikel, 

 dan scan je de pagina met je smartphone.

3  De link opent op je smartphone.

52
Thrillers, romans, cd's - en 

de opbrengst is voor de kerk

» Google Play, App Store
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‘Óf we leren als broeders en 
zusters met elkaar samen te leven, 
óf we gaan als idioten ten onder’
Martin Luther King (1929-1968) droeg als predikant in de jaren 

vijftig en zestig voortdurend de boodschap uit van geweldloos verzet vijftig en zestig voortdurend de boodschap uit van geweldloos verzet 

tegen de rassenscheiding in de Verenigde Staten.
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‘Óf we leren 
zusters
óf we gaan als idioten ten onder’
Martin Luther King

vijftig en zestig voortdurend de boodschap uit van geweldloos verzet 

tegen de rassenscheiding in de Verenigde Staten.tegen de rassenscheiding in de Verenigde Staten.



De eerste zwarte Jezus’, zo schreven 

kranten toen gospelzanger Dwight 

Dissels in 2017 meedeed aan The 

Passion. Zelf haalde hij dáár nu precies 

zijn schouders over op. Dat hij Jezus 

mocht vertolken, dát was voor hem 

bijzonder. “Mijn reactie was: ik ben 

ook de eerste kále Jezus.” Hij lacht 

hard. Dit is zoals het publiek hem kent: 

innemend, met een gulle lach, en open 

over wat hij gelooft. 

Dankzij zijn deelname aan de RTL-

zangtalentenshow The Voice of Holland 

en later aan The Passion heeft Dissels 

kunnen bouwen aan zijn carrière als 

gospelzanger. Hij zingt Nederlandstalige 

soul met een boodschap, zoals de 

songs ‘Echte Nederlander’, ‘Alles komt 

goed’ en ‘Altijd mijn kind’. Zijn grote 

wens voor ooit: “Een gospelconcert met 

groot orkest in Carré.”

Geraakt
“Welk nummer is je het meest 

bijgebleven van The Passion?”, wil Rob 

Visser weten. Daar hoeft de zanger niet 

lang over na te denken: “Het nummer 

van De Dijk: ‘Kan ik iets voor je doen?’ 

Achteraf liet een dame weten dat ze er 

enorm door geraakt was, alsof Jezus 

zelf vroeg wat Hij voor haar kon doen. 

Ze was ongeneeslijk ziek, ik ben het 

nummer later voor haar gaan zingen 

in het hospice. Voor mij heeft het 

daardoor een heel bijzondere 

betekenis gekregen.  ›

In een samenleving vol verdeeldheid en wantrouwen kan 

de kerk verschil maken. Rob Visser en Paul Visser praten 

met gospelzanger Dwight Dissels over muziek, racisme, 

en de kerk als vuurtoren. Wat kun je betekenen voor 

anderen? Daar gaat het Dissels om.

‚

‘ Wat kan ik 
voor je doen?’

‘Ik zie de kerk als een vuurtoren 
in een donkere wereld’
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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.



 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).

‘ Met de tranen die ik gehuild heb, 
kan ik anderen weer helpen’

Eigenlijk vraagt Jezus aan ieder van ons: 

kan Ik iets voor je doen?”

“Mooi dat jou van zo’n enorm muzikaal 

spektakel juist dit ene bijblijft”, vindt Paul 

Visser. “Dat zegt alles over je leven, je 

geloof, je hart.” Iets willen betekenen voor 

anderen is voor Dissels vanzelfsprekend. 

Iedereen draagt littekens met zich mee, 

heeft hij geleerd in het leven. “En door 

die littekens kun je soms juist iets voor 

anderen doen.”

Zaadjes
De gospelzanger groeide op in Zaandam, 

in een christelijk gezin. Toen hij 10 

jaar oud was, overleed zijn vader. “Een 

klap voor ons gezin, wij bleven met 

vraagtekens achter. In de jaren daarna had 

ik een hoop vragen: God, wie bent U dan? 

Hoe heeft dit kunnen gebeuren?”

God voelde ver weg voor de jonge 

Dwight. Terwijl zijn moeder zong in het 

kerkkoor, zat hij verveeld de kerkdiensten 

uit – hij ging liever voetballen. “Maar ik 

zag hoe mijn moeder elke dag opnieuw 

een keuze maakte om door te gaan. Daar 

zijn de zaadjes geplant voor mijn geloof.”

De ommekeer kwam toen hij op zijn 

19e tijdens een gospelconferentie 

geraakt werd door de woorden van een 

gospelzanger. “Alle puzzelstukjes vielen 

in elkaar. Daarna begon mijn geloof een 

andere rol te spelen.”

“Inmiddels zet jij jezelf en je geloof zonder 

schaamte neer, waar je ook bent”, weet 

Paul Visser. “Dat doe ik bewust”, beaamt 

Dissels. “Waar ik ook ben, ook op een 

podium: het gaat niet om mij, maar om de 

boodschap van geloof, hoop en liefde.”

Orgel
Dissels is inmiddels betrokken bij 

Maranatha Ministries, een multiculturele 

gemeente in Amsterdam-West. 

Er komen mensen die hun roots 

hebben in Suriname en de Antillen, maar 

ook bijvoorbeeld in Indonesië, Bulgarije, 

en verschillende landen in Afrika.

“Wat mij ooit opviel bij een Surinaamse 

begrafenis, is dat het er zo totaal anders 

aan toeging dan ik gewend was”, zegt 

Paul Visser. “In een witte kerk, waar ik 

vandaan kom, lopen we er vaak nogal 

ernstig bij. Op die Surinaamse begrafenis 

voelde het alsof mensen zich door de 

dood heen zongen.”

“Klopt,” zegt Dissels, “en het grappige is: 

ik ken het allebei. Vroeger gingen wij naar 

een witte kerk, met orgel. We zongen 

liederen uit de bundel Glorieklokken en 

van Johannes de Heer. Als het in mijn 

leven niet gaat zoals ik wil, val ik nog 

steeds terug op dat soort nummers – 

‘Groot is Uw trouw’ bijvoorbeeld.”

Rob Visser glimlacht: “Toen ik predikant 

was in Apeldoorn, kwam er soms een 

groot, zwart gospelkoor zingen. 

De kerk stond op z’n kop. Achteraf zeiden 

mensen: wat jammer dat wij zo stij� es 

zijn.” Dissels: “Door de jaren heen heb ik 

 Dwight Dissels 
Gospelzanger Dwight Dissels is getrouwd 

en vader van drie kinderen. Hij is 

opgegroeid in Zaandam en verloor op 

10-jarige leeftijd zijn vader. De 

zanger is altijd open over zijn geloof 

en is al jaren betrokken bij Maranatha 

Ministries, een Volle Evangelie-gemeente 

in Amsterdam-West. In het dagelijks 

leven is hij ook fi nancieel analist.

» dwightdissels.com

geleerd dat de ene of de andere manier 

niet betekent dat je meer of minder 

gelooft. Mensen uiten zich gewoon 

op verschillende manieren.”

Inleven
Als tienerleider gaat Dissels in zijn 

kerk met de tieners in gesprek over 

onderwerpen die voor hen relevant zijn, 

zoals groepsdruk, omgaan met geld, 

bidden, vrees voor mensen, en social 

media. Regelmatig spreekt hij jongeren 

die in de knoop zitten. “Juist door wat 

ik zelf op die leeftijd heb meegemaakt, 

kan ik me goed inleven in kinderen die 

ook een ouder verloren hebben, of van 

wie de ouders gescheiden zijn. Met de 

tranen die ik gehuild heb, kan ik anderen 

helpen.” “Heb je na het overlijden van je 

vader ooit gedacht: God zal er wel een 

bedoeling mee hebben?”, vraagt Rob 

Visser. “Nee, nooit”, antwoordt Dissels. 

“Ik ben juist heel boos geweest op God. 

Ik heb nooit antwoorden gekregen, maar 

ik heb er wel vrede mee gekregen. Ik 

weet nu: het gaat niet om mijn verdriet, 

maar om de vraag: wat kan ik daarmee 

betekenen voor anderen?”

Bonnetje mee
“Hoe ervaart jouw multiculturele kerk 

hoe de witte bevolking zich verhoudt 

tot jullie?”, vraagt Rob Visser. Dissels 

denkt niet graag in scheidslijnen en 

verschillen, geeft hij aan. “Om eerlijk 

te zijn, keek ik nooit naar kleur in 

onze kerk. Ik realiseerde het me pas 

toen anderen tegen mij zeiden: 

‘Wat bijzonder, zo multicultureel.’”  ›
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“Het lijkt alsof je zelf niet echt geleden 

hebt onder racisme”, constateert Paul 

Visser. “Klopt dat?” Dissels vertelt over 

het multiculturele Zaandam, waar hij 

opgroeide: “Het was een mengelmoes 

van Turken, Marokkanen, Surinamers. 

Hoe je eruitzag, speelde amper een rol, 

het ging erom wie je was als persoon. Ik 

ben er dus nooit op een harde manier 

mee geconfronteerd. Sterker nog, ik 

vergat het soms.”

Maar tijdens voetbalwedstrijden werd 

hij soms wel uitgescholden. “‘Zwarte, 

ga bananen eten’, zeiden ze dan 

bijvoorbeeld. En mijn moeder benadrukte 

af en toe: ‘Je moet wel je best doen, want 

je hebt een kleurtje.’ Je leert dat je je 

extra moet bewijzen. Als ik iets gekocht 

heb in een supermarkt en ik wil nog iets 

halen in een andere supermarkt, neem ik 

altijd het bonnetje mee. Want stel je voor 

dat ze vragen waar ik die boodschappen 

vandaan heb ... Onbewust houdt het mij 

dus toch bezig.” Tijdens de Black Lives 

Matter-protesten tegen racisme ging hij 

met zijn kinderen in gesprek over racisme 

en vooroordelen. “Toen bleek dat zij af en 

toe uitgescholden worden. Dan komt het 

wel dichter bij huis.”

Witte kerk
“Paul en ik zijn allebei dienaren in een 

nogal witte kerk”, zegt Rob Visser. “Hoe 

kunnen wij als Protestantse Kerk meer 

openstaan voor mensen van andere 

culturen en huidskleuren?”

“Het hangt af van je interne motivatie”, 

vindt Dissels. “Als het er alleen om gaat 

dat je geen witte kerk wilt zijn, redeneer 

je eigenlijk verkeerd. Het gaat erom dat 

je om je heen kijkt: wie wonen er in de 

wijk? Hoe kunnen we er zijn voor hen?”

Paul Visser snapt wat Dissels bedoelt: 

“We moeten niet proberen hip te zijn, we 

moeten de verbinding zoeken.” Hij vertelt 

over de pioniersplek Licht op Zuid in 

Rotterdam, waar zijn eigen gemeente, 

de Maranathakerk, nauw bij betrokken 

is. “Vrijwilligers organiseren bijvoorbeeld 

voetbalwedstrijden in de wijk, runnen 

een voedselbank en geven taallessen 

in ons kerkgebouw. Het is mooi om te 

zien hoe kleuren en culturen dan door 

elkaar lopen en hoe mensen vanuit 

een levend geloof zonder onderscheid 

goeddoen.”

“Maar mensen komen niet altijd 

vanzelf in beweging”, weet Rob Visser. 

“Soms heb je als voorganger en als 

kerkenraad de taak om de gemeente 

te enthousiasmeren.” Dat herkent Paul 

Visser: “Tegelijk werd ik de afgelopen 

tijd enorm verrast. De komst van 

Oekraïense vluchtelingen maakte 

bij allerlei mensen heel veel los, nog 

voordat ik er iets aan gedaan had.”

Kritisch
De kerk kan volgens Dissels een heel 

belangrijke rol spelen in de samenleving, 

ook bij het wegnemen van verdeeldheid 

of vooroordelen. “Welk talent je ook 

hebt – zingen, schoonmaken, de 

boekhouding doen, een praatje maken 

met de buurvrouw – als je dat goed 

inzet, laat je Zijn licht schijnen.”

Paul Visser is het met hem eens, maar 

hij vindt dat de kerk soms ook wel wat 

kritischer mag zijn. “Er is een hoop 

rottigheid in de wereld, dat vraagt om 

open ogen en oren, en zo nodig om 

tegenspraak.”

“Het profetische spreken van de kerk, 

bedoel je?”, vraagt Rob Visser. “Ja, we 

kunnen heel goed bidden tot God, 

bijvoorbeeld als het gaat om Oekraïne. 

Maar hebben we daarnaast ook het lef 

om mensen, regeringen en kerken aan 

te spreken als zich rottigheid voordoet?”

“Wat steeds opnieuw nodig is, is een 

open gesprek over de vraag: wat is 

er werkelijk gaande?”, onderstreept 

Paul Visser. Dissels: “Ik zie de kerk 

als een vuurtoren in een donkere 

wereld vol mensen die zoeken naar 

antwoorden, innerlijke rust, echtheid 

en waarheid. In die wereld kan God 

ons gebruiken. En dat bedoel ik niet als 

een soort programma: ‘Nú mag U ons 

gebruiken.’ Maar eerder een dagelijkse 

beschikbaarheid: ‘Heer, gebruik ons 

zoals U wilt.’ Dán kan de kerk een 

verschil maken, ook als het gaat om 

polarisatie en racisme.”

‘Ik vind het juist mooi als je niet naar kleur kijkt’
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Tentoonstelling
Schurend paradijs

De tentoonstelling ‘Schurend paradijs’ in Kunsthal KAdE is 

opgedragen aan Piet Mondriaan, die 150 jaar geleden in Amersfoort 

geboren werd. Honderd jaar na Mondriaans droom van een 

maakbare wereld lijkt onze wereld allesbehalve een paradijs. 

Klimaatverandering, milieuvervuiling, virussen en polarisatie zijn 

voelbare dreigingen. Heeft het nog zin om te dromen over een 

‘aards paradijs’? Twaalf kunstenaars geven een confronterend 

antwoord. Ook in de nabijgelegen Elleboogkerk is werk te zien.

» kunsthalkade.nl

Boek
Niet vergeten

Omdat ik in mijn 

familiekring te maken 

heb met dementie, heb 

ik met extra aandacht dit 

boek van Eveline Helmink gelezen. Een boek 

dat troost: er zijn inzichten in de schaduw. 

Het is niet ontstaan aan het bureau, dat maakt 

de ondertitel wel duidelijk: Als iemand die je lief 

is dementie heeft. In het geval van Eveline is dat 

haar moeder. Een boeiende bijdrage aan een 

dementievriendelijke samenleving, maar bovenal 

een troostboek voor iedereen die hetzelfde pad 

moet bewandelen.

Film
My Octopus Teacher

Ik heb de Netfl ix-fi lm ‘My 

Octopus Teacher’ nu twee keer 

gezien. Het is een meditatieve 

natuurfi lm, een documentaire. 

Ene Craig gaat elke dag 

duiken in een ijskoude baai 

in Zuid-Afrika. Hij sluit daar 

vriendschap met een octopus. 

Je krijgt gaandeweg door dat 

de inktvis slim is, gevoel heeft, 

een ziel zelfs. Langzamerhand 

ontstaat er een band tussen 

mens en dier. Ontroerend is het 

moment dat de octopus met 

haar tentakels het gezicht van 

Craig streelt. Het einde is nog 

aangrijpender, en laat je achter 

met de ervaring dat mens en 

dier bij elkaar horen.

Tentoonstelling
Van God los

Waren wij van God los in de jaren zestig? 

Antwoorden op deze vraag zijn te vinden bij het 

bezoek aan de tentoonstelling ‘Van God los?’ 

in het Museum Catharijneconvent in Utrecht. 

Het is een belevenis om aan de hand van 

tv-fragmenten, foto’s en voorwerpen die jaren 

aan je voorbij te zien gaan. Alles viel destijds 

weg: het gezag, en dus ook God. Maar de 

tentoonstelling laat je niet in mineur weggaan, 

want tot in de laatste ruimte wordt gezocht 

naar een nieuwe kijk op God en Jezus.

» catharijneconvent.nl

Boek
Troost

Troost is er in veel varianten. Een ervan 

is: in gesprek gaan met mensen die ons 

‘voorbeelden voorhouden van wat het 

betekent om door te gaan ondanks alles’. 

Dit citaat komt uit het boek Troost. 

Als licht in donkere tijden, geschreven door 

romanschrijver en essayist Michael Ignatie� . 

Het is een bundel met zeventien portretten 

van mensen en hun zoektocht naar troost: 

van het boek Job, de visie van Karl Marx, de 

muziek van Mahler, de teksten van Primo 

Levi en de boeken 

van Camus tot aan 

de brieven van Václav 

Havel. De troost zit 

‘m uiteindelijk in het 

feit dat je ‘samen 

met anderen in een 

gemeenschappelijk 

lot verbonden bent’.

Citytrip
Lam Gods

Een uitje naar België? Dan raad ik Gent aan. 

Een prachtstad. Bewonder dan ook in de Sint-

Baafskathedraal het veelluik ‘De aanbidding van 

het Lam Gods‘ van de gebroeders Van Eyck. Met 

behulp van een reality-bril beleef je in de crypte 

de bewogen geschiedenis van het ‘Lam Gods’ 

en de Gentse kathedraal alsof je er zelf bij bent. 

Extra tip: luister tijdens de heen- of terugreis 

naar de podcast ‘De Vlaamse Kunstroof’, over 

het gestolen paneel (‘De rechtvaardige rechters’) 

dat nog steeds niet is teruggevonden.

» visit.gent.be/lamgods
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Leesplan
Wil jij je laten vormen door de Geest en ontdekken hoe je vrucht kunt dragen? In het 

leesplan van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap staat elke dag een van de vruchten 

van de Geest centraal. Met eerlijke vragen en praktische tips. Vraag het boekje gratis aan.

» bijbelgenootschap.nl/vruchtvandegeest
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Johannes 20:21-23

Nog eens zei Jezus: ‘Vrede zij met jullie! Zoals de Vader 
Mij heeft uitgezonden, zo zend Ik jullie uit.’ Na deze 
woorden blies Hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de 
heilige Geest. Als jullie iemands zonden vergeven, 

dan zijn ze vergeven; vergeven jullie ze niet, 
dan zijn ze niet vergeven.’

1
Gods Geest en vergeving: 

wat hebben die twee voor jou 

met elkaar te maken?

2
Wie heb jij iets te 

vergeven? En van wie heb 

jij vergeving nodig?

3
Welke ‘pinksteropdracht’ vind je 

makkelijker in de praktijk te brengen: 

verkondiging of vergeving?

Bij Pinksteren denken we vooral aan het verhaal 

in Handelingen 2, over de Geest die zich als een 

lopend vuur onder de leerlingen verspreidt. Maar er 

staat nog een ander pinksterverhaal in het Nieuwe 

Testament. Johannes laat Pasen en Pinksteren op 

één dag vallen: ’s morgens is Jezus bij het lege graf 

aan Maria verschenen, en ’s avonds staat Hij ineens 

midden tussen de leerlingen. Hij wenst hun vrede toe 

en blaast de Geest in hen, zoals Hij dat tijdens hun 

laatste gezamenlijke maaltijd beloofd had (Johannes 

14:16-17). Net als in Genesis 2:7 en in Ezechiël 37:5-6 

ontstaat leven waar dat onmogelijk leek: uit 

een hoopje klei, uit dorre botten, en nu uit de 

verslagenheid over Jezus’ dood.

Met dat nieuwe leven komt een grote 

verantwoordelijkheid: niet in de eerste plaats 

verkondiging, zoals in de andere evangeliën en in 

Handelingen, maar vergeving. Eerder had Jezus 

uitgelegd dat de Vader niemand veroordeelt, maar 

het oordeel aan de Zoon toevertrouwd heeft. En 

Jezus vertrouwt het nu toe aan de leerlingen, in 

het vertrouwen dat de Geest hen hierbij zal leiden.

‘Jezus leren kennen, is het beste wat 
mij is overkomen. Ik ben veranderd, 
maar ik heb Hem nodig. Zonder de 

kerk zou geloven een stuk moeilijker 
zijn, wij hebben elkaar nodig.’ 

Voor Michael Remmerswaal is de doop een houvast 
wanneer hij het moeilijk heeft. Hij heeft zich op 
35-jarige leeftijd laten dopen in de Nieuwe Kerk in 
Utrecht. Daar worden met Pinksteren meestal een of 
meer volwassenen gedoopt. Wie bijvoorbeeld zonder 
christelijke achtergrond tot geloof is gekomen, kan 

zich dan laten dopen en belijdenis doen. 
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verkondiging of vergeving?



Opruiende 
openluchtdiensten

In de 16e eeuw probeerden de 

Spaanse, katholieke heersers het 

jonge protestantisme de kop in te 

drukken. Protestanten mochten 

niet bij elkaar komen in (katholieke) 

kerkgebouwen. De vervolging werd 

steeds grimmiger en voor protes-

tanten dreigde zelfs de brandstapel. 

Als oplossing preekten dominees in 

de openlucht. Op de open velden 

kon men slechtgezinde bezoekers 

van verre aan zien komen, en er 

was genoeg ruimte om hard weg te 

rennen. Na de eerste hagenpreek 

– waarschijnlijk op 30 juni 1566 op 

het Zeeuwse Walcheren – volgden 

al snel openluchtdiensten door het 

hele land.

Beeldenstorm
Ook de inhoud van de preek 

was anders. Predikanten spraken 

vol vuur over hun strijd voor het 

protestantisme. Eensgezinde 

toehoorders kwamen bij elkaar om 

hun grieven te delen over de wrede 

vervolging, de armoede en de harde 

hand van de Spanjaarden.

Op 10 augustus 1566 sloeg de 

vlam in de pan na een hagenpreek 

in het Vlaamse Steenvoorde 

(tegenwoordig in Frankrijk). De 

bezoekers trokken al plunderend 

de omgeving in. In katholieke 

kerken en kloosters roofden ze 

de katholieke rijkdommen en 

vernielden ze heiligenbeelden: 

de Beeldenstorm was begonnen.

De onvrede had lang gebroeid en 

de trend verspreidde zich door het 

hele land. Vaak waren deelnemers 

aangewakkerd door een hagenpreek. 

De Beeldenstorm vormde een 

aanloop naar de Tachtigjarige Oorlog.

Open hemel
Ook vandaag de dag komen 

gemeenten nog onder de open 

hemel bij elkaar. Om Pinksteren 

te vieren, of voor een feestelijke 

zomerse dienst. De coronacrisis 

bleek een extra aanleiding: 

‘s zomers vonden er opvallend 

veel openluchtdiensten plaats. 

De eeuwenoude hagenpreek 

was terug van weggeweest.

Meer lezen over geschiedenis, 

gebruiken, woorden en symbolen 

van de Protestantse Kerk?

»  petrus.protestantsekerk.nl/

protestants

Het is waarschijnlijk het enige moment waarop je een klapstoel 
en zonnebril meeneemt naar de kerk: een openluchtdienst. 
Maar bij de eerste diensten in de buitenlucht, de ‘hagenpreken’, 
hadden bezoekers eerder hardloopschoenen nodig.

1566
Op 30 juni vindt naar verluidt 
op Walcheren de eerste 
hagenpreek plaats.

1566
Op 10 augustus slaat een menigte 
boze bezoekers van een hagenpreek 
de beelden in de katholieke kerk in 
Steenvoorde aan diggelen.

1834
In het Groningse Ulrum keert een 
groep gereformeerden zich af van 
de Nederlandse Hervormde Kerk. 
Na deze Afscheiding houden zij 
demonstratief hagenpreken.

2020-2021
Zodra het weer het toelaat, 
organiseren veel plaatselijke 
gemeenten vanwege de 
coronamaatregelen kerkdiensten 
in de openlucht.

[ advertenties ][ advertenties ]

 Collecteert u mee? Aanmelden via kerkinactie.nl/huisaanhuiscollecte  

Huis-aan-huiscollecte 
21 t/m 26 november 2022

Collectedoel: vluchtelingen-
kinderen in Griekenland
Naast Oekraïners hebben 
ook vluchtelingenkinderen in 
Griekenland onze hulp nog 
steeds hard nodig. Kerk in Actie 
helpt hen met voedsel, kleding, 
zorg en onderwijs en waar 
mogelijk een betere plek.
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Opruiende 
openluchtdienstenopenluchtdienstenopenluchtdienstenopenluchtdiensten

In de 16e eeuw probeerden de 

Spaanse, katholieke heersers het 

jonge protestantisme de kop in te 

drukken. Protestanten mochten 

niet bij elkaar komen in (katholieke) 

kerkgebouwen. De vervolging werd 

steeds grimmiger en voor protes-

tanten dreigde zelfs de brandstapel. 

Als oplossing preekten dominees in 

de openlucht. Op de open velden 

kon men slechtgezinde bezoekers 

van verre aan zien komen, en er 

was genoeg ruimte om hard weg te 

rennen. Na de eerste hagenpreek 

– waarschijnlijk op 30 juni 1566 op 

het Zeeuwse Walcheren – volgden 

al snel openluchtdiensten door het al snel openluchtdiensten door het 

hele land.hele land.hele land.

Beeldenstorm
Ook de inhoud van de preek Ook de inhoud van de preek 

was anders. Predikanten spraken was anders. Predikanten spraken 

vol vuur over hun strijd voor het vol vuur over hun strijd voor het 

protestantisme. Eensgezinde protestantisme. Eensgezinde 

toehoorders kwamen bij elkaar om toehoorders kwamen bij elkaar om 

hun grieven te delen over de wrede hun grieven te delen over de wrede hun grieven te delen over de wrede 

vervolging, de armoede en de harde vervolging, de armoede en de harde 

hand van de Spanjaarden.hand van de Spanjaarden.hand van de Spanjaarden.

Op 10 augustus 1566 sloeg de Op 10 augustus 1566 sloeg de Op 10 augustus 1566 sloeg de Op 10 augustus 1566 sloeg de 

vlam in de pan na een hagenpreek vlam in de pan na een hagenpreek 

in het Vlaamse Steenvoorde in het Vlaamse Steenvoorde 

Het is waarschijnlijk het enige moment waarop je een klapstoel Het is waarschijnlijk het enige moment waarop je een klapstoel 
en zonnebril meeneemt naar de kerk: een openluchtdienst. en zonnebril meeneemt naar de kerk: een openluchtdienst. 
Maar bij de eerste diensten in de buitenlucht, de ‘hagenpreken’, 
hadden bezoekers eerder hardloopschoenen nodig.hadden bezoekers eerder hardloopschoenen nodig.



Aan de rijkgevulde ontbijttafel heeft ds. Paul Wansink nét 

sinaasappelsap ingeschonken. Vlak daarvoor ging hij in de 

Trinitatiskapel nog voor in de metten. In alle vroegte begon daar 

het wekelijkse ochtendgebed. Na het ontbijt volgen de lauden.

In de mooie Trinitatiskapel kerken al sinds 1689 de Dordtse 

lutheranen. Elke woensdagochtend voegen zich nu de 

bezoekers van het Stadsklooster in die geschiedenis. Vandaag 

doen zo’n 35 mensen mee.

In oktober 2019 ging het Stadsklooster van start. Het is een 

initiatief van de hervormde Grote Kerk en de Evangelisch-

Lutherse Gemeente Dordrecht, en een van de vijf activiteiten 

van Kerk in de Stad. De kapel is dagelijks open van tien tot twee, 

en iedere woensdag zijn er twee ochtendgebeden: om 7.15 uur 

de metten, om 8.45 uur de lauden.

De meeste bezoekers van de metten blijven graag ontbijten. 

Van lieverlee voegen zich de kerkgangers van de lauden bij 

hen. De combinatie van verstilling in de kapel en geanimeerde 

gesprekken aan de ontbijttafel werkt verrassend. “Het kleurt je 

dag veel meer dan ik verwacht had”, zegt Wansink, voorganger 

van de Grote Kerk in Dordrecht. “Het Stadsklooster staat 

midden in de oude binnenstad. In het klooster kun je je 

terugtrekken voor gebed, de kernactiviteit. Maar daarna ga je 

de ontwakende stad weer in.” De naam is bewust gekozen: 

het klooster is er voor de stad.

Naast vrijwilligers, organist en niet te vergeten de markante 

‘huisbewaarder’ van de kapel – “een geschenk”, vindt Wansink 

– zijn er de voorgangers. “We noemen ons wel de zes 

kanunniken,” vertelt hij glimlachend, “naar de kanunniken die 

lang geleden in de Grote Kerk dagelijks de gebedsdiensten 

verzorgden.” Dat waren toen acht diensten per dag, tegen 

nu twee per week. Wordt dat meer? “Daar denken we 

beslist over na, want het Stadsklooster voorziet heel duidelijk 

in een behoefte!”

» kerkindestad.nl

‘ Je trekt je terug voor gebed,
daarna ga je de stad weer in’
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Tafelen 
Een kopje ko�  e 

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?

Dagstart in het 
Stadsklooster
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Rubriek
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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 het spel 

Tafelgesprekken.

Aan de Turfmarkt in Zwolle staat de 

in 1888 gebouwde Oosterkerk. Een 

eclectisch gebouw met klassieke 

elementen en vroegindustriële 

techniek. Toch oogt de kerk niet als 

een samenraapsel van stijlen, maar 

als een geheel waar een subtiele 

schoonheid van uitgaat. Het is 

eigenlijk een weerspiegeling van 

de gemeenschap die erin huist, 

zo blijkt uit het gesprek tussen 

Pieter Apotheker (82) en Annika 

Hakkers (18). 

Pieter en zijn vrouw Corrie kozen 

een aantal jaar geleden bewust 

voor deze gemeente: “Ze zijn hier 

niet belerend maar juist open. Of je 

nou orthodox bent of vrijzinnig of 

iets ertussenin, het maakt niet uit.” 

Annika beaamt het: “Je mag hier 

zijn wie je bent.”

Rauw 
Pieter en Annika ontmoeten elkaar 

vandaag voor het eerst, maar zodra 

ze samen in de kerkbank schuiven, 

gaat het gesprek de diepte in. 

Annika vertelt dat ze haar vader in 

2018 heeft verloren aan zelfdoding. 

Haar pijn en verdriet zijn tastbaar en 

stil. Ze vertelt dat ze er weinig over 

praat, maar dat wel belangrijk vindt 

om te doen. “Het verdriet gaat nooit 

over”, reageert Pieter. “Maar het 

zal wel veranderen en uiteindelijk 

minder rauw aanvoelen.” 

Hij weet wat het is om verdriet te 

hebben dat niet overgaat. Hij en zijn 

vrouw hebben een dochter met een 

handicap, die niet zelfstandig kan 

wonen. “Ze voelt zich maar zelden 

begrepen. Dat is en blijft psychisch 

zwaar, ook voor ons. Al blijft het 

natuurlijk moeilijk om het een met 

het ander te vergelijken.”

Onrechtvaardig
Pieter zoekt een eerste vraag uit de 

gesprekskaartjes. “Deze vind ik wel 

mooi passen: ‘Welke invloed heeft 

de dood op ons bestaan, volgens 

jou?’ Jij bent er wel zwaar mee 

geconfronteerd in je leven.” Annika 

zoekt naar woorden. “De dood van 

mijn vader deed niet alleen pijn, 

het maakte me ook boos. Op mijn 

vader, maar ook op God. Ik kon en 

kan het niet begrijpen. En het maakt 

dat alles op z’n kop staat, niks is 

meer vanzelfsprekend.”

Pieter: “Het lijkt me onmogelijk 

moeilijk om al zo jong op zo’n 

manier geconfronteerd te worden 

met de dood. Ook al ben ik 

ouder, het voelt nog steeds zo 

onrechtvaardig dat de een meer 

klappen krijgt dan de ander. 

Tegelijkertijd accepteer ik nu wel 

meer dan vroeger dat dood en 

ellende bij het leven horen. En ik 

zie hoe al het mooie het leven 

desondanks de moeite waard 

maakt. Het geloof en de kerk als 

sociale gemeenschap versterken 

dat. Dat ik daarin kan optrekken met 

mijn vrouw, maakt ook alle verschil 

in het dragen van het moeilijke.” 

Dat herkent Annika wel: “Naast die 

boosheid ben ik ook dankbaar, voor 

mijn moeder en mijn broertje. We 

staan stevig samen.”

Klimaatverandering
Pieter pakt een volgend kaartje: 

“Deze past wel bij je opleiding: 

‘Hoe ziet de wereld er over vijftig 

jaar uit?’” Er volgt een gesprek over 

het klimaatprobleem, dat steeds 

dringender wordt. Het was een 

belangrijke reden voor Annika om te 

kiezen voor milieuwetenschappen: 

“De klimaatverandering is een 

groot probleem en het is maar de 

vraag of we nog op tijd zijn om 

rampen te voorkomen. Er moet 

veel gebeuren: leiders moeten hun 

verantwoordelijkheid nemen en 

systemen moeten veranderen.” 

Pieter: “Dan ben ik wel benieuwd 

naar je antwoord op deze vraag: 

‘Wat vind je pósitief aan onze 

samenleving?’” Dat is een moeilijke 

vraag, erkent Annika, want steevast 

haalt het negatieve het nieuws. 

Zo overschaduwt de ellende 

het mooie. Dat kan ook een 

gemeenschappelijk gevoel worden 

in de samenleving, zeker met het  ›

Pieter: 

‘Het verdriet gaat nooit over, maar het verandert wel’

Annika Hakkers (18) en Pieter 
Apotheker (82) spreken met 

elkaar over leven met verdriet, 
de toekomst en de kracht van 

samen optrekken. 

Annika: 

‘Ik vind het gaaf 
dat steeds meer 
mensen bijdragen 
aan oplossingen’

‘Samen staan 
 we stevig’

Aan de Turfmarkt in Zwolle staat de 

in 1888 gebouwde Oosterkerk. Een 

eclectisch gebouw met klassieke 

elementen en vroegindustriële 

techniek. Toch oogt de kerk niet als 

een samenraapsel van stijlen, maar 

als een geheel waar een subtiele 

schoonheid van uitgaat. Het is 

eigenlijk een weerspiegeling van 

de gemeenschap die erin huist, 

zo blijkt uit het gesprek tussen 

Pieter Apotheker (82) en Annika 

Hakkers (18). 

Pieter en zijn vrouw Corrie kozen 

een aantal jaar geleden bewust 

voor deze gemeente: “Ze zijn hier 

niet belerend maar juist open. Of je 

nou orthodox bent of vrijzinnig of 

iets ertussenin, het maakt niet uit.” 

Annika beaamt het: “Je mag hier 

zijn wie je bent.”

Annika: 

‘Ik vind het gaaf ‘Ik vind het gaaf 
dat steeds meer 
mensen bijdragen 
aan oplossingen’



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
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klimaatprobleem, de pandemie en 

nu de oorlog in Oekraïne. Toch ziet 

Annika wel wat positiefs: “Ik vind 

het gaaf dat er steeds meer mensen 

actief nadenken over wat ze 

kunnen doen om bij te dragen aan 

oplossingen voor maatschappelijke 

problemen. We worden overspoeld 

door negatieve berichten, maar 

ondertussen gebeurt er ook veel 

moois. Zoals mensen die zich 

groeperen rond allerlei creatieve 

initiatieven. Deze mensen zijn 

helaas een stuk minder zichtbaar, 

maar ik krijg er wel hoop van.” 

Vrede
Annika en Pieter praten nog wat 

door onder het genot van een kop 

ko�  e en thee. Daarna is het tijd 

voor een fotosessie buiten de kerk. 

Tijdens het maken van de beelden 

klinkt er gezang vanuit de kerk, dat 

steeds dichterbij komt. De deuren 

gaan open: Dona nobis pacem – 

geef ons vrede. 

Het gezang gaat nog een tijdje in 

canon door op het kerkplein, de 

fotograaf maakt gauw plaats. Een 

voorbijganger die haar hond uitlaat, 

vraagt wat er aan de hand is. Zingen 

voor vrede, voor Oekraïne. Mooi, 

vindt ze. Voordat ze verder loopt, 

vertelt ze dat ze regelmatig de kerk 

passeert en zich dan afvraagt wie 

er nou eigenlijk binnen zitten: 

“Leuk om dat nu eens te zien.” 

Pieter & Annika
Pieter Apotheker (82) was bedrijfsleider en manager in 

het bedrijfsleven en voor de overheid. Hij maakte samen 

met zijn vrouw een aantal jaar geleden de overstap naar 

de Oosterkerk, een protestantse wijkgemeente in Zwolle. 

Annika Hakkers (18) is al lid van deze gemeente sinds haar 

geboorte. Ze studeert milieuwetenschappen aan de WUR 

(Wageningen University & Research) en voetbalt graag.

Oud & Jong

Een goed gesprek thuis

Het spel Tafelgesprekken is ook te koop voor thuis! Aan de 

hand van verrassende vragen ga je op een ongedwongen 

manier in gesprek over levensvragen. Met de code PETRUS 

krijgen Petrus-lezers 15% korting op de varianten‘Samenleven’, 

‘Feestdagen’ en ‘Levensverhalen’ (normaal € 17,95).

»  tafelgesprekken.info
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Tineke Verweij
Column

  Pionieren met migranten  

Geen
huwelijk 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.

Het blij�  uiterst genoeglijk om 
migrantenpastor te zijn. Je leven is 
gewoon nooit saai. Denk je dat je een 
keer een gewone dienst gaat doen, 
word je direct bij binnenkomst al 
betrokken bij het gezelschap dat zich 
verkneukelt rond het grote geheim.

Glunderend komt de man naast 
mij staan: “Ik heb mijn vriend 
meegenomen.” “Dat is leuk, welkom!”, 
zeg ik. De man hee�  een uitgebreide 
vriendenkring van niet-christenen 
die hij bij tijd en wijle meesleept 
op zondag. Vaak ontstaan er mooie 
gesprekken.

Maar dit bezoek blijkt geen zuiver 
religieuze redenen te hebben. “Hij is 
nog niet getrouwd, en zij ook niet”, 
gaat de man verder. Met pretoogjes 
wordt de beoogde kandidate 
aangeduid.
“O, wil zij het ook dan?”, vraag ik, 
onnozel mens. “Dat weten we nog niet, 
maar we hebben het met de familie 
alvast geregeld. Ze vinden het goed.” 
Verblu�  staar ik hem aan. De vrouw 
is in de dertig en lijkt me uitstekend 
in staat zelf haar beslissingen te 
nemen. “Kunnen ze elkaar eigenlijk 
wel verstaan?”, begin ik te sputteren. 
Maar dat ze allebei een andere taal 
spreken, blijkt er niet toe te doen. In 
de keuken, bij het ko�  ezetten, worden 
de onderhandelingen tussen beide 
families verder afgemaakt, registreer 
ik met een half oog.

Ik begin me lichtelijk zorgen te maken. 
Moet ik hier als dominee ook nog wat 
van vinden? En wat moet ik dan doen? 
Maar het is niet nodig. De beoogde 
schone hee�  ondertussen lont 
geroken. Ze gaat met haar neus in de 
lucht aan de andere kant van de zaal 
zitten. De non-verbale communicatie 
is meer dan duidelijk. Geen tolk nodig. 
Het laat niets te wensen over. Zij doet 
er niet aan mee.

Het wordt afgeblazen. Geen deal deze 
keer. De geanimeerde gesprekken in 
de keuken zakken in. Tevreden gluur 
ik nog even naar de zelfbewuste dame. 
Alle begrip. Hoewel het wel spijtig is 
dat we de trouwlustige vriend nooit 
meer terug hebben gezien.

Met pretoogjes wordt 
de beoogde kandidate 
aangeduid

Hoe kwam je ertoe om dit te gaan doen?
“In de zondagsbrief van mijn kerk 

stond een oproepje. Er liggen 298 

struikelstenen (Stolpersteine) in 

Gouda, op 81 plekken. Ze zitten 

in de stoepen voor de huizen van 

Joden die verdreven en vermoord 

zijn. We kunnen daar niets meer aan 

veranderen, maar we kunnen ervoor 

zorgen dat de namen voortleven en 

de stenen er mooi bij liggen.”

‘Erg confronterend, 
al die mensen die 
op hoge leeftijd nog 
zijn weggevoerd’

De keuze van

Erg confronterend, al die mensen 

die op hoge leeftijd nog zijn 

weggevoerd.”

Hoe reageerden mensen die langsliepen?
“We kregen overwegend positieve 

reacties. Blijkbaar lopen veel 

mensen gedachteloos voorbij aan 

de stenen. Velen hadden ze nog niet 

eerder gezien. We hadden daardoor 

best leuke gesprekjes.”

Wat bracht het je?
“Ik zie de stenen nu bewuster. 

Sommige mogen trouwens best 

weer gepoetst worden, misschien 

moeten we dit jaarlijks doen. Ik doe 

dan zeker weer mee. Het is niet veel 

moeite en ik vind het fi jn als ik de 

wereld een beetje beter kan maken. 

Dat zit vaak in kleine dingen: kaartjes 

schrijven naar mensen die alleen 

zijn, mensen op straat een handje 

helpen als het nodig is. Ik voel me 

vaak machteloos omdat er zoveel te 

doen is. Maar ik bedenk dan dat alle 

kleine beetjes helpen.”

Wat betekende dit concreet?
“De eerste poetsdag was tijdens 

de Internationale Herdenkingsdag 

voor de Holocaust op 27 januari, 

de tweede vlak voor 4 en 5 mei. 

We begonnen met een sopje en 

een borstel om de stenen schoon 

te maken. Daarna maakten we ze 

glimmend. De eerste dag poetsten 

we 18 stenen op één plek, daar 

stond vroeger een bejaardentehuis. 
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Toen Jezus hem riep, liet Petrus zijn netten meteen liggen. 

Welke keuzes maken gelovigen van nu in hun dagelijks 

leven? Tineke Verweij (56) poetste samen met haar man 

‘struikelstenen’ in haar woonplaats Gouda, zodat 

“de namen voortleven”.
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Zeven jaar zat hij onterecht in de 
gevangenis, Wilco Viets uit Putten. 
Veroordeeld voor een moord die 
hij niet pleegde. “De rechter hee�  
verzuimd ons hele dossier te lezen. 
Maar ik leg het bij God neer, dat gee�  
me rust. Als ik anderen niet kan 
vergeven, hoe kan ik dan aan Hem 
vragen: vergeef mijn schulden?”

Onze Vader in de hemel
“God zie ik als de Vader van een groot 
gezin. Van wie je soms denkt: Hij hoort me 
niet. Maar later zie je dan iets waardoor je 
denkt: Hij hoorde me toch. In de grootste 
wanhoop waren er altijd weer mensen die 
licht brachten in mijn leven, door de hulp 
of geestelijke bijstand die ze gaven.
Tegelijk heb ik in de gevangenis ook met 
tranen in mijn ogen zitten bidden: waar 
ben je, ik heb niks gedaan, ik verdien dit 
niet, waarom moet ik dit ondergaan? Ik 
voelde me van God verlaten, mijn geloof 
was helemaal weg. Ik heb een hele tijd 
niet gebeden.
Misschien zijn er mensen die zeggen: die 
Vader van jou, die hee�  jouw leven niet 
heel voorspoedig gemaakt. Maar ik ben ook 
gaan zien dat ik in de gevangenis wel iets 
heb kunnen betekenen voor de mensen die 
daar mijn pad kruisten. Er zijn jongens die  ›

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

‘ In de gevangenis 
voelde ik me 
verlaten door God’

‘Ik heb met tranen 
in mijn ogen zitten 
bidden: waarom 
moet ik dit 
ondergaan?’

Onze Vader
Het gebed dat Jezus 

ons leerde, is wereldwijd 

bekend. Maar bent u zich 

ervan bewust wát u bidt? 

In elke Petrus vertelt 

iemand welke vijf regels 

uit het Onze Vader 

hem of haar raken. 
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de macht en de majesteit,

   Amen
in eeuwigheid. 
   Amen
in eeuwigheid. 



' Ik dank voor de dag 
en ik bid voor 
mijn kinderen'

‘Ik zou Justitie graag vertellen wat ze 
mij hebben aangedaan’

Puttense moordzaak

Wilco Viets (51) uit Putten werd in 2002 

samen met zijn plaatsgenoot Herman Dubois 

vrijgesproken van de moord op stewardess 

Christel Ambrosius in 1994. De twee hadden 

toen al zeven jaar gevangenisstraf achter de 

rug en kregen elk een schadevergoeding van 

bijna 1 miljoen euro. In 2008 werd de echte 

dader alsnog gepakt, na een DNA-match.

op mijn pad die ik nodig had. 
Peter R. de Vries bijvoorbeeld, en 
advocaat Geert-Jan Knoops, die een 
herzieningsverzoek indiende over 
mijn veroordeling. Zonder Peter 
was ik nu nog een verkrachter en 
een moordenaar. Peter bracht ons 
bij Knoops, hij was voor mij als een 
engel die God mij stuurde.
Soms betrap ik me erop dat ik mijn 
gebedsleven verwaarloos. Je moet 
de dialoog wel op gang houden, 
vind ik. Anders verwijder je je te 
veel van God. Het gewone leven 
kan je in beslag nemen. Ik probeer 
iedere avond te bidden, om Hem 
toch even te laten weten dat ik aan 
Hem denk. Ik dank voor de dag en 
ik bid voor mijn kinderen. En ik 
neem even de dingen door waar 
ik Zijn aandacht voor nodig heb, 
ik vraag Hem: wil je deze 
mensen bijstaan?”

Zoals ook wij 
vergeven wie ons iets 
schuldig is
“Ik zou graag nog eens een gesprek 
hebben met de leider van het 
rechercheteam dat het onderzoek 
deed. Justitie zegt nog steeds dat ze 
geen fouten hebben gemaakt in het 
proces. Ik werd later uitgenodigd 
voor een gesprek, maar ik zei toen: 
ik ga niet mee, want ik ben in staat 
over de tafel heen te springen.
Nu zou ik het wel willen. Eind 2021 
heb ik therapie gehad vanwege de 
posttraumatische stressstoornis 

die ik opliep door de verhoren en 
de gevangenisstraf. Ik zou Justitie 
graag vertellen wat ze mij hebben 
aangedaan.
De rechter die ons veroordeelde 
kan ik wel vergeven, ik vind dat ik 
dat moet doen. Hij zal zelf aan het 
eind van zijn reis verantwoording 
moeten a� eggen. Wat ik hem 
niet kan vergeven, is dat hij zijn 
werk niet goed gedaan hee� . Hij 
hee�  verzuimd ons hele dossier 
te lezen. Maar dat is alleen een 
verwijt, ik voel geen wrok. Ik leg 
het bij God neer, tegen Hem zeg 
ik: ik hoop dat U dit voorlegt aan 
hem als hij voor U verschijnt. 
Dat gee�  me rust. God gaat over 
de straf, ik moet als christen de 
ander liefhebben als mijzelf, 
de andere wang toekeren. Als 
ik anderen niet kan vergeven, 
hoe kan ik dan aan Hem vragen: 
vergeef mijn schulden?”

Breng ons niet in 
beproeving
“Als jongetje nam ik een keer een 
gummetje met een Disney� guur 
erop mee uit een winkel. Thuis 
ontdekte mijn vader het, en ik 
moest het teruggeven aan de 
winkeleigenaar. Dat vergeet je 
nooit meer.
Een leugentje om bestwil is 
natuurlijk snel gedaan. Maar 
mijn lijn is: ‘Wat gij niet wilt dat u 

nu een normaal leven leiden, ik 
hoop dat ik voor hen het verschil 
gemaakt heb. Ik zei tegen hen: 
stop met waar je mee bezig was, 
ga gewoon werken, doe wat met je 
talenten. Er waren natuurlijk ook 
rasechte criminelen bij, die zijn 
onverbeterlijk.
Ik denk weleens: heb ik dit moeten 
ondergaan omdat Hij wist dat ik 
het aankon? Hij gee�  zijn sterkste 
soldaten de zwaarste klussen,
las ik ergens.”

Geef ons vandaag 
het brood dat wij 
nodig hebben
“Hij gee�  mij niet alleen het brood 
dat ik nodig heb, ik trek deze bede 
ook breder. Hij bracht ook mensen 

geschiedt, doe dat ook een ander 
niet.’ Ik kon een keer voor weinig 
geld een auto kopen van iemand 
die in nood zat. Daar had ik veel 
geld mee kunnen verdienen, maar 
ik heb het niet gedaan. Het was wel 
heel verleidelijk.
God gee�  ons een vrije wil, dat is 
krachtig gereedschap dat je moet 
beheersen. Ik hoop dat ik goed 
genoeg leef om de hemel te mogen 
bereiken. Mijn vader zei altijd: 
het maakt niet uit wat je allemaal 
doet, als je maar probeert te leven 
volgens de Tien Geboden kom je 
een heel eind. Natuurlijk faal je 
daarin. Ik weet ook dat de weg 
naar God via Jezus loopt, ik heb 
Jezus nodig om met God te kunnen 
spreken. Maar ik denk dan ook aan 
David. Hij was Gods favoriet, 
Hij maakte veel fouten maar hij 
beleed ze ook, en hij vroeg er 
vergeving voor.”

Amen
“Voor mij betekent dit laatste 
woord: ik heb mijn gebed bij Hem 
neergelegd. Wat me bezighield zit 
nog wel in mijn hoofd, maar de last 
ervan ligt bij Hem.
Als ik terugkijk op mijn leven tot 
nu toe, dan zeg ik daar geen ‘amen’ 
op. Waarom ik al die dingen heb 
moeten doormaken, begrijp ik 
niet. Waarom liep het zo? Ik hoop 
dat ik het ooit ga begrijpen. Dat Hij 
het me duidelijk zal maken als ik 
mijn ogen sluit en dan hopelijk Zijn 
rijk mag binnengaan.”

Wilco groeide op in 

Barneveld en Putten, 

waar zijn ouders 

lid waren van de 

Gereformeerde Kerk. 

Hij is getrouwd met 

Evelien en heeft twee 

dochters van 20 en 17. 

Na zijn vrijlating volgde 

Wilco een Alpha-cursus, 

“om mijn geloof op te 

frissen”. Op dit moment 

is hij “op zoek”, maar 

niet verbonden aan een 

kerkelijke gemeente.

Onze Vader
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die ik opliep door de verhoren en 
de gevangenisstraf. Ik zou Justitie 
graag vertellen wat ze mij hebben 
aangedaan.
De rechter die ons veroordeelde 
kan ik wel vergeven, ik vind dat ik 
dat moet doen. Hij zal zelf aan het 
eind van zijn reis verantwoording 
moeten a� eggen. Wat ik hem 
niet kan vergeven, is dat hij zijn 
werk niet goed gedaan hee� . Hij 
hee�  verzuimd ons hele dossier 
te lezen. Maar dat is alleen een 
verwijt, ik voel geen wrok. Ik leg 
het bij God neer, tegen Hem zeg 
ik: ik hoop dat U dit voorlegt aan 
hem als hij voor U verschijnt. 
Dat gee�  me rust. God gaat over 
de straf, ik moet als christen de 
ander liefhebben als mijzelf, 
de andere wang toekeren. Als 
ik anderen niet kan vergeven, 
hoe kan ik dan aan Hem vragen: 
vergeef mijn schulden?”

Breng ons niet in 
beproeving
“Als jongetje nam ik een keer een 
gummetje met een Disney� guur 
erop mee uit een winkel. Thuis 
ontdekte mijn vader het, en ik 
moest het teruggeven aan de 
winkeleigenaar. Dat vergeet je 
nooit meer.
Een leugentje om bestwil is 
natuurlijk snel gedaan. Maar 
mijn lijn is: ‘Wat gij niet wilt dat u 
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 Dorpskerk 
 Santpoort 

Kunst – in beeld, woord en klank – in 

een inspirerende omgeving, dat is het 

idee achter het tweejaarlijkse Feest 

van de Geest. In 2020 konden de 

kunstroutes niet doorgaan vanwege 

de corona-uitbraak. Kerken én 

kunstenaars zijn blij dat het dit jaar 

wél mogelijk is. Het thema is dit keer 

‘In vuur en vlam’.

Honderd kerken
Feest van de Geest wordt voor de 

tiende keer georganiseerd. Het 

bijzondere kunstevenement begon 

in 2002 in Zuid- en Midden-Drenthe. 

Inmiddels doen er meer dan honderd 

kerken aan mee op allerlei plekken in 

Nederland.

In en rond Haarlem openen vijf 

kerken hun deuren. Daar zijn werken 

van zes kunstenaars te zien die hun 

kunstwerk speciaal voor Feest van de 

Geest hebben gemaakt. Ze hebben 

zich daarbij laten inspireren door het 

thema, door Pinksteren en door de 

architectuur van het kerkgebouw. 

De kerken zijn geopend op 28 en 

29 mei en 4, 5 en 6 juni (Tweede 

Pinksterdag) van 13.00 tot en met 

17.00 uur. Op de zondagen 29 mei 

en 5 juni heeft alleen de Pelgrimkerk 

andere openingstijden: de kerk is dan 

open van 12.00 tot en met 15.00 uur.

Op feestvandegeest.nl/heo lees 

je wat er allemaal te doen is in de 

deelnemende kerken in Haarlem en 

omstreken. Op feestvandegeest.nl

zie je welke andere regio’s in 

Nederland meedoen.

 · 3130 · 

Feest van de Geest draait helemaal om ‘inspiratie’. Voor dit bijzondere 

kunstevenement laten kunstenaars zich namelijk bezielen door Pinksteren, 

het feest van de inspiratie. Hun kunst is te bewonderen in kerken in 

verschillende regio’s in Nederland, waaronder Haarlem en omstreken.

 Na vier jaar eindelijk 
 weer Feest van de Geest 

Kunst in de kerk
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Toekomst
Van U is de

Veel mensen maken zich zorgen over de toekomst van de kerk. 

Met als doemscenario: een leeggelopen kerk. Komt het ooit nog 

goed? Tabitha van Krimpen, de Jonge Theoloog des Vaderlands, 

wijst op de veelkleurigheid van de kerk. 

Als het gaat over de toekomst van de kerk, 

gaat het al snel over jonge generaties. In 

het eerste nummer van #protestant, het 

magazine voor werkers in de Protestantse 

Kerk, las ik: “We leven in een tijd dat jonge 

generaties de kerk voor gezien houden.” 

Dat beeld wordt gelukkig niet herkend in 

de hele breedte van de Protestantse Kerk. 

Een predikant van een Gereformeerde 

Bondsgemeente die ik hierover sprak, 

vertelde bijvoorbeeld enthousiast over het 

bloeiende jeugdwerk in zijn gemeente en 

over twintigers die zich actief inzetten.

Gevarieerd beeld

Het is verleidelijk om de grafi eken met 

dalende lijnen, minder leden, minder 

nieuwe aanwas, te laten domineren. Maar 

achter die cijfers schuilt een gevarieerder 

beeld. Ja, er zijn gemeenten waar veel 

verdriet is omdat de aanwas van jonge 

generaties uitblijft. Maar daarnaast zijn er 

gelukkig ook plekken waar wél actieve 

jongeren zijn. De Protestantse Kerk 

bestaat uit een mozaïek van kerkplekken: 

van bestaande en nieuwe vormen van 

kerk-zijn, van orthodox tot vrijzinnig en 

van jong tot oud. 

Kracht van de kerk

Juist die diversiteit is ook de kracht van 

de kerk. Die valt niet te vangen in één 

beeld of grafi ek. Daarom is het belangrijk 

om steeds oog te houden voor wat 

er lokaal gebeurt. Al die verhalen van 

verschillende mensen in verschillende 

contexten komen gelukkig aan bod in 

Petrus. Ze mogen jou en mij verrassen 

door de veelkleurigheid van de kerk te 

laten zien. Dan gaan we de toekomst 

open tegemoet – niet met één verhaal 

van leegloop en ontkerkelijking, maar met 

verschillende verhalen.

Tabitha van Krimpen is 

theoloog en bedrijfskundige. 

Als Jonge Theoloog des 

Vaderlands is ze een jaar lang 

ambassadeur van de theologie 

in de samenleving. 

» tabithavankrimpen.nl 

Openbaring en de kerk
In ‘Visioenen voor vandaag’, de 

podcastserie over het bijbelboek 

Openbaring, gaat de tweede afl evering 

over de toekomst van de kerk. “Een klein 

groepje mensen in een grote stad lijkt 

niet zo e� ectief … Maar Openbaring 

laat ons iets anders zien”, zo stelt 

theoloog en kerkelijk pionier 

Gert-Jan Roest.

»  petrus.protestantsekerk.nl/

podcast
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Hoe zag jouw toekomstbeeld er 
vijft ien jaar geleden uit?
“Ik wilde graag bij de marine, 

maar dat idee raakte op de 

achtergrond doordat ik vooral 

opging in het computerspel Guild 

Wars. Op school ging het steeds 

slechter. In havo 4 kwamen de 

school, mijn ouders en ik overeen 

dat ik de rest van het schooljaar 

maar in de supermarkt moest 

gaan werken om na te denken 

over mijn toekomst.”

Je leven ziet er nu heel anders uit …
“Klopt, niet lang daarna ging 

ik met Kerk in Actie naar 

Bangladesh. Daar werd ik enorm 

geraakt door de blijmoedigheid 

van christenen die onder 

moeilijke omstandigheden 

moeten geloven. Dit kan het 

geloof dus ook met je doen, 

dacht ik. Ik raakte diep onder de 

indruk van de manier waarop 

deze christenen hun geloof 

handen en voeten gaven. 

Ik zag hoe zij begrippen als 

gerechtigheid en vrede tastbaar 

maakten. Terug in Nederland wist 

ik: hier moet ik wat mee. Via wat 

tussenstappen ben ik theologie 

aan de VU gaan studeren.”

Het jaarthema van de Protestantse 
Kerk is ‘Van U is de toekomst’. Wat 
zegt deze geloofsuitspraak jou?
“Ik ben nu fractievoorzitter van 

de ChristenUnie in Zwolle, een 

prachtige plek om het goede 

voor mensen te zoeken. Ik geloof 

dat God in deze wereld actief 

is via mensen. Het evangelie 

eindigt met een grote opdracht 

aan ons, om Zijn koninkrijk hier 

vorm te geven. En het mooie 

is: dat koninkrijk is overal. Als ik 

op bezoek ben bij mensen in 

een armoedesituatie kan ik iets 

voor hen betekenen, maar zij 

inspireren mij ook.”

Hoe kan de kerk zorgen dat ze een 
toekomst heeft , ook voor de jongere 
generatie?
“Ik zie de kerk als een groep 

mensen die aanwezig wil zijn in 

de samenleving. Ik denk niet dat 

je moet proberen om jongeren 

naar een gebouw te krijgen. Je 

moet daarnaartoe gaan waar zij 

zijn, en daar met hen in gesprek 

gaan over wat hen bezighoudt. 

Ik ben ervan overtuigd dat de 

kerk, op allerlei nieuwe manieren, 

toekomst heeft.”

Van gamer tot fractievoorzitter. Een Kerk in Actie-reis naar 

Bangladesh zette het leven van Ruben van de Belt op zijn kop.

‘Het koninkrijk van God is overal’
Toekomst
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Toekomst

Wat is jouw wens voor je toekomst?
“Ik wil geen soldaat worden, zoals mijn vader. 

Want dan word ik in een oorlog misschien 

neergeschoten.Misschien wil ik wel artiest worden. 

Ik zit op pianoles en leer steeds nieuwe liedjes. 

Eén liedje ken ik al heel goed. Dat speel ik vaak, 

maar mijn broer en zus vinden dat nogal irritant. 

Mijn wens voor de toekomst is vooral om meer 

over God te leren. Zodat als ik in de problemen zit, 

ik kan bidden tot God. En dat ik dan precies weet 

wat ik kan vragen en zeggen.”

Zijn er nu al moeilijke dingen waar je soms voor bidt?
“In de avond bid ik wel voor mezelf, bijvoorbeeld 

dat het beter mag gaan met begrijpend lezen. 

En laatst had ik last van mijn enkel, dus ging ik 

daarvoor bidden. Dat gaat nu veel beter. En mijn 

niveau van begrijpend lezen stijgt ook.

Soms denk ik erover na dat er misschien een Derde 

Wereldoorlog komt. Dan bid ik of ik in Gods armen 

mag zijn. Natuurlijk weet ik dat de kans klein is, 

maar toch. Door te bidden ben ik ook minder bang.”

Mensen zeggen vaak: ‘Vertrouw op God.’ 
Wat betekent dat voor jou?
“Dat als je bijvoorbeeld in de cel zit, je kunt 

vertrouwen dat God bij je is en voor je zorgt – 

zelfs als je in een land woont waar ze de doodstraf 

hebben. Dat je dan bidt en minder bang bent. 

Voor mij is God een soort vader. Een vader die 

altijd bij je is, al zie je ’m niet. Daarom wil ik ook 

meer over Hem leren, door te luisteren naar preken 

of de Bijbel te lezen. Het mooiste verhaal vind ik 

Jezus’ geboorte. Dan lees je wat er gebeurde toen 

Hij kind was. Ik vind het mooi dat Hij echt een kind 

is geweest zoals ik.”

Mark te Kulve (10) woont samen met zijn ouders, twee zussen en een broer in Apeldoorn. 

Daar gaat hij regelmatig naar geloofsgemeenschap De Fontein. Hij houdt van pianospelen, 

gamen, tennissen en logeren. En hij hoopt ooit een hit te scoren als artiest. 

‘Door te bidden ben ik minder bang’Toekomst‘Je hebt maar een klein beginnetje nodig’
In Bergen op Zoom verdwenen bijna alle jongeren uit de 

protestantse gemeente. Jeugdwerker Paulien Honkoop helpt 

mee om opnieuw verbinding met hen te leggen.

Je bent nu ruim een jaar jeugdwerker in Bergen op Zoom. Waarom ben je dit 
werk gaan doen? 
“Als hbo-docent ontmoette ik veel jongeren. Steeds meer 

begonnen ze me te raken met hun zorgen over de toekomst, 

hun gebrek aan perspectief en hun zoektocht naar antwoorden, 

bijvoorbeeld bij infl uencers. Ik had hun zo graag meer willen 

vertellen over God, die afrekent met hypocrisie en heelheid 

brengt. In de kerk kan dat.”

‘De jeugd heeft  de toekomst’, luidt het gezegde. Was men bang dat met de 
jeugd ook de toekomst uit de gemeente zou verdwijnen?
“In twintig jaar tijd zijn bijna alle jongeren uit de gemeente 

verdwenen. We geloven dat de kerk de plek is waar jongeren 

antwoord op levensvragen kunnen krijgen. Daarom willen we 

graag opnieuw de verbinding met hen zoeken.”

Hoe ga jij dat doen?
“Ik ben in gesprek gegaan met allerlei gemeenteleden, van jong 

tot oud, om te onderzoeken waar mogelijkheden voor verbinding 

liggen. Tijdens een van die gesprekken popte bij een paar jongeren 

het idee op van een podcast over zingeving, maar dan wel op 

hún manier: praten zoals je met je vrienden praat, of dat nu wel 

of niet past binnen de kaders van de kerk. De podcast blijkt een 

succes en zorgt inderdaad voor verbinding. De jongens hebben 

bijvoorbeeld een afl evering opgenomen tijdens een viering. De 

gemeente was geraakt door hun openheid, het heeft verschillende 

vervolggesprekken tussen generaties opgeleverd.”

Wat is jouw wens voor de toekomst van deze gemeente?
“Je hebt maar een klein beginnetje nodig om iets moois te laten 

groeien. Het geeft niet als het langzaam gaat. Ik hoop dat er over 

een paar jaar een groep van alle leeftijden is, dat ze elkaar weten 

te vinden om meer van God, elkaar en zichzelf te ontdekken.”

Eerder stond er een reportage over de podcast in #protestant. 

Dit is het gratis vakblad voor alle werkers in de Protestantse Kerk.

»  protestantsekerk.nl/magazine
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‘Een vierkante 
boom: dat hadden 
ze nog nooit gezien’

De Oekraïense vluchtelingen die in 
maart aankwamen, zullen niet de 
laatste zijn, verwachten ze in het 
Betuwse Valburg. Ondernemende 
kerkleden regelden gastgezinnen en 
reden met een touringcar naar 
de grens met Oekraïne. Wat dreef 
hen om dit te doen?

Warme soep
na een kille vlucht

Bij het hek van de oude 
dorpsschool staat een krat 
glimmende sinaasappels 
op een autodak: welkom 
in de fruitstreek. We zijn 
in IJzendoorn, dicht bij 
Valburg. De eerste groep 
van zestig vluchtelingen 
wordt hier de eerste 
vier dagen opgevangen. 
Ze kunnen er even 
acclimatiseren voordat ze 
naar hun gastgezin gaan. 
Het welkom is warm: 
straatbewoners hebben 
de Oekraïense vlaggen 
uitgestoken. 

Prettige chaos
Op het moment dat de 
vluchtelingen kennismaken 

met hun gastgezinnen – 
allemaal uit de hervormde 
kerk van Valburg-Homoet 
– is het een prettige chaos. 
Kinderen, schoonmakers, 
kerkleden en vluchtelingen 
lopen dwars door elkaar 
heen, en er is soep met 
broodjes voor iedereen. 
Voorganger Arie Simons ziet 
het allemaal goedkeurend 
aan. Hij is degene die deze 
opvanglocatie bemiddelde 
bij de gemeente Neder-
Betuwe. Waarschijnlijk zal 
deze voorlopig nog wel in 
gebruik zijn. Voor Simons is 
het zonneklaar dat dit niet de 
laatste groep is – de oorlog 
duurt voort en een volgende 
groep is al in aantocht.

De inspiratie voor de actie 
haalt Simons rechtstreeks 
uit de Bijbel, zo vertelt 
hij deze zaterdagmorgen 
op rustige toon tegen de 
nieuwe bezoekers. De 
opvangcommissie is daarom 
ook naar Boaz genoemd, 
licht hij later toe. “In Hem 
is kracht, betekent dat. Ruth 
was een ontheemde, maar 
Boaz hee�  zich over haar 
ontfermd. Dat is toch een 
mooi verhaal?”
Tijdens de ochtend liggen 
er ook Russische bijbels – 
al neemt niet iedereen die 
mee, een aanzienlijk deel 
is moslim. Simons zegt dat 
zijn gemeente daar geen 
onderscheid in maakt: 

“Integendeel! Dat is juist 
het voorbeeld van Boaz. 
De zorg voor het volk van 
Ruth was in zijn tijd zelfs 
o�  cieel verboden, maar hij 
deed het wel. Een voorbeeld 
voor ons.”

Tranen
De sfeer in de zaal is positief 
en rustig – soms worden 
er tranen gelaten. Een 
vrouw die een gastgezin 
kreeg toegewezen, valt 
huilend in de armen van een 
verbouwereerde Nederlandse 
vrouw. Sommige 
vluchtelingen tonen zich 
schuchter en beleefd met 
een enkel woordje Engels. 
Andere zijn vrolijk en 

toegankelijk, opgelucht 
dat ze een veilig heen-
komen vonden.
De jonge moeder Solomia 
was als klein kind al eens 
te gast in het Nederlandse 
Nieuw-Lekkerland en spreekt 
sindsdien een paar woorden 
Nederlands. Met een baby op 
haar arm en twee kinderen 
om zich heen beweegt ze 
enthousiast van groep naar 
groep, helpend met vertalen of 
zinnen checkend op Google  ›
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Reportage

De inspiratie voor de actie 
haalt Simons rechtstreeks 
uit de Bijbel, zo vertelt 
hij deze zaterdagmorgen 
op rustige toon tegen de 
nieuwe bezoekers. De 
opvangcommissie is daarom 
ook naar Boaz genoemd, 
licht hij later toe. “In Hem 
is kracht, betekent dat. Ruth 
was een ontheemde, maar 
Boaz hee�  zich over haar 
ontfermd. Dat is toch een 
mooi verhaal?”
Tijdens de ochtend liggen 
er ook Russische bijbels – 
al neemt niet iedereen die 
mee, een aanzienlijk deel 
is moslim. Simons zegt dat 
zijn gemeente daar geen 
onderscheid in maakt: 



“Ik ben opgegroeid in Suriname 

met het gegeven dat er één God 

is, maar dat iedereen Hem anders 

noemt. Op mijn 42e – ik woonde 

al ruim 20 jaar in Nederland – 

gebeurden er heftige dingen in 

mijn leven waardoor ik opnieuw op 

zoek ging naar God. Bij de Lutherse 

kerk in Amsterdam werd ik gastvrij 

omarmd. Daardoor wist ik: in het 

huis van God is iedereen welkom.”

“Ik woon nu 45 jaar in 

Nederland en voel me 

thuis. De toenemende 

polarisatie baart me wel 

zorgen. In onze gemeente 

denken wij dat kerken 

hun verantwoordelijkheid 

kunnen en moeten nemen. 

Vijf jaar geleden richtten we een 

werkgroep op met als doel het 

gesprek op gang te brengen. Vaak 

weet men niets van elkaars afkomst 

en herkomst.”

“We hebben twee symposia en een 

essaywedstrijd georganiseerd. Hier 

is het boek Heilzame verwerking 

van het slavernijverleden voor wit 

en zwart uit voortgekomen. Met 

onze reizende tentoonstelling 

‘Kerk en slavernij’ kunnen kerken 

het gesprek starten in hun eigen 

gemeente. Tijdens Keti Koti 

organiseren we dialoogtafels 

met witte en zwarte mensen. 

Alles begint met goed luisteren 

naar elkaar. De kerk kan op deze 

manier echt een brug slaan.”

“We kunnen het (slavernij)verleden 

niet uitwissen, maar door begrip 

voor elkaars geschiedenis kunnen 

we werken aan een gezamenlijke 

toekomst. Gods liefde leert ons 

anderen te vergeven.”

van Lilian Jangali
Het inzicht...

Welke lessen leert een dominee, kerkelijk werker of ambtsdrager zélf? En 

verandert dit het werk in de kerk? Kerkenraadsvoorzitter Lilian Jangali (63) 

vindt dat de kerk in Nederland een cruciale rol kan spelen in het gesprek 

over de toenemende polarisatie.

‘De kerk kan
echt een

brug slaan’
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Keti Koti
Op 1 juli is de Surinaamse 

feestdag Keti Koti 

(‘gebroken ketenen’), 

bedoeld om stil te 

staan bij de afscha�  ng 

van de slavernij. De 

werkgroep Racisme in de 

Protestantse Kerk, pleit 

ervoor dat kerken dit feest 

ook jaarlijks vieren.

Translate. Met haar drie 
kleintjes moest ze het
strijdtoneel in Zhytomyr 
ontvluchten, vlak bij de 
hoofdstad Kyiv.
Johan van Noort, die het 
transport opzette, merkte 
bij de Pools-Oekraïense 
grens veel argwaan onder 
de vluchters. “Sommige 
vluchtelingen waren door 
ons al drie keer uitgenodigd 
voordat ze mee durfden. 
Men is beducht voor 
mensenhandel.” Inmiddels 
merkt hij dat de bezoekers 
ontspannen: foto’s van de 
Oekraïense vlaggen in de 
straat gingen via social media 
meteen naar het thuisfront. 
“Net als de rechtgeknipte 
boom in de tuin van m’n 
zwager. Een vierkante boom: 
dat hadden ze nog 
nooit gezien!”

Reuring
Buiten de school vertrekken 
Hans en Meiny Heikoop 

met twee vrouwen en 
twee kinderen uit de regio 
Donetsk, die ze in hun 
huis in Tricht opnemen. 
Ze wonen verder weg maar 
volgen online de diensten 
van de Valburgse gemeente 
en hoorden zo van het 
initiatief. “We hadden het 
meteen op ons hart om 
mee te doen”, zegt Meiny. 
“Onze vijf kinderen zijn 
het huis uit, wij kunnen 
dus wel drie slaapkamers 
missen.” Het echtpaar hee�  
een zorgboerderij waar de 
vluchtelingen overdag ook 
welkom zijn. “Die reuring is 
goed voor hen, dat merkten 
we al.”
Een ander echtpaar helpt 
hun gasten de grote 
boodschappentassen te 
dragen. Ze verdwijnen 
allemaal in hun grote 
SUV. Complimenten van 
een passant over zijn 
gastvrijheid wimpelt de man 
af. “Denk aan wat Jezus zei: 

naastenliefde is de ander 
liefhebben zoals jezelf. Dan 
heb ik nog heel wat meer te 
doen dan dit alleen!”
Als de gastgezinnen 
wegrijden, blij�  het kratje 
sinaasappels achter, nog even 
glimmend als in de ochtend 
– in alle vertrekdrukte is men 
vergeten ze mee te pakken. 
Maar vermoedelijk blijven ze 
goed tot de volgende groep 
aankomt.

Hulp in Oekraïne

Kerk in Actie verleent samen met 

kerken en christelijke organisaties 

uit Oekraïne hulp aan kwetsbare 

mensen in het land. In dorpen 

krijgen vluchtelingen die onderweg 

zijn bijvoorbeeld voedsel, onderdak 

en transportmiddelen. Ook aan de 

grenzen wordt hulp geboden. 

Je kunt dit werk steunen met een 

bijdrage op rekeningnummer 

NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. 

Kerk in Actie te Utrecht o.v.v. 

noodhulp Oekraïne.

» kerkinactie.nl/oekraine
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brug slaan’



Een platform voor christenen 

die plantaardig willen leven. 

Dat is het doel van Vegan 

Church, waar Anja en Sandra 

Hermanus-Schröder zich 

voor inzetten. Sandra: “Vegan 

Church is een platform waar 

je gelijkgestemden kunt 

ontmoeten – een plek om 

verhalen, informatie 

en inspiratie te delen.”

Beiden zijn ook betrokken 

bij pioniersplek De Pelgrim 

in Zoetermeer, een 

ontmoetingsplek voor 

zingeving en spiritualiteit.

Waarom zou je eigenlijk 

vegan eten? Anja: 

“Christenen zijn vaak al 

enorm compassievol naar 

medemensen toe. Maar toen 

ik me ervan bewust werd 

hoe wij mensen omgaan 

met de aarde en alles wat 

daarop leeft, wist ik dat 

ik anders wilde leven. De 

aarde en de dieren zijn niet 

zomaar een gebruiksmiddel 

of grondstof.” Sandra: “Ik 

zoek graag verbinding met 

medegelovigen. Het gaat mij 

om de héle schepping, en 

alles wat daarin leeft. Door 

de Bijbel heen zie ik een 

lijn: alle schepselen horen 

erbij. In Psalm 150 wordt 

bijvoorbeeld ‘al wat adem 

heeft’ opgeroepen om God te 

loven. Dat betekent voor mij 

dat ook dieren meedoen. Ik 

heb liefde voor alles wat God 

geschapen heeft. Hij heeft 

alles prachtig gemaakt!”

Momenteel houdt Vegan 

Church een sabbatsjaar. 

“Normaal gesproken zijn 

we op allerlei christelijke 

events aanwezig om te 

vertellen hoe je vegan kunt 

leven”, zegt Anja. “Daarnaast 

komen we naar kerken 

voor themadiensten, of 

bieden we proeverijen en 

kookworkshops aan. Sandra 

is theoloog en ik ben kok, 

dus dat vult elkaar mooi aan! 

Mensen die geïnteresseerd 

zijn, kunnen ook veel 

ontdekken op onze 

website.”

»  veganchurch.nl, 

info@veganchurch.nl

Liefde voor alles wat God geschapen heeft 
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Vegan koken
met onkruid

Bereiding
1  Snijd de ui en de knofl ook 

fi jn en fruit ze in wat olie.

2  Voeg het water, het 

bouillonblokje en de haver 

cuisine toe. Voeg ook 

de pasta toe en laat dit 

samen zachtjes koken. 

Je kookt de pasta dus niet 

apart! Roer regelmatig 

om en voeg indien nodig 

extra water toe.

3 Snijd de paprika in kleine 

blokjes en voeg deze toe 

aan de pasta.

4  Was het zevenblad, laat 

het uitlekken en hak het 

grof. Voeg het zevenblad 

toe vlak voordat de pasta 

gaar is. Laat 2 minuten 

meetrekken en roer nog 

eens goed.

5  Breng op smaak met 

edelgistvlokken, zout 

en peper. 

De spinazie van de wilde 
kruiden, zo wordt zevenblad 
ook wel genoemd. Rijk 
aan vitamine A en C en 
verschillende mineralen. 
Een echt superfood.

Onder tuinders geldt zevenblad vooral 

als onkruid. De plant wordt zelfs 

tuinmansverdriet genoemd vanwege 

de worteluitlopers. Die zijn lastig te 

verwijderen als ze eenmaal woekeren 

in de tuin. Maar dit (on)kruid kun je dus 

ook omarmen: het is een voedzame 

plant om van te genieten, zoals in dit 

vegan pastagerecht.

Pasta in 
zevenbladroomsaus
Benodigdheden

voor 2 personen:

Rijstgerecht

-  100 g zevenblad 

 (of 125-150 g verse 

 spinazie)

- 1 kleine ui

- 1 teen knofl ook 

- olie

- 200 g penne

- ½ rode paprika

-  250 ml haver cuisine 

 (vegan kookroom)

- 500 ml water

- 1 blokje groentebouillon

- 1 eetlepel edelgistvlokken

-  zeezout en peper naar 

smaak

Variaties: 

Voeg in de herfst bijvoorbeeld 

250 g paddenstoelen toe aan 

de uien en knofl ook, en in de 

winter 150-200 g boerenkool.
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Vegan koken
Petrus kookt

Vegan koken
met onkruid

Bereiding
  Snijd de ui en de knofl ook 

fi jn en fruit ze in wat olie.

Vegan koken
met onkruid

Bereiding
1  
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Een platform voor christenen 

die plantaardig willen leven. 

Dat is het doel van Vegan 

Church, waar Anja en Sandra 

Hermanus-Schröder zich 

voor inzetten. Sandra: “Vegan 

Church is een platform waar 

je gelijkgestemden kunt 

ontmoeten – een plek om 

verhalen, informatie 

en inspiratie te delen.”

Beiden zijn ook betrokken 

bij pioniersplek De Pelgrim 

in Zoetermeer, een 

ontmoetingsplek voor 

zingeving en spiritualiteit.

Waarom zou je eigenlijk 

vegan eten? Anja: 

“Christenen zijn vaak al 

enorm compassievol naar 

medemensen toe. Maar toen 

ik me ervan bewust werd 

hoe wij mensen omgaan 

met de aarde en alles wat 

daarop leeft, wist ik dat 

ik anders wilde leven. De 

aarde en de dieren zijn niet 

zomaar een gebruiksmiddel 

of grondstof.” Sandra: “Ik 

zoek graag verbinding met 

medegelovigen. Het gaat mij 

om de héle schepping, en 

Liefde voor alles wat God geschapen heeft 
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Eén, enig God,

Ik dank U omdat U één bent, 
uniek, God uit één stuk,

Bron van mijn bestaan en van al wat leeft , 
Liefde die sterker is dan de dood,

Trooster die inspireert en corrigeert, 
Vader, Zoon en Geest.

Uit het gebed ‘Een van hart’ van ds. René de Reuver,

scriba van de Protestantse Kerk, uit het gebedenboek U die voor

mij uitgaat. Petrus verloot dertig exemplaren van dit gebedenboek.

Meedoen kan tot uiterlijk 24 juni via petrus.protestantsekerk.nl/win.

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

Alleen de winnaars ontvangen bericht.
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Rondje om 

de kerkRondje om 

de kerkRondje om 

De wandeling start op de 

Wezepsche Heide, gaat 

via landgoed Molecaten 

naar Hattem en vervolgens 

door de IJsselvallei via de 

Hanzeboog en Het Engelse 

Werk naar het centrum 

van Zwolle. De route kan 

ingekort worden (zie kader, 

ook voor de link naar de 

routebeschrijving).

Deze NS-wandeling volgt 

voor een groot deel het 

Westerborkpad. Dat loopt 

over een traject van 342 

km van de Hollandsche 

Schouwburg in Amsterdam 

naar het Herinneringscentrum 

Kamp Westerbork. Het pad 

is ontstaan doordat Jan 

Dokter in 2008 het spoor 

volgde van zijn familieleden 

die in 1943 per trein van 

Amsterdam naar Kamp 

Westerbork waren afgevoerd 

en niet terugkeerden. 

Het Westerborkpad staat 

onderweg stil bij zaken die 

iets te maken hebben met de 

Jodenvervolging. 

»  westerborkpad.nl 

Wezepsche Heide
Vanaf station Wezep ben je al 

snel op de Wezepsche Heide, 

onderdeel van de Veluwe. Dit 

natuurgebied wordt beheerd 

door waterleidingbedrijf 

Vitens om te voorkomen dat 

er schadelijke sto� en in het 

grondwater terechtkomen. Al 

sinds 1886 wordt hier schoon 

drinkwater opgepompt. 

Schotse hooglanders 

zorgen ervoor dat de 

heide niet dichtgroeit. Het 

ruiterpad over de heide 

loopt wat lastig, maar de 

routebeschrijving biedt een 

alternatief, beter begaanbaar 

pad. Het zal misschien 

door de coronapandemie 

komen, maar het is voor 

een doordeweekse ochtend 

erg druk met wandelaars en 

mountainbikers. Geen wonder, 

het is hier schitterend.

Molecaten
Na de heide gaat het 

door bosachtig gebied 

en vervolgens langs een 

fi etspad over de snelweg A50 

richting landgoed Molecaten. 

Hier biedt de alternatieve 

route, goed aangegeven in 

de routebeschrijving, een 

mooi pad door het bos over 

landgoed Molecaten. Het 

Westerborkpad gaat langs de 

weg richting Hattem. 

Landgoed Molecaten was 

particulier bezit totdat het in 

1987 verkocht werd aan een 

verzekeringsmaatschappij.  ›

Heide met Schotse hooglanders, Hanzestad Hattem, de IJssel en 
een romantisch stadspark. Janet van Dijk loopt een afwisselende 

NS-wandeling van 16 km van station Wezep naar Zwolle.

Over 
de heide en 

langs de IJssel

44 ·  · 45



Hattem

Huis 

Molecaten

het aantal vergaderingen 

door onder meer een 

nieuwe, compacte algemene 

kerkenraad. Op de website 

geven de gemeenten aan 

dat ze met de fusie ook 

bijdragen ‘aan de Bijbelse 

oproep om niet gescheiden 

maar samen op te trekken in 

het geloof’.

Monument en kazemat
Na het centrum van Hattem 

geeft de routebeschrijving 

twee opties, waarvan de 

pontjesroute ongetwijfeld 

de mooiste is. Deze is alleen 

mogelijk van eind april tot eind 

oktober. Ik volg nu de route 

langs de dijk naar de rode 

Hanzeboog. Deze route gaat 

onder de Dijkpoort door, een 

14e-eeuwse stadspoort, en 

langs een oorlogsmonument 

‘voor hen die vielen, 4 april 

1945’. Het monument is 

opgericht ter nagedachtenis 

aan zes gevangenen die 

hier enkele dagen voor de 

bevrijding door de bezetter 

werden gefusilleerd. Twee van 

hen kwamen uit Hattem. 

Iets verderop langs de dijk, 

vlak voor de Hanzeboog, ligt 

Rivierkazemat Zwolle-Zuid, 

gebouwd in 1936 om de 

brug over de IJssel te kunnen 

verdedigen voor het geval 

de Duitsers ons land zouden 

aanvallen. Samen met nog 

twee andere rivierkazematten 

behoorde deze tot het 

verdedigingscomplex Zwolle.

Hanzeboog en Het Engelse Werk
Vlak hierna gaat de route 

over de rode Hanzeboog, 

een spoorbrug die in 2011 

in gebruik werd genomen 

vanwege de aanleg van de 

Hanzelijn Lelystad-Zwolle. 

Vanaf hier kijk je rechts mooi 

uit over de uiterwaarden en 

zie je links Het Engelse Werk 

opdoemen. De route gaat 

door dit park, maar is vanaf 

hier ook te verkorten met 2 

km. Je loopt dan langs de 

rand van Het Engelse Werk in 

plaats van erdoor.

Dit park in romantische 

Engelse landschapsstijl werd 

rond 1828 aangelegd op de 

voormalige vestingwerken 

van Zwolle. Het is een 

echt wandelpark maar het 

wordt ook gebruikt als 

waterwingebied. 

Vanwege de status van 

voormalig vestingwerk is het 

een rijksmonument. Ik kies 

voor de route door het park. 

Met kleine hoogteverschillen, 

mooie bruggetjes, veel water 

en groen is het echt een 

prachtig stadspark, met op 

verschillende plekken uitzicht 

over de IJssel. Ook hier zeg 

ik: heb je tijd, maak een 

extra rondje.

Tot slot gaat de route via 

het Katerveer en langs de 

Willemsvaart richting de 

spoorlijn Amersfoort-Zwolle, 

en vervolgens door de wijk 

Hanzeland naar de achterkant 

van het station.

De laatste bewoners waren 

Walraven Jacob baron van 

Heeckeren van Molecaten 

(1914-2001) en zijn vrouw 

Rita. Hij was van 1950 tot 1956 

persoonlijk secretaris van 

Juliana, zij gouvernante van 

de twee jongste prinsesjes. 

In de nasleep van de Greet 

Hofmans-a� aire en de 

gedwongen reorganisatie van 

het hof werd Van Heeckeren 

per 1 januari 1957 ontslagen 

als particulier secretaris.

De route gaat verder 

naar het centrum van 

Hattem, dat met Elburg en 

Harderwijk behoorde tot de 

Veluwse Hanzesteden. Die 

waren aangesloten bij het 

Hanzeverbond (opgericht 

in de middeleeuwen), 

een samenwerking van 

handelaren en steden die 

uitbreiding en bescherming 

van de handel nastreefden. 

Heb je tijd, dan is het leuk 

om het prachtige oude 

stadscentrum te doorkruisen. 

Voor wat cultureels kun je 

het Voerman Stadsmuseum 

aan de Achterstraat 

bezoeken, of het Anton Pieck 

Museum aan de Noordwal 

31. Ook het Nederlands 

Bakkerijmuseum aan de 

Kerkhofstraat is binnen 

handbereik.

Grote of Andreaskerk 
De route gaat in het 

centrum van Hattem over 

de Markt, waar op nr. 2 

de Grote of Andreaskerk 

gevestigd is. Sinds 1 

januari is deze hervormde 

gemeente gefuseerd 

met de gereformeerde 

kerk tot de Protestantse 

Gemeente Hattem (met zo’n 

2.500 leden). De Grote of 

Andreaskerk in de binnenstad 

en de Emmaüskerk aan de 

Dorpsweg blijven beide in 

gebruik voor kerkdiensten en 

andere kerkelijke activiteiten. 

De gemeenten zien de fusie 

als een belangrijke stap om 

toekomstbestendig te zijn: 

twee vitale wijkgemeenten 

met beide een fulltime 

predikant, een samenvoeging 

van de ledenadministraties, 

en een vermindering van 

NS-wandeling Wezepsche Heide
De wandeling is samengesteld door Wandelnet in samenwerking 

met de Nederlandse Spoorwegen. De route maakt gebruik van het 

Westerborkpad en, helemaal aan het eind, van het Hanzestedenpad 

(van Doesburg naar Kampen, 120 km). De afstand is 16 of 14 km, 

eventueel nog verder in te korten (zie daarvoor de beschrijving). 

Markeringen staan op hekken, verkeersborden, paaltjes en bomen. Op 

een paar punten geeft de beschrijving een alternatieve, ongemarkeerde 

maar wel goed beschreven route.

»  ns.nl/dagje-uit/wandelen
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Hollandse luchten
Hattem heeft vrij uitzicht op de beroemde Hollandse luchten, die veel 

schilders inspiratie boden en bieden. Een van hen was de Hattemse 

kunstschilder Jan Voerman. Hij schilderde graag de wolken boven de 

IJssel, net als het water en de koeien. Maar hij schilderde ook Joodse 

taferelen, bloemen, huisjes en portretten. In het Voerman Stadsmuseum 

zijn schilderijen te zien van hem en van zijn zoon Jan (junior), die 

aquarellen voor de Verkade-albums maakte, maar ook veel vrij werk.

»  voermanmuseumhattem.nl 

Rubriek
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Rondje om de kerk

het aantal vergaderingen 

door onder meer een 

nieuwe, compacte algemene 

kerkenraad. Op de website 

geven de gemeenten aan 

dat ze met de fusie ook 

bijdragen ‘aan de Bijbelse 

oproep om niet gescheiden 

maar samen op te trekken in 

het geloof’.

Monument en kazemat
Na het centrum van Hattem 

geeft de routebeschrijving 

twee opties, waarvan de 

pontjesroute ongetwijfeld 

de mooiste is. Deze is alleen 

mogelijk van eind april tot eind 

oktober. Ik volg nu de route 

langs de dijk naar de rode 

Hanzeboog. Deze route gaat 

onder de Dijkpoort door, een 

14e-eeuwse stadspoort, en 

langs een oorlogsmonument 

‘voor hen die vielen, 4 april 

1945’. Het monument is 

opgericht ter nagedachtenis 

aan zes gevangenen die 

hier enkele dagen voor de 

bevrijding door de bezetter 

werden gefusilleerd. Twee van 

hen kwamen uit Hattem. 

Iets verderop langs de dijk, 

vlak voor de Hanzeboog, ligt 

Rivierkazemat Zwolle-Zuid, 

gebouwd in 1936 om de 

brug over de IJssel te kunnen 

verdedigen voor het geval 

de Duitsers ons land zouden 

aanvallen. Samen met nog 

twee andere rivierkazematten 

behoorde deze tot het 

verdedigingscomplex Zwolle.

Hanzeboog en Het Engelse Werk
Vlak hierna gaat de route 

over de rode Hanzeboog, 

een spoorbrug die in 2011 



De kerk in of uit
Kerkgangers komen 

en gaan. Wat beweegt 

mensen om zich 

aan te sluiten bij een 

protestantse gemeente 

of juist bewust afscheid 

te nemen?

'Ik heb mijn hart opengezet'
“Ik ben niet gelovig 
opgevoed, maar heb altijd 
het gevoel gehad dat er 
meer is. Toen ik vier jaar 
geleden mijn vriend Henny 
leerde kennen, die kerkelijk 
betrokken is, stelde ik hem 
dan ook veel vragen over 
geloven. Hij vroeg me mee 
te gaan naar de kerk. We 
zijn een paar keer bij de 
geloofsgemeenschap Jong 
en Vrij in Amersfoort 
geweest. Daar werden 
we best blij van.
Vanwege de coronacrisis 
zijn we de online diensten 
van de Meentkerk in onze 
woonplaats Huizen gaan 
volgen. Er gingen steeds 
andere voorgangers voor. 
Jan Verkerk, evangelist bij 
De Brug in Huizen, sprak me 
bijzonder aan. Ik begreep 
meteen wat hij vertelde en 
werd erdoor geraakt.”

“Zodra De Brug weer 
openging, werden we er 
zo warm ontvangen! We 
werden erbij betrokken 
zonder dat we wat ‘moesten’. 
De ontmoetingsdiensten 
vinden plaats in een 
huiskamersetting met 
bloemen en kaarsjes op 

tafel. Heel gemoedelijk. En 
de mensen zijn een beetje 
familie geworden. We 
hebben ons aangesloten, 
ik vind het fantastisch.” 

“Op de meeste van 
mijn vragen vind ik 
langzamerhand een 
antwoord. Niet op alle, 
ik heb geleerd dat ik niet 
overal bewijzen voor moet 
willen vinden – geloven is 
niet zwart-wit. Gesprekken 
met Jan Verkerk en 
met deelnemers van de 
oriëntatiecursus hebben 
me erg geholpen. Ook thuis 
praten we er veel over. Met 
Kerst kreeg ik mijn eerste 
bijbel, de NBV21. Mijn 
vriend en ik lezen er samen 
in. Voor hem is dit ook een 
nieuwe weg.” 

“Ik heb mijn hart opengezet 
voor het geloof, zo voelt het. 
Daar stroomt nu veel liefde 
in, vertrouwen ook dat alles 
goedkomt. Dat de dingen 
lopen zoals ze moeten lopen. 
Ik heb iets gevonden waar ik 
niet naar op zoek was, maar 
wat mijn leven wel verrijkt.”

» debrughuizen.nl

“Ik ben opgegroeid in een 
kerk die mensen aanpraat 
dat ze zondig zijn, en dat 
iemand daarvoor het kruis 
op zich hee�  genomen: een 
god die van alles van je wil 
en ook van alles niet wil. Ik 
ben daar erg door beïnvloed 
geweest. Het leidde tot een 
zoektocht naar ‘de ware 
God’. Ik heb heel veel kerken 
van binnen gezien: van de 
baptistengemeente waar 
ik opgroeide, ging ik naar 
een evangelische gemeente 
in mijn tienertijd, en als 
jongvolwassene naar nog 
weer andere gemeenten, 
van zwaar tot vrijzinnig. 
En ik las boeken van 
allerlei theologen.”

“Zo’n vijf jaar geleden was 
er een omslagpunt. In 
mijn toenmalige werk als 
evenementenorganisator 
en zinzoeker vroeg ik voor 
het evenement ‘Brieven 
aan God’ aan verschillende 
mensen om een brief aan 
God te schrijven en die voor 
te lezen. Daaronder zaten 
kunstenaars, schrijvers en 
religieuzen. God werd van 
alle kanten belicht. Voor de 
een was God dood, de ander 
zag God in de natuur, weer 
een ander zei: ‘God, dat zijn 
we zelf.’ Mijn beeld van de 

God waarover ik in de kerk 
hoorde, de ‘gekaderde’ God, 
ging daardoor wankelen.”

“Ik heb er een ander 
godsbeeld aan 
overgehouden: van een 
God van ruimte, van licht, 
een God die gebeurt in 
ontmoetingen. Dat beeld 
past niet bij het godsbeeld 
dat ik in de kerk ervaren 
heb. Die twee matchen voor 
mij gewoon niet met elkaar. 
Daarom ben ik uit de kerk 
gestapt. Dat kostte me wel 
wat. Vrienden bijvoorbeeld, 
en een periode van rouw. 
Maar nu voel ik me vrij, 
en rijker als mens.”

“Ik heb mezelf onrecht 
aangedaan door zo 
hardnekkig op zoek te 
gaan naar de ware God en 
door in de kerk te willen 
passen. Voor mensen in 
een soortgelijk proces 
maak ik nu kunst waarmee 
ik hen wil bemoedigen 
en verlichten.”

» bobvenus.nl

Ken of ben jij iemand die 
de Protestantse Kerk hee�  
verlaten en daarover wil 
vertellen? Laat het weten via 
petrus@protestantsekerk.nl.

‘ Ik voel me nu vrij, 
en rijker als mens’Naam: 

Vinja Grünfeld (40)

‘Ik was er niet naar op 
zoek, maar het heeft  

mijn leven verrijkt’

 Erin

Naam: 
Bob Venus (37) 

‘Ik deed mezelf onrecht 
aan door zo hardnekkig 

te zoeken naar 
de ware God’

Eruit
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»  petrus.protestantsekerk.nl/

petrusinhetland

Het RD geeft me inzicht in de 
christelijke waarden die ik mijn 
leerlingen mee wil geven. 

Corstiaan | Directeur basisschool

Het RD is er ook voor jou. 
Ga naar rd.nl/petrus

De een leest graag persoonlijke verhalen, de ander zoekt verdieping bij het 
nieuws. Maar allemaal hebben we behoefte aan goede, evenwichtige en 
eerlijke informatie. Aan zicht op het Bijbelse perspectief in ons bestaan.  

Het RD wil helpen verder te kijken dan jezelf. 

RD, de krant voor het hele verhaal.  

Modder en meesjes
Elke dag komt hij onder de 
modderspetters, bezweet en met 
een gelukzalig gezicht terug van 
het voedselbos in de Goudse Hout. 
‘s Ochtends werkt hij achter de 
computer aan zijn proefschri� , 
‘s middags trekt hij meters 
braamstruiken uit de grond, maakt 
wiepen langs de oever en plant nieuwe 
stekjes. Zon, wind of regen, het 
maakt hem niks uit. Mijn man David 
houdt zijn hele leven al van tuinieren 
en buiten bezig zijn. Een welkome 
afwisseling naast de intellectuele 
uitdagingen van zijn werk.

Op het verlanglijstje van het 
Weilandklooster staat, naast de 
toekomstige leefgemeenschap, een 
voedselbos. David doet alvast ervaring 
op in het voedselbos van de IVN. De 
eerste keer dat ik daar kom, zie ik – 
als leek – vooral modder en takken. 
David wijst enthousiast naar een 
groepje kale stengels. “Dat worden de 
frambozen”, vertelt hij. Je hebt wat 
verbeeldingskracht nodig om te zien 
wat het kan worden. Ik denk aan wat 
Mariette laatst zei over het opstarten 
van het Weilandklooster: het gaat niet 
om het oogsten, maar om het zaaien.

Als ik David vraag of hij God ontmoet 
in het voedselbos, zegt hij dat hij er 
de verbondenheid voelt met alles 
wat lee� : “Zo hee�  God het bedoeld, 

denk ik. Die samenhang. Dat ik een 
bessenstruik aan het planten ben en 
dat er roodborstjes en staartmeesjes 
om me heen scharrelen naar zaadjes 
en insecten. Dat is de tegenpool 
van vervreemding. Dan voel ik 
me verbonden.”

Zolang we als Weilandklooster nog 
geen eigen plek hebben, kunnen 
we die verbondenheid ervaren in 
de tuinen van kloosters waar we 
onze retraites organiseren. In mei 
zijn we te gast bij De Huijberg met 
zijn prachtige tuinen. In juni geven 
we de retraite ‘Groene genade’ bij 
de franciscanen in Megen, om daar 
te genieten van bloeiende bomen, 
bloemen en kruiden.

Bij het vinden van een geschikte 
plek voor het Weilandklooster is een 
hectare grond voor een voedselbos 
een absolute voorwaarde. Want we 
willen niet alleen praten over zorg 
voor de schepping, maar dit aan 
den lijve ervaren. De toekomstige 
bewoners en gasten mogen met de 
voeten in de klei en de handen in 
de aarde.

  Pionieren  
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 afl evering 

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.

Column
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'Het gaat niet om het oogsten, 
maar om het zaaien'

[ advertentie ]

 · 51

Modder en meesjes
Elke dag komt hij onder de 
modderspetters, bezweet en met 
een gelukzalig gezicht terug van 
het voedselbos in de Goudse Hout. 
‘s Ochtends werkt hij achter de 
computer aan zijn proefschri� , 
‘s middags trekt hij meters 
braamstruiken uit de grond, maakt 
wiepen langs de oever en plant nieuwe 
stekjes. Zon, wind of regen, het 
maakt hem niks uit. Mijn man David 
houdt zijn hele leven al van tuinieren 
en buiten bezig zijn. Een welkome 
afwisseling naast de intellectuele 
uitdagingen van zijn werk.

Op het verlanglijstje van het 
Weilandklooster staat, naast de 
toekomstige leefgemeenschap, een 
voedselbos. David doet alvast ervaring 
op in het voedselbos van de IVN. De 
eerste keer dat ik daar kom, zie ik – 
als leek – vooral modder en takken. 
David wijst enthousiast naar een 
groepje kale stengels. “Dat worden de 
frambozen”, vertelt hij. Je hebt wat 
verbeeldingskracht nodig om te zien 
wat het kan worden. Ik denk aan wat 
Mariette laatst zei over het opstarten 
van het Weilandklooster: het gaat niet 
om het oogsten, maar om het zaaien.

Als ik David vraag of hij God ontmoet 
in het voedselbos, zegt hij dat hij er 
de verbondenheid voelt met alles de verbondenheid voelt met alles 
wat lee� : “Zo hee�  God het bedoeld, 



Jolanda van Coeverden
Lee� ijd: 53 jaar
Woonplaats: Markelo
Samen met Bianca en Iet de drijvende 
kracht achter de boekenmarkt van de 
Protestantse Gemeente Markelo.

“De boekenmarkt is een begrip 
in Markelo en omgeving. Iedere 
donderdagochtend gaan de deuren van 
de Martinushof – ons kerkelijk gebouw 
– open. Dan komen plaatsgenoten 
maar ook vakantiegangers een 
kijkje nemen bij onze uitgebreide 
boekenverzameling. Ons assortiment 
varieert van streekromans tot thrillers 
en van kinderboeken tot � loso� e. 
Streekromans zijn populair, we verkopen 
ze voor 1 euro per stuk. Nieuwe boeken 
kosten 5 euro. Soms zoeken mensen 
een speci� ek boek. Dan kunnen ze hun 
contactgegevens achterlaten en bellen 
we hen op als we het boek hebben.
Ons aanbod is iedere week anders. 
Tijdens de markt, maar ook tussendoor, 
kunnen mensen boeken inleveren. 
Iedere keer is het een verrassing wat er 
binnenkomt. We zoeken de boeken zo 
snel mogelijk uit en geven ze een plekje 
in onze boekenkasten. De opbrengst is 
bestemd voor ‘tastbare’ dingen voor de 
hele gemeenschap. We hebben eens een 
piano gekocht voor het uitvaartcentrum, 
en bijvoorbeeld een lessenaar en een 
geluidsinstallatie voor de grote zaal van 
het kerkelijk centrum.
Mensen blij maken met boeken, dat 
is het leukst aan dit werk. Even een 
praatje, advies geven bij het uitzoeken 
van een boek, we genieten er enorm 
van. We noemen onszelf weleens 
‘schatgravers’ als er boeken gebracht 
worden en we snel gaan kijken welk 
moois er nu weer tussen zit.”

 Miljoenen pagina’s moeten er al door hun handen zijn gegaan 

 bij het voorbereiden van de boekenmarkten voor de kerk. 

 Deze vrijwilligers helpen graag bij de zoektocht naar dat éne boek. 

 Meest bijzondere vondst: een uitgave van Homerus’ Ilias uit 1580. 

Schatgraven 
tussen oude 
boeken
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Alexander van der Kallen
Lee� ijd: 42 jaar
Woonplaats: Bergen op Zoom
Coördinator van de boekenmarkt voor het 
onderhoudsfonds van de Ontmoetingskerk.

“Via mijn moeder ben ik bij de boekenmarkt 
betrokken geraakt. Ze was penningmeester bij 
de kerk en samen begonnen we achttien jaar 
geleden de boekenverkoop. Na haar overlijden 
nam mijn vader het stokje van haar over. De 
boekenmarkt is op iedere eerste zaterdag van 
de maand in de oude hervormde kerk. De dag 
ervoor bouwen we met vrijwilligers alles op. Er 
staan dan wel 120 bananendozen vol boeken. 
De prijzen houden we laag: het duurste boek 
kost 3 euro. De jaaropbrengst is altijd bestemd 
voor het onderhoudsfonds van de kerk.

Boeken inleveren kan tijdens de markt, maar 
ook bij mijn vader thuis, na een belletje of 
mailtje. De variatie is enorm: we krijgen veel 
thrillers, maar ook poëzie en theologische 
boeken. Zodra er nieuwe aanvoer is, belt mijn 
vader en gaan we samen sorteren. We voelen 
ons echte schatgravers. Het meest bijzondere 
boek dat ooit werd ingeleverd: een uitgave van 
Homerus’ Ilias uit 1580! 

Naast de boekenmarkt organiseer ik een 
internetverkoop. Ik fotografeer de boeken, 
maak een beschrijving en bied ze te koop aan 
op internet. Soms zijn mensen op zoek naar 
een speci� ek boek. Dan houd ik voor hen in 
de gaten of het binnenkomt. Ook heb ik eens 
een hele verzameling kookboeken voor een 
restaurant uitgezocht. Tijdrovende klussen, 
maar het is mijn grote hobby. Boeken sorteren 
blij�  het allerleukst. Ik kijk nu al uit naar het 
volgende telefoontje van mijn vader!”

Lous Janssen-Dekkers
Lee� ijd: 77
Woonplaats: Roermond
Organisator van de jaarlijkse boekenmarkt van 
de Protestantse Gemeente Roermond.

“De Sjómmelmert (rommelmarkt) is een 
hoogtepunt in Roermond. Deze markt is een 
vaste traditie op woensdag en donderdag in de 
laatste week van juli. Tijdens de markt is onze 
Minderbroederskerk open en houden wij een 
boekenmarkt, nu al vij� ien jaar. Zelf ben ik er 
vanaf het begin bij betrokken. 
In januari starten we met het inzamelen van 
boeken. Na de eerste oproep rollen die eigenlijk 
vanzelf binnen. De een brengt er een paar, een 
ander dozen vol. Met een aantal vrijwilligers 

sorteren we ze op onderwerp en stoppen ze in 
dozen. Die slaan we op in de kerk en in 
een loods. 
Op de markt hebben we wel 12.000 boeken 
staan, echt van alles wat. Daarnaast verkopen we 
oude lp’s, cd’s en cd-roms. Op de verkoopdagen 
zijn we met heel veel vrijwilligers aan de 
slag. We verkopen onze spullen per kilo. De 
boeken worden gewogen op een professionele 
weegschaal, je betaalt ongeveer 3 euro per kilo. 
De opbrengst is voor de instandhouding van ons 
monumentale kerkgebouw.
Het is ontzettend leuk om met zoveel 
enthousiaste mensen de schouders eronder 
te zetten. Ieder jaar zijn er weer genoeg 
vrijwilligers, ook al is het midden in de 
zomervakantie. Als je eenmaal een keer hebt 
meegedaan, wil je volgend jaar weer. De chemie 
die we met elkaar hebben, is gewoon geweldig. 
Voor mij is dit het hoogtepunt van het jaar!”
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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.

Toen dominee Taco Koster 
(54) in 2019 intrede had 
gedaan in Zunderdorp, een 
dorpje boven Amsterdam met 
zo’n vijfhonderd inwoners, 
begon hij vooral met het 
bezoeken van gezinnen. “Ik 
vroeg of ik bij hen kon komen 
eten. Zo leer je mensen goed 
kennen. Netwerken, relaties 
bouwen, dat was de gedachte. 
Ik ontdekte dat jonge mensen 
zich best betrokken voelden 
bij de gemeente.”

Oudere kerkenraadsleden 
werden vervangen door 
jongere mensen. Voor 
welk probleem was dit een 
oplossing? Ouderen hebben 
meer levenservaring, vaak 
meer tijd …
“O nee, het is niet geboren 
uit een probleem”, haast Taco 
Koster zich te zeggen. “De 
kerkenraadsleden hadden 
zelf de visie en het verlangen 
om jongere generaties te 
bereiken. Met die vraag ben 
ik in het voortraject ook 
benaderd. Maar dan helpt 
het niet als de kerkenraad 
vooral bestaat uit zeventigers 
en tachtigers die de kerk 
al jarenlang besturen. 
Dat begrepen zij zelf ook. 
Het waren stuk voor stuk 
bevlogen mensen die zich 
heel trouw hadden ingezet. 
Maar die nu dus ruim baan 
wilden maken.
Corona hee�  dit proces 
versneld. De kwetsbaarheid 
voor het virus was voor 
ouderen een gegeven. Ook 
digitale vaardigheid was 
nodig. Daarom moesten we 
een beroep doen op jongere 

mensen. Door het contact 
met jonge gezinnen wist 
ik wie we konden polsen. 
De kerkenraad gaf hun alle 
gelegenheid. Sindsdien ben 
ik een van de oudsten in de 
kerkenraad, in plaats van een 
van de jongsten. Maar, dit 
hele proces is vooral geboren 
uit visie: bouwen aan relaties 
en ruimte geven aan de 
volgende generatie!”

Opnieuw ontdekken
Maar jonge mensen met 
drukke banen en dito gezinnen 
hebben toch vaak minder tijd 
voor het kerkenwerk?
“Wij wilden niet alles meer 
doen volgens het vaste 
stramien waarmee altijd 
was gewerkt. We hebben 
meteen gezegd: wij gaan 
alles opnieuw ontdekken. 
Waarom zijn we kerk? Wat 
betekent het om kerk te 
zijn in het dorp? Hoe willen 
we het kerkenraadswerk 
vormgeven op een manier 
die past bij deze tijd en 
bij onze mogelijkheden 
en beperkingen? Dat was 
blijkbaar aantrekkelijk!”

Mis je met een kerkenraad 
die vooral bestaat uit jonge 
mensen, niet de inbreng en 
ervaring van ouderen?
“Het positieve is dat het 
levendigheid brengt. 
Tegelijkertijd is heus niet 
alles anders. We hebben als 
jonge kerkenraad een avond 
gehad met de oude ploeg 
en het viel mij op hoeveel 
respect er was: ‘Zo bijzonder 
dat jullie deze kerk tien, 
twintig, dertig jaar gedragen 

hebben. En dat jullie ons 
nu ruimte geven om het 
over te nemen.’ Er was veel 
waardering voor wat allemaal 
tot stand is gebracht, en 
ook bescheidenheid: wow, 
gaat het ons wel lukken? 
De oud-kerkenraadsleden 
hebben ook aangegeven dat 
ze die nieuwe leden willen 
ondersteunen als dat 
nodig is.”

Goed communiceren
Hoe vielen de veranderingen 
bij de gemeenteleden? Zulke 
nieuwe ontwikkelingen zorgen 
vaak voor onrust.
“Er waren gemeenteleden 
die dachten dat er sprake was 
geweest van een con� ict.  ›

‘Het brengt levendigheid, 
en tegelijkertijd is heus 
niet alles anders’

Help! Hoe bereiken we de jongere generaties? 

Die vraag houdt heel wat kerkenraden bezig. 

De Protestantse Gemeente Zunderdorp verving 

oudere kerkenraadsleden door jongere mensen. 

Die verandering leidde tot uiteenlopende reacties.

Meer jongeren in de kerk? 

 Bevestiging van 

 een van de nieuwe 

 kerkenraadsleden. 

Dan ook een jonge kerkenraad!

 Een van de nieuwe 

 kerkenraadsleden 

 vertelt waarom ze 

 ‘ja’ heeft gezegd. 

Rubriek

56 · 

Toen dominee Taco Koster 
(54) in 2019 intrede had 
gedaan in Zunderdorp, een 
dorpje boven Amsterdam met 
zo’n vijfhonderd inwoners, 
begon hij vooral met het 
bezoeken van gezinnen. “Ik 
vroeg of ik bij hen kon komen 
eten. Zo leer je mensen goed 
kennen. Netwerken, relaties 
bouwen, dat was de gedachte. 
Ik ontdekte dat jonge mensen 
zich best betrokken voelden 
bij de gemeente.”

Oudere kerkenraadsleden 
werden vervangen door 
jongere mensen. Voor 
welk probleem was dit een 
oplossing? Ouderen hebben 
meer levenservaring, vaak 
meer tijd …
“O nee, het is niet geboren 
uit een probleem”, haast Taco 
Koster zich te zeggen. “De 
kerkenraadsleden hadden 
zelf de visie en het verlangen 
om jongere generaties te 
bereiken. Met die vraag ben 
ik in het voortraject ook 
benaderd. Maar dan helpt 
het niet als de kerkenraad 
vooral bestaat uit zeventigers 
en tachtigers die de kerk 
al jarenlang besturen. 
Dat begrepen zij zelf ook. 
Het waren stuk voor stuk 
bevlogen mensen die zich 
heel trouw hadden ingezet. 
Maar die nu dus ruim baan 
wilden maken.
Corona hee�  dit proces 
versneld. De kwetsbaarheid 
voor het virus was voor 
ouderen een gegeven. Ook 
digitale vaardigheid was 
nodig. Daarom moesten we 
een beroep doen op jongere een beroep doen op jongere 



Toen konden wij aangeven: 
dat is niet het geval, de 
oudere kerkenraadsleden 
hebben zelf dit besluit 
genomen. Overigens was het 
best lastig om in coronatijd 
goed met alle gemeenteleden 
te communiceren. Niet 
iedereen hee�  een mobiele 
telefoon, laptop of tablet. 
Groepsapps en digitale 
nieuwsbrieven hadden een 
beperkt bereik.
We hebben ons best gedaan 
om overal brieven te 
bezorgen. Met de oproep 
om mee te denken, mee 
te bidden en namen op te 
geven van mogelijke nieuwe 
kerkenraadsleden. Ook toen 
de uitslag bekend werd, 
hebben we brieven bij alle 
leden bezorgd. 
Maar het was een kunst om 
iedereen mee te nemen. 
We hebben gedaan wat we 
konden om de gemeente te 
betrekken, maar zullen daar 
niet helemaal in geslaagd 
zijn. Natuurlijk was en is 
er ook zorg bij sommige 
gemeenteleden: nu die 
vertrouwde kerkenraad 
vertrekt, wordt alles 
vast anders. Maar het 
overheersende gevoel is 
toch blijdschap, en 
dankbaarheid: wat � jn 
dat de jongere generatie het 
over wil nemen!”
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‘Wat overheerst, is blijdschap 
en dankbaarheid’

In coronatijd vergaderde 

de kerkenraad vooral digitaal. 

Op de voorgrond diaken Janneke 

Hoe gaat het verder?
“Er lag nog een tweede 
belangrijke vraag van de 
gemeente: hoe zijn we 
als kerk zichtbaar in het 
dorp, hoe bouwen we 
relaties en hoe kunnen we 
tot zegen zijn? Daar zijn 
we volop mee bezig en 
we zetten mooie stappen. 
We zijn bijvoorbeeld een 
kliederkerk gestart, waar 
per keer veertig tot vij� ig 
kinderen uit het dorp en de 
omgeving aan meedoen. 
Maar door corona wordt van 
alles vertraagd en is er veel 
onzekerheid.”

Kom naar buiten
Wat is uw eigen inspiratie? 
Wat wilt u de gemeente 
graag meegeven?
“Ik ben geraakt door Gods 
liefde voor deze wereld. Ik 
wil die boodschap heel graag 
delen met anderen die daar 

weinig van afweten. Dat 
ervaar ik als roeping! Dat 
brengt me per de� nitie bij 
mensen die verder van de 
kerk afstaan en ook snel bij 
jongeren. Daarom is mijn 
oproep aan de kerk ook: 
kom naar buiten!”

Waarom is het zo belangrijk 
dat mensen Gods liefde 
leren kennen?
“Ik gebruik graag de 
woorden van Henri Nouwen: 
‘Je bent geliefd, aanvaard en 
vergeven.’ God gaat met je 
mee in het leven. Dat raakt 
me diep. Wie Jezus is, 
gee�  zoveel houvast in het 
leven, zoveel richting. Dit 
verhaal wil ik graag met 
mensen delen.” 

‘Ik vind het belangrijk dat 
de kerk op de Floriade is’

Crolus Beroeatwarin (44) kerkt bij geloofsgemeenschap 

De Schone Poort in Almere. Hij heeft als timmerman 

meegebouwd aan de tiny church die Almeerse kerken 

hebben gemaakt voor de Floriade 2022.

De kerk van

Crolus Beroeatwarin 

“Op de Floriade hebben we 

net zo’n tiny church gebouwd 

als waar we kerken met De 

Schone Poort, maar dan 

demonteerbaar. Eromheen is een 

labyrint aangelegd, daar kunnen 

bezoekers even tot rust komen en 

nadenken over de schepping. Ik 

vind het belangrijk dat de kerk op 

de Floriade is. Onze Heer heeft 

de aarde aan ons toevertrouwd. 

Ik word er verdrietig van hoe 

mensen ermee omgaan.”

Elkaar steunen
“In 2013 kwam ik na een kleine 

twintig jaar in Jakarta terecht in 

Almere. Ik had al snel een baan. 

Mijn ouders zeiden altijd: als je 

op een nieuwe plek gaat wonen, 

sluit je dan aan bij een kerk. 

Daar ontmoet je mensen met 

wie je op reis bent. Samen zijn 

jullie Gods kinderen, die elkaar 

kunnen steunen.

Via een viering in De Lichtboog 

kwam ik in aanraking met 

mensen van De Schone Poort. 

Er was gelijk een klik. Het sprak 

me bijzonder aan dat ze van 

betekenis wilden zijn voor 

de buurt.”

Veilig
“Ik kwam terecht bij een warm 

team van lieve mensen. Ze 

kunnen goed luisteren, maar 

steken ook graag de handen uit 

de mouwen. In de zondagse 

diensten hebben we goede 

gesprekken over het geloof. Ik 

kan mezelf zijn en voel me hier 

veilig. De maaltijd naderhand is 

fi jn, maar de gesprekken vind ik 

het allermooiste. Ik deel graag 

mijn tijd en energie. Zo kan ik 

anderen tot zegen zijn.”
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Kerken op de Floriade

De duurzame tiny 

church, het labyrint en 

een beeldentuin met 

kunstwerken over de 

vruchten van de Geest 

waren op 30 april te zien 

in een uitzending van het 

tv-programma 'Petrus in 

het land'. 

»  fruitfulcity.nl, petrus.

protestantsekerk.nl/

fl oriade
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Crolus Beroeatwarin (44) kerkt bij geloofsgemeenschap 

“Op de Floriade hebben we 

net zo’n tiny church gebouwd 

als waar we kerken met De 

Schone Poort, maar dan 

demonteerbaar. Eromheen is een 

labyrint aangelegd, daar kunnen 

bezoekers even tot rust komen en 

nadenken over de schepping. Ik 

vind het belangrijk dat de kerk op 

de Floriade is. Onze Heer heeft 

de aarde aan ons toevertrouwd. 

Ik word er verdrietig van hoe 

mensen ermee omgaan.”

Elkaar steunen
“In 2013 kwam ik na een kleine 

twintig jaar in Jakarta terecht in 



  

Assyrische Kerk 
van het Oosten 

Elke tweede zondag

dienst in Zeist

Al ruim elf jaar 

maakt de Assyrische 

kerk gebruik van de 

Noorderlichtkerk

Al ruim elf jaar 

Zo’n 1.000 leden 

in Nederland

Zo’n 80 tot 120

bezoekers

per dienst

Twee kerken 
in één gebouw
Op zondagochtend kerkt de protestantse 

gemeente er, in de middag de Assyrische 

Kerk van het Oosten. Om de week is de 

Noorderlichtkerk in Zeist dé ontmoetingsplek 

voor Assyrische christenen uit heel Nederland.

 Priester Rimoun Shamoun 

 tijdens de eucharistie. 

 Deze vieren de Assyriërs 

 elke dienst volgens hun eigen, 

 eeuwenoude liturgie. 

 Een aantal keer per jaar 

 houden de protestantse 

 gemeente en de Assyrische 

 kerk een gezamenlijke 

 maaltijd of bijbelkring. 
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Assyriërs zijn een etnische groep in het huidige Irak, Libanon, 

Syrië en Turkije. Dit semitische volk bestaat voornamelijk uit 

christenen, verdeeld over verschillende oosterse kerken die de 

apostel Thomas zou hebben gesticht op zijn tocht naar India.

De Assyrische Kerk van het Oosten is een van de oudste 

kerken en behoort niet tot de oosters-orthodoxe kerken. 

De kerk heeft een bewogen geschiedenis met veel vervolging, 

zoals de Assyrische genocide, die – tegelijk met de Armeense 

genocide – in de Eerste Wereldoorlog plaatsvond door het 

Ottomaanse Rijk.

Vanwege de onderdrukking van christenen in het Midden-

Oosten zijn veel Assyriërs in de afgelopen eeuw gevlucht, met 

name naar Europa of Noord-Amerika. In Nederland telt de 

kerk zo’n 1.000 leden, zij wonen verspreid over het land. Op 

zondag komen er 80-120 mensen naar het kerkgebouw van 

de Noorderlichtgemeente, en tijdens hoogtijdagen ongeveer 

200. De gemeenten delen vreugde en verdriet. Zo noemt de 

Noorderlichtgemeente bijvoorbeeld omgekomen familieleden 

van Assyriërs in Syrië in de voorbede. “Het zijn onze broeders 

en zusters geworden”, volgens dominee Roel Bosch.. Veel 

gemeenteleden van de Assyrische kerk zijn ook verbonden 

aan een Nederlandse kerk in hun eigen woonplaats. 

» protestantsekerk.nl/migrantenkerken

 “Wij vormen een kleine gemeenschap, 

 verspreid over heel Nederland. 

 Dit is de enige plek waar we elkaar als 

 gemeenschap kunnen ontmoeten”, zegt 

 Lene Nissan, woordvoerder van de kerk. 

 “Dat is voor ons zó waardevol!” 

Met hart en ziel
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hangen dat elk schaap erbij 
kan, of moet je de schapen 
helpen wat hoger te reiken?”
De Vries maakt er geen 
geheim van: wat hem betre�  
slaat de kerk “af en toe door” 
in haar neiging alles voor 
kinderen eenvoudig te willen 
maken. In zijn jeugd leerde 
hij op school psalmversjes, 
en hij zong ze ook in de kerk. 
“Wie al zo vroeg vertrouwd 
raakt met de psalmen, is een 
gezegend mens”, zei hij een 
poosje geleden tijdens 
een lezing.

Kan je dat ook omdraaien: wie als 
kind de psalmen niet leert, is een 
gemankeerd mens?
“Dat niet. Maar je bent als 
gelovige wel beter toegerust. 
Het zijn poëtische liederen, 
ze staan stijf van de beeldtaal. 
Als kind leer je dan ook in 
die taal te spreken, in plaats 
van de platte taal die we 
zoveel horen. Het is een 
verlies dat psalmen niet meer 
aangeleerd worden. Waar 
kinderen nog wel geestelijke 
liedjes zingen, is de schrijver 

daarvan vaak op zijn hurken 
gaan zitten. Met als gevolg 
dat wanneer kinderen groter 
worden, ze die liedjes niet 
meer willen zingen. Mijn 
uitgangspunt bij de liederen 
voor kinderen is altijd 
geweest: ook volwassenen 
moeten die zonder gêne 
willen zingen. Al te simpele 
taal is het meest aan slijtage 
onderhevig.”

Hoe ging u te werk?
“Van origine is psalm 72 
een gebed voor de koning: 
dat hij bij zijn regering 
ook werkelijk Gods beleid 
vorm zal geven. Dat is nu 
geworden: ‘Rechtspreken 
God zoals Gij doet, laat dat 
gegeven zijn wie ons regeert.’ 
Zo krijgt de psalm ook 
geldigheid voor vandaag. Ik 
masseer de tekst net zo lang 
tot er een regel uitkomt die   

Sytze de Vries (76) – voorheen 
predikant in Amsterdam – 
publiceerde zeven bundels 
met liederen en gebeden, hij 
schrij�  liederen in opdracht 
en gee�  lezingen over zijn 
werk. Voor de bundel 
Psalmen Anders (zie kader) 
bewerkte hij psalm 72 en 
psalm 134.

Wat motiveerde u om mee te werken 
aan ‘Psalmen Anders’?
“Het is goed dat je nu meer 
keuze hebt als je een psalm 
wilt laten zingen. Voor 
psalm 72 gold de opdracht: 
kies een eenvoudige vorm 
met eenvoudig taalgebruik. 
Een uitdaging voor mij, 
want ik ben wars van 
laagdrempeligheid. 
Ik gebruik in psalm 72 
de aanspreekvorm ‘Gij’. 
Dat is niet ouderwets, het 
benadrukt het eigene van 
de Godsnaam. ‘U’ zeg je 
tegen iemand die je niet 
kent, ‘Gij’ gee�  iets weer van 
de verhevenheid van God. 
In de kerk is de discussie 
altijd: moet je de ruif zo laag 

‘ Simpele taal 
slijt sneller’

Sytze de Vries dichtte voor ‘Psalmen Anders’

‘Ik masseer 
net zo lang 
tot de tekst 
in een 
ritme valt’

“Liederen mogen best iets van geheimtaal in zich hebben. 
Als je een lied meteen snapt, leg je het ook eerder terzijde.” 
Dominee-dichter Sytze de Vries werkte mee aan Psalmen 
Anders, een aanvulling op het Liedboek 2013.

›
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Sytze de Vries (76) – voorheen 
predikant in Amsterdam – 
publiceerde zeven bundels 
met liederen en gebeden, hij 
schrij�  liederen in opdracht 
en gee�  lezingen over zijn 
werk. Voor de bundel 
Psalmen Anders 
bewerkte hij psalm 72 en 
psalm 134.

Wat motiveerde u om mee te werken 
aan ‘Psalmen Anders’?
“Het is goed dat je nu meer 
keuze hebt als je een psalm 
wilt laten zingen. Voor 
psalm 72 gold de opdracht: 
kies een eenvoudige vorm 
met eenvoudig taalgebruik. 
Een uitdaging voor mij, 
want ik ben wars van 
laagdrempeligheid. 
Ik gebruik in psalm 72 
de aanspreekvorm ‘Gij’. 
Dat is niet ouderwets, het 
benadrukt het eigene van 
de Godsnaam. ‘U’ zeg je 
tegen iemand die je niet 
kent, ‘Gij’ gee�  iets weer van 
de verhevenheid van God. 
In de kerk is de discussie 
altijd: moet je de ruif zo laag 

“Liederen mogen best iets van geheimtaal in zich hebben. 
Als je een lied meteen snapt, leg je het ook eerder terzijde.” 
Dominee-dichter Sytze de Vries werkte mee aan P
Anders



Van plechtig tot populair

Stevige samenzang, ingetogen 

levenslied, beurtzang, en een 

rap-achtig lied. In de nieuwe 

bundel Psalmen Anders staan 

allerlei variaties op de 150 

psalmen uit het Liedboek 2013 

Zingen en bidden in huis en 

kerk. Zestig dichters werkten 

eraan mee. Kijk voor een gratis 

proefbundel op liedboek.nl/

actueel/psalmen-anders. 

‘Petrus in het land’ zond op 

7 mei een speciale afl evering 

uit over de psalmen. Het 

tv-programma is elke zaterdag 

om 17.10 uur te zien bij

KRO-NCRV, NPO2.

»  petrus.

protestantsekerk.

nl/psalmen

Rond Pinksteren zijn er 

diverse kinderconcerten met 

als thema ‘Feest van hoop’. 

»  zingenindekerk.nl/

feestvanhoop

»

‘Zingen in de kerk is bittere noodzaak, 
omdat je tegen het donker in zingt’

in een bepaald ritme valt. 
Daarna voegt de rest zich er 
ook naar en dan gaat het 
vrij snel.”

‘Koningen zoeken bij Hem hun heil, 
alle naties dienen Hem’, dichtte u. 
Een groot contrast met wat we nu 
zien bij Poetin en Rusland.
“Alles wat je hoopt en geloo� , 
gaat in tegen de realiteit. 
Ook deze psalm zing je 
tegen de werkelijkheid in. 
Het is een aansporing voor 
Israël: als Gods beleid zó 
wordt uitgevoerd, komen 
alle volken af op het licht 
dat jullie verspreiden. 

Hoe diep de psalmen ook 
gaan in hun beschrijving 
van moedeloosheid en 
hopeloosheid, er komt – 
op psalm 88 na – altijd een 
hallelujah.
Ik vind zingen in de kerk 
daarom geen luxe-artikel dat 
je eventueel kunt missen. 
Het is bittere noodzaak, 
omdat je tegen het donker 
in zingt. Samen zingen gee�  
ook verbinding. De dichter 
Jan Willem Schulte Nordholt 
zei: als ik zing, geloof ik meer 
dan wanneer ik het zeg. Alles 
doet mee: melodie 
en woorden.”

Op petrus.protestantsekerk.nl/agenda vind je nog meer 

activiteiten. Je kunt hier ook een activiteit in je eigen kerk 

doorgeven. De redactie maakt een selectie.

Muziekagenda

Juni

Zomertour Sela

In de maanden juni, september 

en oktober houdt Sela 

meezingconcerten door het hele 

land. Het thema is ‘Een toekomst 

vol van hoop’: een programma met 

bekende en nieuwe Sela-liederen.

» sela.nl/concerten

1 juni, 12.45 uur

Kloosterkerk, Den Haag

Pauzeconcert – Ralph Rousseau 

Meulenbroeks (gamba).

»  kunstcentrum-kloosterkerk.nl/

agenda
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4 juni, 20.30 uur

(en de meeste daaropvolgende 

zaterdagen of woensdagen t/m 

oktober)

Nicolaaskerk, Oost-Vlieland

Wekelijkse klassieke concerten 

bij kaarslicht.

»  nicolaaskerk-vlieland.nl/-/

concertbijkaarslicht

18 juni, 20.15 uur

Grote- of Sint-Laurenskerk, 

Rotterdam

Tom Parker Tribute Concert met o.a. 

Pearl Jozefzoon en Sharon Kips.

» muziekuniek.nl/tom-parker

Juli

10 juli, 16.00 uur

Grote Kerk, Vianen 

Evensong met Dean Close School 

Choir (VK) o.l.v. Simon Bell, organist 

Rienk Bakker.

» grotekerkvianen.nl/agenda
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Geen kerk zonder
lied. Welk lied 
zingen mensen graag 
in de kerk?

Sinds corona uitbrak, zingt Susanne Baan-Slager (56) 

uit Fijnaart samen met de begeleidster van de cantorij 

alle liederen in de online kerkdienst. Met z’n tweeën, 

vrijwel iedere zondag. Ze had niet kunnen bedenken 

dat het voor zo lang zou zijn, maar het voelt niet als 

een belasting. 

“Ik zong als kind al graag. Vroeger thuis zongen we bij 

de afwas. Mijn moeder zette in, en mijn drie zussen en 

ik zongen mee. Het waren vaak liederen van Johannes 

de Heer. Het lied dat ik echt met me meedraag, is ‘Welk 

een vriend is onze Jezus’. Als ik het hoor, ben ik weer 

in de keuken, bij de afwas, en denk ik aan mijn moeder 

die bijna vijftien jaar geleden is overleden. We zingen 

het lied in de gemeente niet vaak. Dat is maar goed ook, 

want ik schiet gelijk vol. De betekenis drong als kind nog 

niet tot mij door, dat kwam pas later. In alle coupletten 

komen zorgen en ellende voor, maar steeds komt de 

verlossing. Het zijn ouderwetse woorden, maar de inhoud 

is actueel. De oproep is: leg je zorgen bij Jezus. Naast de 

herinnering is dát wat me aanspreekt in dit lied.”

Benieuwd welke kerkliederen favoriet zijn? Voor het 

liederenonderzoek van de Protestantse Kerk deelden 

kerkleden wat zij het liefst zingen of luisteren.

»   petrus.protestantsekerk.nl/liederenonderzoek

‘Als ik het hoor, ben ik 
weer thuis in de keuken, 
bij de afwas’
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zingen mensen graag zingen mensen graag zingen mensen graag 

Juni

Zomertour Sela

In de maanden juni, september 

en oktober houdt Sela 

meezingconcerten

land. Het thema is ‘Een toekomst 

vol van hoop’: een programma met 

bekende en nieuwe Sela-liederen.

» sela.nl/concerten

1 juni, 12.45 uur

Kloosterkerk, Den Haag

Pauzeconcert

Meulenbroeks (gamba).

»  kunstcentrum-kloosterkerk.nl/

agenda
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“Ik zong als kind al graag. Vroeger thuis zongen we bij 

de afwas. Mijn moeder zette in, en mijn drie zussen en 

ik zongen mee. Het waren vaak liederen van Johannes 

de Heer. Het lied dat ik echt met me meedraag, is ‘Welk 
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Het mooiste lied



 Met een busje door 
 de Krimpenerwaard  de Krimpenerwaard 

dichtbij brengen op plekken 

waar jongeren “niets hoeven, 

maar kunnen zíjn”, zegt 

Priscilla. “We willen op vaste 

tijden aanwezig zijn in de 

dorpskernen. Daar bieden 

we activiteiten: samen iets 

drinken, gamen, tafelvoetbal 

spelen, creatief bezig zijn. 

Maar we willen vooral relaties 

opbouwen, perspectief bieden 

en hen helpen groeien op 

sociaal en geestelijk gebied.”

Diederik: “Je kunt dat 

niet afdoen met een 

maandelijkse inloopavond. 

Er is commitment nodig, 

vrijwilligers, geld. Maar we 

genoeg. Die jongeren zaten 

al zó lang in mijn hart.”

Ze houden een enquête onder 

ouders en jongerenwerkers 

uit diverse kerken in de 

Krimpenerwaard. Priscilla: 

“Het bevestigde dat we op de 

goede weg zaten. We lazen 

over eenzaamheid, gebrek 

aan passende activiteiten, 

psychische problemen en 

de vlucht in alcohol, games 

en drugs. De jeugd heeft het 

moeilijk, ook hier.”

Commitment
Met YfC, lokale kerken en de 

Leergemeenschap Pionieren 

van de Protestantse Kerk 

zetten Diederik en Priscilla 

een enthousiast team op 

met vrijwilligers uit alle 

kerken. Samen willen ze 

liefde voorleven en Jezus 

De weilanden strekken zich uit 

zover het oog reikt. Naast een 

bushalte bij Bergambacht, een 

dorp in de Krimpenerwaard, 

staat een busje. Dit is de MOP 

(mobiele ontmoetingsplek) 

waarmee Diederik en Priscilla 

van Os – en steeds meer 

vrijwilligers uit kerken in de 

regio – aanwezig willen zijn 

voor jongeren uit de dorpen.

God parkeren
Het echtpaar gaat pas 

sinds kort op stap met de 

MOP. Meekijken op een van 

de avonden lukt daarom 

nog niet. Diederik vertelt 

hoe het allemaal begon in 

Schoonhoven, waar hij op zijn 

16e de kerk vaarwel zegt. “Ik 

parkeerde God als het ware 

sinds we begonnen zijn 

in oktober, is er al zoveel 

ontstaan. Kerken die ons 

ondersteunen en elkaar 

vinden. Mensen die locaties 

beschikbaar stellen. En de 

eerste jongeren die op ons 

staan te wachten.”

Kappen
Eind goed, al goed? “Zeker 

niet”, zegt Priscilla. “Soms 

denken we: we kappen 

ermee. Er zijn avonden dat 

we geen jongere zien. Er 

zijn kerken die het nog niet 

aandurven. Maar Jezus had 

ook niet meteen tienduizend 

mensen aan Zijn jurk hangen. 

Ons vertrouwen in God is 

rotsvast. Hij voorziet. Daarom 

geloven we in een vruchtbare 

toekomst voor de jeugd in 

de Krimpenerwaard.”

Leuke activiteiten, gesprekken van hart tot hart in een busje, en een bak chips erbij. 

Diederik en Priscilla van Os bouwen aan relaties met jongeren in de Krimpenerwaard, 

samen met kerken. Het doel: hoop en perspectief bieden.

in de hemel om te genieten 

van het leven op aarde”, 

vertelt hij. Tot hij – jaren later, 

en getrouwd met Priscilla – 

naar Bergambacht verhuist 

en “om wat mensen te leren 

kennen” weer eens een kerk 

binnenstapt. “Ik ontdekte 

dat God helemaal niet in de 

hemel zit. Hij is aanwezig en 

met mij bezig.” 

Onrustig
Hij vertelt over het nummer 

‘Maak mijn hart onrustig, Heer’ 

en een bijzondere ontmoeting 

op Opwekking. Het leidt tot 

een studie theologie en een 

baan als hoofd lokaal werk 

bij Youth for Christ (YfC). 

Diederik: “Weet je dat maar 

vijf procent van de jongeren 

opgroeit met het geloof? En 

dan zie ik kerken in Nederland 

voor tonnen het orgel 

repareren, terwijl er amper 

middelen zijn om de jeugd 

te ondersteunen. Daar kan ik 

gefrustreerd van raken. We 

hebben zoveel te delen, juist 

buiten de kerkmuren.”

“Door het jeugdwerk dat ik 

deed, merkte ik hoe belangrijk 

relaties zijn om jongeren in 

beweging te zetten”, vertelt 

Priscilla op haar beurt. 

“Tegelijkertijd hadden we een 

druk gezin, onze banen. En ik 

ben nogal van de zekerheden. 

Het bleef dus bij dromen.” 

Tot ze – ook op Opwekking – 

van een volslagen onbekende 

vrouw een woord van God 

krijgt: kom in actie. “Ik wist 

‘We willen jongeren 
helpen groeien’

‘ De jongeren 
hier zitten 
in mijn hart’ 

 Volg Priscilla en Diederik 

 op @yfc_krimpenerwaard. 
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Jong in de kerk 

genoeg. Die jongeren zaten 

al zó lang in mijn hart.”

Ze houden een enquête onder 

ouders en jongerenwerkers 

uit diverse kerken in de 

Krimpenerwaard. Priscilla: 

“Het bevestigde dat we op de 

goede weg zaten. We lazen 

over eenzaamheid, gebrek 

aan passende activiteiten, 

psychische problemen en 

de vlucht in alcohol, games 

en drugs. De jeugd heeft het 

moeilijk, ook hier.”

Commitment
Met YfC, lokale kerken en de 

Leergemeenschap Pionieren 

van de Protestantse Kerk 

zetten Diederik en Priscilla 

een enthousiast team op 

met vrijwilligers uit alle 

kerken. Samen willen ze 

liefde voorleven en Jezus 
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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.

FEEST VAN 

HOOP
Je komt als geroepen.
Ben jij goed in je vak en zoek je graag de verbinding met anderen? Kom dan eens praten bij de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in 

Nederland. Wij zijn een organisatie waar je de kans krijgt om jouw stem te laten horen. Of dat nu is bij de receptie, binnen HR, Finance of bijvoorbeeld 

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

“Doorverbinden 
is leuk. Verbinden 
vind ik mooier.”

[ advertenties ]

Een boodschap
van hoop
voor kinderen

Met de cd ‘Het is feest’ wil 

Make Some Noise Kids kinderen 

via muziek de feestelijke en 

hoopvolle boodschap van 

Pinksteren meegeven.

Bestel de gratis kindercd op 

www.daarompinksteren.nl

bestel
GRATIS
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‘Hoe hard ze ook werken, er blijft  
steeds enorme armoede’

Ghana

Tamale

waar Dagomba wonen. “De dorpen in het 

noorden lopen achter in ontwikkeling. Slechte 

gezondheidszorg, te weinig middelen om de 

landbouw te verbeteren, veel analfabeten. We 

willen op hetzelfde niveau komen als mensen 

in de steden en in het zuiden. Alfabetisering is 

daarvoor de sleutel. Wij gebruiken de Bijbel om 

de kinderen te leren lezen in hun eigen taal.” 

Elihu – christen en zelf ook Dagomba – is zeer 

gemotiveerd om ‘zijn’ mensen verder te helpen. 

Hij groeide zelf op in een afgelegen dorp waar 

moslims in de meerderheid zijn. “Mensen die 

naar de kerk gaan, hebben betere posities. Als je 

Christus kent, heb je meer focus op ontwikkeling. 

Dat brengt voorspoed.” 

De Dagomba wonen in ronde lemen huizen die 

gegroepeerd zijn rond een open binnenplaats. 

In het droge noorden van Ghana is het vinden 

van voldoende schoon drinkwater een groot 

probleem. De dorpsbewoners halen het met 

emmers via een pomp uit een put in de grond, 

of ze lopen naar een waterreservoir waar ook de 

dieren kunnen drinken. 

Soms is het wel een uur lopen om bij een 

gezondheidskliniek te komen. Nog niet iedereen 

heeft elektriciteit, en ongeasfalteerde wegen 

zijn in het regenseizoen slecht begaanbaar. 

Door klimaatverandering wordt de grond steeds 

minder vruchtbaar. Sommige kinderen zijn 

ondervoed doordat de gewassen die ze zelf 

verbouwen, te weinig opleveren. 

“Hoe hard ze ook werken, er blijft steeds enorme 

armoede”, licht Elihu toe. “Analfabetisme is 

het grootste probleem. Ook al hebben we 

gratis onderwijs, veel gezinnen kunnen de 

schooluniformen, pennen en papier niet betalen. 

In een Dagomba-gezin met vijf kinderen gaan 

er vaak maar twee naar school. We zijn te ver 

achterop geraakt. De Ghanese overheid biedt de 

beste leerlingen wel kansen om verder te leren, 

maar 80 procent van onze kinderen valt buiten 

de boot.”

Moedertaal
In Ghana is Engels de gezamenlijke voertaal, 

maar in de laagste klassen horen kinderen 

In het noorden van Ghana is de armoede groot. 
Analfabetisme is een veelvoorkomend probleem. 
Ouders gunnen hun kinderen een kansrijke 
toekomst. De bijbelclubs van Elihu Wumbee helpen 
daarbij. Kinderen leren hier lezen en schrijven in 
hun eigen taal. “Ik wil dat ze bese� en dat ze de 
cirkel van armoede kunnen doorbreken.”

›

De 
14-jarige 
Sakina 
leest haar 
vader voor. Kinderen leren bijbellezen 

 in hun eigen taal 

Tromgero� el en geroezemoes. Vandaag is 

de fi nale van de bijbelvoorleeswedstrijd in de 

stad Tamale in Noord-Ghana. Een grote groep 

Dagomba-kinderen, een volk uit deze regio, 

wacht in spanning. Vandaag mogen ze laten zien 

wat ze kunnen: de Bijbel lezen in hun eigen taal, 

het Dagbani. Hier hebben ze in de bijbelclubs in 

hun eigen dorp het hele jaar naar toegewerkt. 

Thuis wachten trotse moeders in fl eurige 

Afrikaanse jurken en vaders in de typerende 

smocks van Noord-Ghana. Hun kinderen 

kunnen lezen en zullen de spiraal van armoede 

doorbreken: een feest van hoop!

Sleutel
Elihu Wumbee is met zijn organisatie LDP 

voor alfabetisering en evangelisatie de motor 

achter de bijbelclubs in 44 verschillende dorpen 

Feest van hoop 
in Ghana

 · 7170 · 

waar Dagomba wonen. “De dorpen in het 

noorden lopen achter in ontwikkeling. Slechte 

gezondheidszorg, te weinig middelen om de 

landbouw te verbeteren, veel analfabeten. We 

willen op hetzelfde niveau komen als mensen 

in de steden en in het zuiden. Alfabetisering is 

daarvoor de sleutel. Wij gebruiken de Bijbel om 

de kinderen te leren lezen in hun eigen taal.” 

Elihu – christen en zelf ook Dagomba – is zeer 

gemotiveerd om ‘zijn’ mensen verder te helpen. 

Hij groeide zelf op in een afgelegen dorp waar 

moslims in de meerderheid zijn. “Mensen die 

naar de kerk gaan, hebben betere posities. Als je 

Christus kent, heb je meer focus op ontwikkeling. 

Dat brengt voorspoed.” 

De Dagomba wonen in ronde lemen huizen die 

gegroepeerd zijn rond een open binnenplaats. 

In het droge noorden van Ghana is het vinden 



‘Ze kunnen de cirkel van armoede 
in hun leven doorbreken’
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Alfabetisering 
en training

in Noord-Ghana

In 2021 heeft Kerk in Actie voor € 241.000 bijgedragen aan 

alfabetisering, bijbelverspreiding, werkgelegenheid en training 

van kerkelijke voorgangers in Noord-Ghana. Met jouw bijdrage 

kan Kerk in Actie dit in 2022 opnieuw doen.

In 2021 werden:
•  1.200 kinderen bereikt met alfabetisering en evangelisatie.

•  48 leerkrachten getraind.

•   48 bijbelclubs in 48 kerken in 44 verschillende 

Dagomba-dorpen georganiseerd.

•   1.200 kinderbijbels in het Dagbani verspreid onder kinderen.

•   40 jongeren getraind in een vak (kleermaker, kapper, wever, 

timmerman).

•   15.530 karitéboerinnen getraind in rapen, bewaren, boter 

maken en verkopen van kariténoten (sheanoten).

Jouw bijdrage
De hulp gaat in 2022 onverminderd door. 

Steun het project door een gift over te 

maken op NL 89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. 

‘Alfabetisering Noord-Ghana’. Dit kunnen we 

doen met jouw bijdrage:

• € 5,80: kinderbijbel in eigen taal.

•  € 200: 6 weken basistraining voor 1 jongere. 

• € 200: 1 jongere begeleiden op stageplek.

• € 85: materiaal om bedrijf te starten voor 1 jongere.

• € 17: een schoolbord.

•  € 67: lampen op zonne-energie om ‘s avonds te kunnen lezen.

• € 250: training nieuwe docenten alfabetisering.

• € 4: 1 kariténotenboompje.

• € 11,25: 1 houtbesparende oven.

• € 50: nieuwe groep karitéboerinnen kan starten.

•  € 80: groep vrouwen leert betere technieken rond kariténoten.

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

een taal die ze kunnen begrijpen. Ook jongere 

broertjes en zusjes luisteren aandachtig mee. De 

bijbelverhalen zijn spannend, gaan over leven en 

dood, over goed en kwaad, over de macht van 

God. De prachtige kinderbijbel met schitterende 

gekleurde platen, die de kinderen aan het eind 

van het clubseizoen krijgen, is een kostbaar bezit 

voor deze gezinnen, die verder geen boeken in 

huis hebben. Het geeft hoop voor de toekomst: 

wij zijn hier dag in dag uit bezig met overleven, 

maar onze knappe kinderen zullen het vast 

beter krijgen.

Met de bijbelclubs versterkt de organisatie van 

Elihu bovendien de kleine dorpskerken: “Geloof 

komt alleen als je erover hoort. Deze kinderen 

zijn onze toekomstige kerkleiders. Wij willen dat 

ze goed opgeleid zijn en ook in staat zijn om te 

evangeliseren. Twee kanten van dezelfde munt.”

Vier het Feest van hoop

Kinderen leven de hoop van Pinksteren 

voor. Daarom krijgen ze alle aandacht in de 

pinkstercampagne van Kerk in Actie. Je kunt 

met jouw gemeente in actie komen met en 

voor kinderen, zoals de Dagomba-kinderen in 

Noord-Ghana. Ook kun je kinderconcerten op 

diverse plekken in het land bezoeken.

» kerkinactie.nl/feestvanhoop

merk dat sommige kinderen daardoor nu ook 

vloeiend Engels kunnen lezen. En dat helpt hen 

weer om ook andere vakken beter te begrijpen.” 

School
Vader Neidoo (49), die als boer de eindjes aan 

elkaar knoopt, is blij dat zijn 13-jarige dochter 

Anatu naar de bijbelclub gaat. Hij beseft: “School 

is heel belangrijk, want als ik zelf naar school 

was geweest had ik nu in loondienst kunnen 

werken voor een baas.” Dan voegt hij toe: “In 

de bijbelclub leert mijn dochter over God. Dat 

zorgt ervoor dat ze een verantwoordelijke 

volwassene wordt. Zelf ben ik moslim, maar er 

zijn veel religies. Ik hoop dat mijn dochter dokter 

kan worden, maar vooral dat ze een vrouw met 

verantwoordelijkheidsgevoel wordt.”

Het is een feest van hoop voor jong en oud in 

Noord-Ghana. Ouders die zelf niet naar school 

zijn geweest, zijn bijzonder trots als ze hun 

kinderen ’s middags of ’s avonds bij het licht 

van de lamp horen voorlezen uit de Bijbel in 

de lessen in hun moedertaal te starten. In de 

praktijk komt hier weinig van terecht: er zijn 

te weinig leraren die Dagbani spreken of ze 

hebben onvoldoende leermiddelen. Elihu: 

“Onze organisatie stapt in dat gat: wij willen 

ervoor zorgen dat onze kinderen in de eigen taal 

leren lezen en schrijven. Ik wil dat mijn mensen 

bese� en dat ze de cirkel van armoede in hun 

leven kunnen doorbreken.”

De 31-jarige Mohammed Awal is een van 

de vrijwilligers van Wumbees organisatie. 

Mohammed studeert voor onderwijzer, maar 

wil ook voorganger worden. Voor hem is het 

geven van alfabetiseringslessen de perfecte 

vrijwilligersbaan. Negen uur per week leert hij 

dertig kinderen uit zijn dorp lezen en schrijven in 

hun eigen taal. Eerst leert hij hun het Dagbani-

alfabet, daarna beginnen ze met eenvoudige 

leesboekjes in het Dagbani. 

Na zo’n veertig lessen zijn ze in staat om zelf 

bijbelverhalen te lezen. Vanaf dan lezen ze de 

bijbelverhalen samen hardop in de klas. “Ik vertel 

de kinderen graag over het woord van God. 

Ik vind het vooral mooi om te zien dat ze zo 

betrokken en gemotiveerd zijn om te leren. Ik 

geef de kinderen les in onze eigen taal, maar 

Dagomba-
kinderen 
leren 
lezen en 
schrijven 
in hun 
eigen taal.
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‘Ze kunnen de cirkel van armoede 
in hun leven doorbreken’

een taal die ze kunnen begrijpen. Ook jongere 

broertjes en zusjes luisteren aandachtig mee. De 

bijbelverhalen zijn spannend, gaan over leven en 

dood, over goed en kwaad, over de macht van 

God. De prachtige kinderbijbel met schitterende 

gekleurde platen, die de kinderen aan het eind 

van het clubseizoen krijgen, is een kostbaar bezit 

voor deze gezinnen, die verder geen boeken in 

huis hebben. Het geeft hoop voor de toekomst: 

wij zijn hier dag in dag uit bezig met overleven, 

maar onze knappe kinderen zullen het vast 

beter krijgen.

Met de bijbelclubs versterkt de organisatie van 

Elihu bovendien de kleine dorpskerken: “Geloof 

komt alleen als je erover hoort. Deze kinderen 

zijn onze toekomstige kerkleiders. Wij willen dat 

ze goed opgeleid zijn en ook in staat zijn om te 

evangeliseren. Twee kanten van dezelfde munt.”
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“Ik woon met twaalf andere 
familieleden in een lemen 
huis met acht kamers. Twee 
kamers zijn voor onze kippen. 
Ik zit in de hoogste klas van 
de basisschool in het dorp. 
Meestal loop ik er samen met 
mijn vriendin heen. Ik vind 
godsdienst het mooiste vak en 
rekenen het minst leuk. Thuis 
help ik mijn moeder met 
koken en was ik de kleren. 
In mijn vrije tijd lees ik graag. 
Ik doe nu negen maanden 
mee met de bijbelclub in ons 
dorp. Daar leerde ik lezen 
en schrijven in mijn eigen 
taal, het Dagbani. Dat vind ik 
belangrijk omdat ik daardoor 

ook makkelijker Engels leer, 
de hoofdtaal in mijn land. Het 
mooiste bijbelverhaal vind ik 
het verhaal van de tien wijze 
en de tien domme meisjes, 
over hoe we ons kunnen 
voorbereiden op het einde 
van de wereld.

Ik hoop dat ik verpleegster 
kan worden en dat mijn dorp 
zich meer gaat ontwikkelen. 
Mijn jongere broertje Zakaria 
zit ook op de bijbelclub. Hij 
wil leraar worden en in een 
grote stad gaan wonen hier 
in Ghana. Maar ik wil later 
best graag met mijn gezin in 
Europa of Amerika wonen.”

De bijbelclub van Sakina is meer dan een plek waar 

je mooie verhalen hoort. Het is ook een kans voor 

kinderen om te ontsnappen aan de armoede. “Ik 

hoop dat ik verpleegster kan worden.”

‘Ik wil later graag in Europa

of Amerika wonen’
‘Ik kon mijn

naam niet schrijven’

Toen Issah ooit solliciteerde als nachtwaker, werd 

hij niet aangenomen omdat hij zijn naam niet kon 

schrijven en het aantal dieren niet kon noteren.schrijven en het aantal dieren niet kon noteren.

“Ik ben landarbeider en 
nachtwaker op een boerderij. 
Ik ben blij dat mijn kinderen 
naar de bijbelclub gaan, 
omdat ze daar leren lezen 
en schrijven in het Dagbani. 
Ze doen enorm hun best. Ik 
moedig hen ook altijd aan om 
op tijd naar school te gaan. 
Het zou goed zijn als ze daar 
meer boeken, banken en 
stoelen zouden hebben.
Mijn dochter leest mij vaak 
hardop voor uit de Bijbel. 
Zelf ben ik nooit naar 
school geweest. Maar het 
is belangrijk. Want toen ik 
de eerste keer solliciteerde 
als nachtwaker, namen ze 
iemand anders aan omdat ik 
mijn naam niet kon schrijven 

en het aantal dieren niet 
kon noteren. Ik weet dat 
mijn kinderen verder 
kunnen komen dan ik.
Toen ik jong was, was 
er in ons dorp alleen 
een moskee. Daarom 
werd ik moslim. Nu is 
er ook een kerk. Niet 
iedereen is blij dat ik 
mijn kinderen naar de 
bijbelclub laat gaan. Maar 
op mijn werk opent een 
christen de dag met gebed en 
sluit een moslim de dag met 
gebed af. In beide religies 
aanbidden mensen God. 
Ik bid God dat mijn kinderen 
later verantwoordelijke 
burgers worden met 
goede diploma’s.”

 Issah (45) uit Noord-Ghana is nooit naar school geweest. 

 Daardoor kreeg hij niet de kansen die hij had willen 

 hebben. Hij moedigt zijn dochter Sakina aan om op de 

 bijbelclub te leren lezen en schrijven in Dagbani. 

‘Ik weet dat mijn kinderen verder 
kunnen komen dan ikzelf’

‘Doordat ik leer lezen 
en schrijven in mijn 
eigen taal kan ik ook 
makkelijker Engels leren’

 Sakina (14) woont samen met haar ouders en broertje 

 in een dorp in het noorden van Ghana. Analfabetisme is

 hier een probleem. Sakina zit op school, maar lezen en 

 schrijven in haar eigen taal leert ze op een bijbelclub. 

      Van twee kanten

  ·  7574  ·  



‘Om iemands hart te
raken, moet je de
juiste taal spreken’ 
Elihu Wumbee, Ghana

De Dagomba zijn een stam in 

het noorden van Ghana, met 

meer dan 2,3 miljoen mensen. 

Onder Dagomba-kinderen die 

de basisschool hebben afgerond, 

bedraagt het analfabetisme nog 

altijd 80 procent. Kerk in Actie werkt 

samen met een lokale organisatie 

die kinderen in hun eigen taal leert 

lezen en schrijven en daar onder 

andere de Bijbel bij gebruikt. Speciaal 

voor dit lees- en schrijfonderwijs is 

er een kinderbijbel in het Dagbani 

uitgegeven. “Om iemands hart 

te raken, moet je de juiste taal 

spreken”, zegt Elihu Wumbee, die dit 

alfabetiseringsonderwijs coördineert. 

Tijdens de pinkstercampagne 

van Kerk in Actie staan het 

alfabetiseringsonderwijs en de bijbel-

leescompetities die hierbij worden 

georganiseerd centraal. Lees meer 

op pagina 78 en 82. Maak een gift 

over op NL 89 ABNA 0457 457 457 

o.v.v. ‘Alfabetisering Noord-Ghana’. 

Hartelijk dank!

» kerkinactie.nl/feestvanhoop

Elihu Wumbee
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In KwaZulu-Natal is het heuvelachtig en niet 

erg vruchtbaar. Klimaatverandering zorgt voor 

toenemende droogte. Oogsten mislukken vaak 

en boerenfamilies lijden regelmatig honger. Het 

ontneemt hun de hoop op een beter leven en 

maakt hen passief. 

Met een ambitieus programma lukt het de lokale 

christelijke ontwikkelingsorganisatie ACAT, met 

steun van Kerk in Actie, om deze mentaliteit te 

doorbreken. Dat begint met het samenbrengen 

van boerenfamilies in groepen van vijf families. 

Onder leiding van een medewerker van ACAT 

beginnen zij met het lezen van inspirerende, 

hoopvolle bijbelverhalen. 

Daarna krijgen de groepen trainingen: ze leren 

bijvoorbeeld hoe je compost maakt voor een 

vruchtbare bodem, hoe je moestuinen aanlegt 

en hoe je water beter vasthoudt. Ze leren ook 

hoe je goed kunt samenwerken, een spaargroep 

vormt en een bedrij� e opzet.

Het programma is succesvol: door betere 

Veel boeren in de Zuid-Afrikaanse provincie KwaZulu-Natal leven al 

generaties lang in armoede. Ze geloven niet dat het ooit beter zal worden. 

Bijbelverhalen inspireren hen om er toch wat van te maken.

landbouwmethoden verhogen de boeren hun 

voedselopbrengst. In het kader van ‘jong geleerd 

is oud gedaan’ betrekt ACAT ook kinderen bij 

het programma. Zo ontstaat er een structurele 

verbetering in de leefomstandigheden van de 

boeren. Boer Shabangu startte na de training 

met de verkoop van schoorstenen. 

Die gebruiken mensen als afvoer van hun oven. 

Zoon Mnqobi (8) raakte zo geïnteresseerd dat 

hij zijn vader nu helpt om de schoorstenen in 

elkaar te zetten. Mnqobi helpt zijn vader ook 

met planten en besproeien van groenten 

in de moestuin. 
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De boeren verhogen hun 
voedselopbrengst

Steun ACAT!

Jaarlijks wil ACAT 400 families helpen. 

Met Pinksteren, op zondag 5 juni, 

collecteren veel kerken voor dit werk. 

Steun ACAT met een bijdrage op 

rekening NL89 ABNA 0457 457 457 

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

Bijbels boeren Zuid-Afrika, of doneer 

online via kerkinactie.nl/bijbelsboeren. 

Hartelijk dank voor je bijdrage!

[ advertenties ]
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u waard? 
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t bevordering van de Zondagsrust en
de

Zondagsheiliging

Wilt u ons steunen in ons werk? 
Word vandaag nog lid (dit kan al vanaf 1 euro per jaar).

Geef uw gegevens vandaag nog door.


Daarom, wat is de zondag als rustdag ú nog waard? 

Fred. van de Paltshof 15  |   3911 LA Rhenen  |  0317 61 43 98  
info@zondagsrust.nl  |  www.zondagsrust.nll  |  Vereniging Zondagsrust is 
ANBI -gecertifi ceerd  RSIN: 004629875  |  IBAN: NL98 INGB 0000 8786 28

Allerlei wetgeving in ons land draagt eraan bij dat de 
zondag meer en meer als een gewone dag wordt gezien. 
De 24 uurseconomie lijkt zich alleen maar uit te breiden. 
Om verschillende redenen is hier weerstand tegen. 

De Vereniging Zondagsrust is ervan overtuigd dat het onze 
plicht is om op te komen voor de rust op en de heiliging van 
de dag des Heeren. Dat doen we op diverse manieren:

 Wij zoeken contact met mensen die de zondagsrust niet 
in acht nemen, via brieven of persoonlijke gesprekken.

  Wij geven voorlichting over ons werk, bijvoorbeeld op 
scholen en verenigingen.

  Wij verlenen juridische bijstand en geven advies bij o.a. 
procedures tegen evenementen op zondag.

Wat is de rustdag 
u waard? 

Neder
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se
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tbevorderingvandeZondagsrusten
de

Zondagsheiliging

Wilt u ons steunen in ons werk? 
Word vandaag nog lid(dit kan al vanaf 1 euro per jaar).

Geef uw gegevens vandaag nog door.


Daarom, wat is de zondag als rustdag ú nog waard? 

Fred. van de Paltshof 15  |   3911 LA Rhenen  |  0317 61 43 98  
info@zondagsrust.nl  |  www.zondagsrust.nll  |  Vereniging Zondagsrust is 
ANBI -gecertifi ceerd  RSIN: 004629875  |  IBAN: NL98 INGB 0000 8786 28

Allerlei wetgeving in ons land draagt eraan bij dat de 
zondag meer en meer als een gewone dag wordt gezien. 
De 24 uurseconomie lijkt zich alleen maar uit te breiden. 
Om verschillende redenen is hier weerstand tegen. 

De Vereniging Zondagsrust is ervan overtuigd dat het onze 
plicht is om op te komen voor de rust op en de heiliging van 
de dag des Heeren. Dat doen we op diverse manieren:

 Wij zoeken contact met mensen die de zondagsrust niet 
in acht nemen, via brieven of persoonlijke gesprekken.
  Wij geven voorlichting over ons werk, bijvoorbeeld op 

scholen en verenigingen.
  Wij verlenen juridische bijstand en geven advies bij o.a. 

procedures tegen evenementen op zondag.
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Abonneer je op
Op Weg

Wi l  je  het  jodendom ontmoeten?

Op Weg is een uniek tijdschrift van de Protestantse Kerk. 

Het wil belangstelling wekken voor de joodse wortels van het 

christelijk geloof en inspireren tot de joods-christelijke dialoog. 

Het magazine verschijnt vier keer per jaar en biedt:

• interviews met voortrekkers

• inspirerende artikelen over initiatieven in het land

• bijbels-theologische bijdragen

• boekbesprekingen en tips voor exposities of fi lms

Interview met filosofe
Liesbeth Levy
kenner van Buber en Levinas

Hoe denkt Leo Mock  
over christenen die  
seidermaaltijden vieren?  

De oecumene  
van Haaksbergen
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OP WEG
O n t m o e t i n g  m e t  h e t  j o d e n d o m

Deel deze informatie ook met anderen die belangstelling kunnen hebben. 

  Geef je op als nieuwe abonnee via  

   protestantsekerk.nl/kerkenisrael  

Een 
abonnement 

is gratis!

Bijbels 
boeren in 
Zuid-Afrika

 · 79

Pinkstercollecte

In KwaZulu-Natal is het heuvelachtig en niet 

erg vruchtbaar. Klimaatverandering zorgt voor 

toenemende droogte. Oogsten mislukken vaak 

en boerenfamilies lijden regelmatig honger. Het 

ontneemt hun de hoop op een beter leven en 

maakt hen passief. 

Met een ambitieus programma lukt het de lokale 

christelijke ontwikkelingsorganisatie ACAT, met 

steun van Kerk in Actie, om deze mentaliteit te 

doorbreken. Dat begint met het samenbrengen 

van boerenfamilies in groepen van vijf families. 

Onder leiding van een medewerker van ACAT 

beginnen zij met het lezen van inspirerende, 

hoopvolle bijbelverhalen. 

Daarna krijgen de groepen trainingen: ze leren 

bijvoorbeeld hoe je compost maakt voor een 

vruchtbare bodem, hoe je moestuinen aanlegt 

en hoe je water beter vasthoudt. Ze leren ook 

hoe je goed kunt samenwerken, een spaargroep 

vormt en een bedrij� e opzet.

Het programma is succesvol: door betere 

Veel boeren in de Zuid-Afrikaanse provincie KwaZulu-Natal leven al 

generaties lang in armoede. Ze geloven niet dat het ooit beter zal worden. 

Bijbelverhalen inspireren hen om er toch wat van te maken.

Bijbels 
boeren in 
Zuid-Afrika
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Niet alleen tijdens een kerkdienst, maar 
ook op andere dagen kun je op adem komen 
in en bij kerken. Zeven rustgevende 
plekken door heel Nederland.
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Op adem 
komen

1

Liturgische tuin – Leons
Rond de Catharinakerk in het Friese Leons heeft 

het kostersechtpaar een liturgische tuin ingericht. 

Die is van begin mei tot half oktober dagelijks open 

van 10.00 tot 20.00 uur. Als het echtpaar aanwezig 

is, kun je ko�  e of thee krijgen en de kerk bekijken. 

»  Kostersechtpaar: gieltjevisbeek@gmail.com

2

Annakapel – Woerden
De Lutherse Gemeente Woerden heeft een 

opslagplaats omgebouwd tot sfeervolle stiltekapel, 

waar je dichterbij jezelf en misschien wel bij God 

kunt komen. Open van maandag tot en met 

zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur (zaterdag tot 16.00 

uur), op zondag van 10.00 tot 12.00 uur.

»  lutherswoerden.nl/annakapel

3

De Ruimte – Elst
Naast de protestantse kerk in Elst (Gld.) vind je 

spiritueel centrum De Ruimte, met een serene 

stilteruimte. De tuin bij het gebouw – de Sint 

Maartenshof – is goed voor een spirituele 

wandeling. Kijk voor openingstijden op de website.

»  pg-elst.nl/gebouwen/de-ruimte

4

Stilte Centrum Oosterlichtkerk De Bilt 
– Bilthoven
Iedere vrijdag van 11.00 tot 13.00 uur ben je 

welkom in het stiltecentrum van de Oosterlichtkerk 

De Bilt. Om een kaarsje aan te steken, voor 

bezinning, een kop ko�  e of een gesprek. Let op: 

de kerk staat in Bilthoven!

» oosterlichtkerkdebilt.nl/node/30

5

Stiltetuin Ontmoetingskerk 
– Zevenhuizen/Moerkapelle
Achter de Ontmoetingskerk in Zevenhuizen 

ligt een prachtige stiltetuin, een plek om te 

onthaasten. De kleuren in de tuin leggen de 

verbinding met de feesten van het kerkelijk jaar. 

De tuin is dagelijks geopend en vrij toegankelijk.

»  ontmoetingskerk-zevenhuizen.

protestantsekerk.net/stiltetuin

6

Hof van Heden – Oostkapelle
De Hof van Heden is een pluk- en snoeptuin die 

door de Protestantse Gemeente Oostkapelle is 

opgezet voor het dorp. De tuin staat open voor 

bezoekers. De moeite waard als je in Zeeland bent!

»  pgoostkapelle.nl/hof-van-heden

7

De Plaats – Ameland
Bij de hervormde gemeente in Hollum op Ameland 

vind je een stilteplek in een voormalige boerderij. 

Mensen kunnen hier terecht om even op adem te 

komen. Iedere woensdag is er een stiltewandeling.

»  deplaats-ameland.nl

4
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Colofon
Petrus is het gratis kwartaalblad van de Protestantse Kerk in 
Nederland. In het magazine lees je persoonlijke en 
inspirerende verhalen over geloof, hoop en liefde, over hoe 
samen kerk-zijn troost, steun en zin geeft.

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

Aan dit nummer werkten verder mee:
Lennart Aangeenbrug, Richprince Atsu, Jelte Bergwer� , 
Sjaak Boot, Hanneke Bouman, Henk Breur, Stephan Egbers, 
Sandra Haverman, Florette Koning, Tabitha van Krimpen, Iris 
Loonen, Esther van Lunteren, Peggy Maes, Henk Mulder, Jos 
van Oord, Roel Ottow, Ineke Renée, Elze Riemer, Xander de 
Rooij, Esther van Schie, Anne-Mareike Schol-Wetter, Joyce 
Schoon, Auke Schouwstra, Jaap Schuurman, Roelien Smit, 
Judith van der Spoel, Niek Stam, Tineke van der Stok, Sjaak 
Verboom, Jan Verhage, Paul Visser, Rob Visser, Leonard 
Walpot, Gijsbert Westerhuis, Riejan de Winter

petrus.protestantsekerk.nl
 @PetrusProtestantseKerk
 (030) 880 18 80 
  abonnement@petrusmagazine.nl voor een 

 gratis abonnement of adreswijziging, 
petrus@protestantsekerk.nl voor opmerkingen.

Aanmelden nieuwsbrief: petrus.protestantsekerk.nl/
nieuwsbrief. Het magazine verschijnt dit jaar nog in 
augustus en november.

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

Extra exemplaren bestellen?
Bestel via protestantsekerk.nl/webwinkel met de bijpassende 
productcode: CO22-7100 (Petrus 17), CO22-7102 (Petrus 18), 
CO22-7104 (Petrus 19), CO22-7106 (Petrus 20).

Vormgeving
Redmatters § redmatters.com 

Advertenties
Theo Wijbenga, advies@theowijbenga.nl

 06 - 51 42 61 79

Druk
Habo DaCosta, Vianen

Leesbeperking
Voor mensen met een leesbeperking is Petrus ook gratis 
verkrijgbaar in braille, grootletter, digitale en gesproken 
vorm. Informeer bij de CBB: tel. 0341 - 56 54 77, 
e-mail klantenservice@cbb.nl. 
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In de PKN is iemand beroepen te 
Sintjohannesga-Delfstrahuizen. 
Dat wordt een prijzig visitekaartje ...

– @DsDiederik op Twitter

Naar mijn weten komt het gezegde 
‘Daar gaat een dominee voorbij’ uit 
de wereld van zeevissersplaatsen. 
Als de vissersvloot binnenvoer en er 
was een bemanningslid verdronken, 
bracht de dominee dit onheilsbericht 
over naar het gezin of de vrouw 
van het verdronken bemanningslid. 
Als de dominee voorbijliep, was 
men stil, want: hij kon weleens bij 
ons aankloppen.

– R. Vriesinga, via e-mail, 
in reactie op ‘5 typisch 
protestantse spreekwoorden 
en gezegden’ op petrus.
protestantsekerk.nl/protestants.

Als rooms-katholieke 
abonnee was ik erg 
blij met het artikel 
over de Vlaamse 
jezuïet Nikolaas 
Sintobin, ‘Vreugde is 
de sleutel tot alles’. Twee dominees 
en een jezuïet ontdekken als 
geloofsgenoten dat ze alle drie 
hetzelfde doel voor ogen hebben 
in hun zoektocht naar God. Ik 
word hier erg gelukkig van. Een 
jezuïet in een protestants blad, de 
dominees die openstaan voor zijn 
ideeën, wijsheden en ervaringen 
die worden uitgewisseld, nog iets 
waar ik erg gelukkig van word.

– L. Sikken, via e-mail

Vanmorgen naar de kerk geweest sinds 
lange tijd. Een � jne predikant ging voor. 
Hij kan boeien van begin tot eind. En hij 
raakte me vanmorgen met zijn preek, zijn 
gebeden. Eerlijk en oprecht. “Geloof dat 
evangelie en leef in vrede.”

– @Drjude6 op Twitter

"Mama, ze hebben hier een 
drumstel-kerk. Zullen we daar 
heen gaan?" #OrgelKerkMeisje

– @MvanKF op Twitter

Misschien kan de PKN alvast 
onthe�  ngen regelen voor 
dominees op de autovrije 
zondagen 2022.

– @AlainVerheij op Twitter

#KERK Dit schreven of vertelden 
lezers over de kerk (en over 
Petrus). Ook reageren? Mail 
naar petrus@protestantsekerk.nl
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In het artikel over de Veertigdagentijd 
in Petrus 17 vraagt Anne-Meta Kobes 
of wij weleens een askruisje hebben 
gehaald. Hoort dat niet bij het rooms-
katholieke geloof? Als protestant zegt 
dat askruisje en dat ‘schuren’ mij niets. 
Dat wij allen toegroeien naar het Licht, 
dat is waar het om gaat.

– A. Hulst, via e-mail
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word hier erg gelukkig van. Een 
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dominees die openstaan voor zijn 
ideeën, wijsheden en ervaringen 
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waar ik erg gelukkig van word.

– L. Sikken, via e-mail



‘Ik ben nog steeds 
aan het onderzoeken 

wat Jezus 
voor mij betekent’

In de kerk mag je zijn wie je bent, 

ervaart Annika Hakkers (18) uit Zwolle. 

Je mag er komen met vragen, en ook met diep verdriet 

of boosheid op God, vertelt ze op pag. 20.


