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Inhoud Voorwoord
Projecten met  
plek voor religie

Het op een na inspirerendste aspect van  
het werk voor de commissie Fonds Kerk en 
Wereld vind ik de bijeenkomsten met mijn 
medecommissieleden. Kerk en Wereld wil 
vanuit christelijk-oecumenische inspiratie 
een positieve bijdrage leveren aan de 
samenleving. Daarom zijn we constant alert 
op wat daar speelt. Samen vormen we ons 
een beeld van wat de samenleving nodig 
heeft, en die behoeften vertalen we dan 
weer in uitnodigende, concrete thema’s – 
het klinkt misschien als een theoretische, 
academische oefening, maar we voeren die 
uit met één praktisch doel voor ogen: 
mensen uitdagen om projecten op te zetten 
die de samenleving beter maken. Omdat 
we zulke projecten graag ondersteunen.

In 2019 zagen we in onze samenleving twee 
bewegingen. Enerzijds trekken mensen zich 
steeds meer terug op het eiland van hun 
politieke of religieuze overtuiging, in de 
bubbel van hun meningen en ideeën over 
de maatschappij. Ze verbinden zich niet 
meer met mensen met een andere 
overtuiging. Daartegenover zagen we 
steeds meer mensen die dat juist wel doen 
– en dat op heel verrassende manieren.

Colofon
Deze nieuwbrief is een uitgave van de dienstenorganisatie 
van de Protestantse Kerk in Nederland.

Samenstelling, tekst en redactie 
tekstbureau berg in de polder, Gouda
Vormgeving 
Nilsson, Goes
Productiebegeleiding 
dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland, Utrecht
Drukwerk 
De Groot Drukkerij, Goudriaan

Contact
Kerk en Wereld, p/a Protestants Landelijk Dienstencentrum
Postbus 8504, 3503 RM Utrecht
(030) 880 1628 / 1880
kerkenwereld@protestantsekerk.nl
kerkenwereld.nl
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Beeld cover: 

Utregs Requiem (p. 10) ‘in buurthuisbezetting’: vier musici en de dirigent van Ensemble 
Insomnio met een projectkoor van acht zangers en de solisten Marene Elgershuizen en 
Nathan Tax (Foto: Gerard van den Dool)

Die tweede beweging willen we stimuleren. Daarom  
hebben we onze thema’s weer aangescherpt, om mensen  
te stimuleren om met hun project te verbinden, ontmoeting 
tussen levensbeschouwingen mogelijk te maken of om,  
in de actualiteit, praktisch uitvoering te geven aan hun 
christelijk geloof.

Natuurlijk zijn wij niet het enige fonds dat maatschappelijke 
projecten ondersteunt, maar bij ons kun je terecht als je 
religie een plek geeft in je project. Waar dat bij andere 
fondsen een reden is om een subsidieaanvraag af te wijzen,  
is het bij Kerk en Wereld juist een voorwaarde voor subsidie.
Een overzicht van de mooie projecten waarmee het afgelopen 
jaar uitvoering is gegeven aan onze missie en visie, vindt u in 
het digitale jaarverslag op onze website. In deze nieuwsbrief 
laten we betrokkenen bij een aantal projecten wat 
uitgebreider aan het woord.

Geniet van hun verhalen, laat u erdoor inspireren, en als u zelf 
ook een mooi idee heeft, kijk dan op onze website hoe ook u 
in aanmerking kunt komen voor een bijdrage van ons fonds.

En dan is de cirkel rond, want het mooiste aan mijn werk  
als commissielid is zien hoe mensen zich inzetten voor de 
samenleving en hoeveel impact dat heeft. Daar doen we  
het samen voor.

Marieke den Braber

Voorzitter Commissie Fonds Kerk en Wereld

(Foto: Pauline van der Horst-de Vries)
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Kerk en Wereld gelooft in de energie en het talent van 
jongeren om de wereld beter te maken. Om hen te 
ondersteunen en te stimuleren organiseren we elke  
twee jaar de Kerk en Wereld-Jongerenprijs.  
Jonge wereldverbeteraars konden ook dit jaar hun project 
hiervoor aanmelden en zo meedingen naar de hoofdprijs 
van 10.000 euro.

Projecten op het snijvlak van geloof en samenleving die dóór  
of mét jongeren zijn bedacht, konden zich tot januari inschrijven. 
De 27 inschrijvingen plaatsten we op de website  
jongerenprijs2020.nl, waar ze nog steeds te bekijken zijn. 
Nieuw dit jaar is dat deelnemers na de sluitingsdatum mochten 
stemmen op de drie projecten die in hun ogen een prijs 
verdienen. Voor de tien projecten met de meeste stemmen 
waren er publieksprijzen van 1000 euro.

Uitwisseling
Met deze prijzen willen we jongeren stimuleren om hun 
dromen concreet te maken en in actie te komen. Marieke den 
Braber, voorzitter Kerk en Wereld: ‘Met de vernieuwde opzet 
van de Kerk en Wereld Jongerenprijs 2020 laten we zien dat  
we geloven in de daadkracht van jonge wereldverbeteraars.  
En dat niet alleen, we geven ze hiermee ook een stem en een 
platform om elkaar te inspireren, van elkaar te leren en elkaar  
te ontmoeten.’

Feedback en inspiratie
Dit platform krijgt niet alleen gestalte via de website – waar 
iedereen inspiratie kan halen uit de gepresenteerde projecten 
– maar ook in een Wereldverbeteraarsdiner dat gepland was 

op 19 maart. Vanwege de maatregelen rond het Corona-virus 
moest dit helaas worden uitgesteld.

De initiatiefnemers van alle aangemelde projecten zullen op 
een later moment alsnog worden uitgenodigd. Zij zullen elkaar 
dan ontmoeten bij een heerlijk diner, waarbij er voldoende 
raakvlakken zullen zijn om in gesprek te gaan. Hun projecten 
sluiten immers allemaal aan bij een of meer thema’s die bij 
Kerk en Wereld centraal staan: verbinden, christelijk geloof 
actualiseren en praktiseren, en ontmoeting tussen 
levensbeschouwingen faciliteren. 

Bovendien zullen zij dan van experts feedback op hun project 
krijgen, een boost van motivational speaker Rob Timmerman 
en optredens van bevlogen musici.

Jongerenprijs 2020
Energie en talent van jonge wereldverbeteraars 

KERK EN WERELDKERK EN WERELD
JONGERENPRIJS 2020JONGERENPRIJS 2020

4    |    Kerk en Wereld   Nieuwsbrief voorjaar 2020



(Foto: Unsplash)
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In de expositie Dit is mijn verhaal vertellen achttien 
jongeren in een audiodocumentaire of in een film met 
animaties over een kantelmoment in hun leven.  
Dat koppelen ze aan een Bijbelverhaal dat hun kracht  
of inspiratie geeft. De jongeren zijn afkomstig uit 
verschillende christelijke stromingen en hebben 
uiteenlopende culturele achtergronden.

Toen Mark de Jager in november na de Nacht van de Theologie 
als kersverse Jonge theoloog des Vaderlands thuiskwam, lag er 
al een mail van de directeur van het Bijbels Museum in zijn 
mailbox. Of hij in april 2020 de expositie Dit is mijn verhaal wilde 
(her)openen als die in Middelburg zou zijn neergestreken. Hij 
zegde direct toe. We interviewden hem voordat de Corona-crisis 
roet in het eten gooide. De expositie in Middelburg werd uit- 
gesteld naar 2021, maar dat doet niets af aan zijn enthousiasme.

‘Ik spreek wel stoer over de relevantie van theologie en 
Bijbelverhalen, maar de verhalen van de jongeren in de 
expositie bleken veel indrukwekkender. Het staat dicht bij me: 
voor mijn opleiding tot predikant ga ik constant met mensen in 
gesprek: “wat drijft je? wat houdt je bezig? en wat kan de Bijbel 
daarin betekenen?” De jongeren in de expositie vinden allemaal 
houvast in de Bijbel. Daarnaast weten ze prachtig op hun 
verhaal te reflecteren.’

Spiegelen 
Aanvankelijk wilde De Jager bij de opening iets over zijn eigen 
verhaal vertellen. ‘Maar dat ga ik niet doen, dat zou afdoen aan 
de verhalen in de expo.’ Toch wil hij ‘zijn’ Bijbeltekst graag 
noemen. ‘Dat niets ons kan scheiden van de liefde van God, 
zoals het aan het slot van Romeinen 8 staat. Op positieve én  

op pittige momenten in ons leven ervaren mijn vrouw en ik  
dat God ons vasthoudt. Die tekst duikt op als je er doorheen  
zit én als je dankbaar bent.’

Bij de opening had hij willen wijzen op het belang van verhalen. 
‘Mensen hebben verhalen nodig om hun leven structuur en  
zin te geven. En ze kunnen zich eraan spiegelen, ervan leren.  
Ik hoop dat bezoekers zich gaan spiegelen aan de verhalen  
van de jongeren. En wie weet worden ze ook geïnspireerd  
om Bijbelteksten op een nieuwe manier te gaan lezen.’

expo Dit is mijn verhaal

Uitgesteld
Dit is mijn 
verhaal 

25 september 2020 
t/m 24 januari 2021 
in Ter Apel
Omstreeks Pasen 
2021 in Middelburg

(Zie bijbelsmuseum.nl)

Foto uit de expositie: Dave (22), 
Protestantse Gemeente Middelburg
  
(Foto: Cigdem Yuksel)

Jonge Theoloog des Vaderlands enthousiast over
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Fonds Franciscus 
voor inloophuizen
Kerk en Wereld heeft zich aangesloten bij een initiatief  
van Kansfonds, een programma om inloophuizen te  
versterken – onder de naam Fonds Franciscus.

Inloophuizen, vaak initiatieven van lokale kerken, geven de 
allerkwetsbaarsten in de samenleving een plek waar ze 
welkom zijn. Door de ontkerkelijking hebben inloophuizen het 
financieel moeilijk. Ook organisatorisch staan ze voor een 
uitdaging: ze moeten met steeds minder vrijwilligers steeds 
meer bezoekers opvangen. Naast een financiële bijdrage voor 
de exploitatie biedt Fonds Franciscus daarom ook trainingen 
en advies en coaching. Doelgroep zijn bestuursleden, 
pastores, coördinatoren en kernvrijwilligers.

Ervaring van een kerk- en  
buurtwerker in Amsterdam
Hilde Dijkstra is kerk- en buurtwerker bij Kerk en Buurt 
Westerpark, ‘een open gemeenschap van gewone en 
buitengewone mensen, van gelovigen en ongelovigen’.  
Ze heeft begin dit jaar een Masterclass Presentiebenadering 
gedaan en is er enthousiast over. ‘Wij coördinatoren zijn 
eenpitters, we komen nauwelijks in contact met collega’s in 
ander inloophuizen. Met de drukte van alledag is het lastig om 
af te spreken. De ontmoeting met mensen die in hun werk 
tegen dezelfde dingen aanlopen was voor mij bij die eerste 
bijeenkomst al zo waardevol. Ik ben ook blij met de zes 
bijeenkomsten met collega’s hier in Amsterdam die  
nog volgen.’

Presentiebenadering
‘Hulpverleners proberen mensen vaak in een zorg- of 
hulptraject te krijgen, maar dat is niet altijd de beste 
oplossing. Je moet per individu bekijken wat voor iemand  
nú het beste is. Dat is de presentiebenadering: Wat heeft de 

ander nodig? Voor de een is dat een kop koffie, voor de ander 
hulp bij het opruimen van zijn woning – en vaak zit daar dan 
nog iets anders achter. Daarom moet je in gesprek blijven.

Ik deel mijn kantoor met een collega. Onze deur staat altijd 
open, dan komen mensen hun verhaal met je delen.  
Vroeger zeiden we: “Nou, we hebben weer niks gedaan 
vandaag.” Nu zeggen we: “We hebben weer een dag 
presentiebenadering gedaan.”

Sterke gemeenschap
De presentiebenadering komt zowel de bezoekers als de 
vrijwilligers ten goede. Hilde: ‘Dankzij deze benadering zijn 
onze vrijwilligers een hechte groep geworden. Heel mooi dat 
je dat met elkaar bereikt.

Ons inloophuis gaat ’s morgens vroeg open voor mensen die 
’s nachts op straat leven. Ze komen hier voor koffie en een 
boterham, frissen zich wat op. Later op de ochtend zijn we 
een ontmoetingsplek voor mensen uit de buurt. Zo word je 
met al die kwetsbare mensen een sterke gemeenschap.  
Dat is de rode draad bij alles wat we doen: mensen met  
elkaar verbinden, de gemeenschapszin up-to-date houden.  
We moeten ons om elkaar blijven bekommeren.’

kansfonds.nl/franciscusfonds
kerkenbuurtwesterpark.nl
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Een telefonisch interview met theatermaker Bright 
Richards. Hij is een beetje van slag, ook New Dutch 
Connections heeft voorstellingen moeten uitstellen.  
Maar zijn drive om te verbinden met theater is 
onverminderd groot.

Bright Richards begon ooit met As I Left My Father’s House. 
Daarna maakte hij Bright Side of Life. Momenteel werkt hij aan 
Future Citizens, dat in december in première gaat. Hij vertelt 
hoe hij met elke voorstelling een volgende stap zet. 

Gebedshuizen en theaters
‘As I Left My Father’s House hebben we veel in kerken en 
moskeeën gespeeld. Bright Side of Life spelen we voornamelijk 
in theaters. Dat is niet beter of slechter, maar anders. Theater 
vraagt een langere adem. Daar heb je, als je begint, nog geen 
community, in een gebedshuis voelt iedereen zich meteen 
medeverantwoordelijk. As I Left was speciaal gemaakt voor 
gebedshuizen, om de interreligieuze gemeenschap te 
versterken. Het doel van Bright Side is vooral match making, 
we koppelen vluchtelingen aan mensen die hen kunnen helpen 
werk te vinden. Daarvoor werken we samen met meer 
partners: werk en inkomen, ondernemersverenigingen,  
Lions, Rotary. In Gouda kwamen 25 organisaties naar de  
eerste voorbereidende bijeenkomst! De schouwburg en de 
gemeente zeiden: “Het is té veel!” Ik zei: “Hoe meer zielen, 
hoe meer vreugd!”

Geestelijk en fysiek welzijn
‘As I Left ging over het verbinden van mensen met 
verschillende religies, over het geestelijk welzijn van mensen en 
hoe belangrijk religie daarvoor is: over dingen waarover je 
nauwelijks kunt praten praat je met God. Bright Side gaat veel 
meer over het doorbreken van het isolement en het vergroten 
van het netwerk van vluchtelingen. “Ik wil met jóú praten, om 
de taal beter te leren en werk te vinden.” Van geestelijk naar 
fysiek welzijn, naar brood op de plank! Met Future Citizens  
wil ik daar nog dieper op ingaan: mensen komen tijdens  
een diner tegenover een vluchteling te zitten met wie ze 
verhalen uitwisselen.’

Brood op 
de plank!
Bright Side of Life koppelt 
vluchtelingen aan bedrijven

Een geslaagde match
Mijn naam is Nezar Safy. Twee jaar geleden kreeg ik in 
jouw voorstelling de kans om me te presenteren als 
leraar Engels. Je zei toen dat ik de jackpot had 
gewonnen. Een vooruitziende blik: ik heb een vast 
contract bij de Hogeschool van Amsterdam gekregen. 
Dankzij jou, en Marjolijn Kaak [directeur 
studentenzaken HvA], die me wilde helpen mijn droom 
waar te maken. Ik ben zo dankbaar! Ik hoop dat je 
iedereen die dat nodig heeft, blijft inspireren. Ik ga op 
mijn beurt studenten helpen hún dromen waar te 
maken. (Een WhatsAppbericht aan Bright Richards) 

Zie newdutchconnections.nl voor de actuele speellijst.  
Een voorbeeld van een ToekomstAcademie-samenwerking: 
werkenbijdeloitte.nl/blogs (10 maart 2020).

Bright O. Richards in  
The Bright Side of Life 
(Foto: Roel van Berckelaer)
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Zie verder de websites van het Choral Evensong- 
onderzoek (evensongonderzoekhannarijken.nl)  
en de pioniersplek (evensongenpub.nl).

Hoe kan een traditioneel gezongen avondgebed  
in Nederland werken als een fresh expression?  
Twee wetenschappers zoeken het antwoord,  
een pioniersplek in Utrecht laat het al ervaren.

Kort nadat Hanna Rijken in 2017 was gepromoveerd op de 
(anglicaanse) Choral Evensong in Nederland kreeg ze mail uit 
Engeland. Kathryn King van Oxford University verwonderde  
zich erover dat de Evensong in Nederland ‘werkte’ als een  
fresh expression, dat wil zeggen: zorgde voor een nieuwe vorm 
van gemeenschap. Hun internationale Evensong-onderzoek 
was geboren.

Afgelopen februari presenteerden ze de eerste resultaten op 
een Choral Evensong-symposium. Daar hield ook Jonathan 
Arnold een lezing. Hij is anglicaans priester, professioneel 
zanger en deskundige op het gebied van liturgische koormuziek. 
Volgens hem vinden mensen elkaar in de stilte en slaat de 
muziek een brug tussen het sacrale en het seculiere.

Je ziel laven
Rijken: ‘De schoonheid van de muziek en het gebouw, het 
ritueel, de liturgie en de koorgewaden, de sacraliteit en de 
verstilling – het draagt er allemaal aan bij dat mensen zich even 
opgetild voelen en, afhankelijk van hun achtergrond, God of het 
hogere, het andere ervaren.

De gemeenschap die mensen voelen tijdens de Evensong 
willen we vasthouden, we nodigen mensen uit voor een 
gesprek in de pub. Over alledaagse dingen, maar ook over de 
teksten die ze in de Evensong hoorde zingen. Rauwe teksten 
soms, over hoogte- en dieptepunten van het leven. Het is goed 
om daarover na te praten, in een maatschappij waar veel 
hectiek is. Je mag daar even uit stappen en je ziel laven.’

In juli 2017 is Rijken bevestigd als predikant van deze 
pioniersplek in Utrecht. ‘Ongelofelijk hoe de schoonheid van de 
muziek en de gelaagdheid van de teksten mensen kan raken 
– en hoe ze daarna met elkaar in gesprek gaan. Sacraliteit, 
schoonheid, verstilling en ontmoeting raken elkaar.’

Verfrissend  
traditioneel
Evensong & pub  
pioniert in Utrecht 

Evensong & pub in Utrecht
In juni zijn er weer Choral Evensongs in Utrecht, steeds 
op donderdag om 20.00 uur, met na elke Evensong 
gelegenheid om met elkaar na te praten:

•  4 juni  Janskerk, gezongen door het Codarts 
Kerkmuziek Ensemble

• 11 juni Domkerk, gezongen door de Domcantorij
• 18 juni  Janskerk, gezongen door het Kathedrale Koor 

Utrecht
• 25 juni  Nog niet bekend, zie de website voor actuele 

informatie over álle data.

Na een zomerstop starten de Evensongs weer  
in september.

Hanna Rijken 
(Foto: Communicatie PThU)
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Een modern requiem dat verbindt, tijdens het maakproces, 
tijdens de uitvoeringen en in de gesprekken erna – van de 
levenden voor de levenden

Britt Arp, de producente van het requiem, blikt met 
bewondering terug op de uitvoeringen. ‘De zes hoofdpersonen 
leverden ieder op hun eigen manier een bijdrage, zingend of 
sprekend, met een gedicht of geprojecteerde schilderijen, op 
het podium of tussen het publiek. Zo was daar Gert, een 
ex-monnik die prachtig zong. O’den, die kindsoldaat is geweest 
in Congo, wilde liever trommelen. Wilma vertelde haar verhaal, 
over misbruik van generatie op generatie, met haar dochter en 
kleindochter naast zich. Heel krachtig zei ze: “Hier eindigt het, 

hier stopt het misbruik.” De regisseuse had voor ieder een 
passende ambiance bedacht.

Verbinding 
‘In de nagesprekken, waarbij ook steeds enkele hoofdrolspelers 
aanwezig waren, kwamen heel persoonlijke verhalen los.  
De situaties die we hebben bezongen, spelen in alle sociale 
lagen. Het publiek herkende zich ook in elkaars verhalen.  
Er ontstond verbinding, door gedeelde emoties. Utrecht in 
dialoog heeft ervaring in het begeleiden daarvan, zij sturen  
bij als het te heftig wordt. Het zou niet verantwoord zijn om 
mensen eerst allemaal emoties te laten ophalen en dan te 
zeggen: “Nou doei, fijn weekend!”’

Utregs Requiem
Over veerkracht en het geloof 
in het goede

Een buurthuisconcert in theaterzaal Het Wilde Westen, Utrecht (Foto’s: Gerard van den Dool)
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Lef
‘Zeer indrukwekkend was een uitvoering op een 
zondagmiddag, in de penitentiaire instelling Nieuwersluis, een 
vrouwengevangenis net buiten Utrecht. Toen Wilma daar haar 
verhaal begon te vertellen, was een vrouw zo gegrepen dat ze 
zich losmaakte uit het publiek, naar haar toeliep en haar 
omarmde. Huilend zei ze: “Ik weet wat je hebt meegemaakt, 
ik herken je verhaal.” Dat was zo waardevol – en het getuigde 
tegelijk van lef.’

Een vorm van geloof 
‘Wat me het meest frappeerde is dat deze zes mensen, na 
alles wat ze hebben meegemaakt, toch doorgaan met hun 
leven. Dat is een vorm van geloof, geloof in het leven. Hoe je 
dat spiritueel duidt, doet er niet toe. Dat geloof in het goede, 
dat houdt mensen op de been.

Of zoals in het verhaal van Arjen, de schilder. Hij vertrouwt 
erop dat het leven hem brengt waar hij op zijn plaats is. Dat is 
overgave. Of kijk naar het geloof van islamitische Mohti, een 
Iraanse vrouw, feministe, voorheen docent aan de universiteit, 
te vrijdenkend voor het regime, die daarom met haar man 
naar Nederland moest vluchten. “Ik ben nog steeds religieus,” 
zegt ze, “maar ik heb geen tussenpersoon nodig om met mijn 
God te spreken, ik richt me direct tot hem.”’

Utregs Requiem

Een requiem is een muziekstuk bij de 
uitvaart van een overledene. Het 
Utregs Requiem is atypisch, want het 
is een muziekstuk ván de levenden 
vóór de levenden: de levensverhalen 
van zes onbekende Utrechters die na 
een ingrijpende gebeurtenis de kracht 
vonden om door te leven, zijn door 
een librettist en vier componisten 
verwoord en op muziek gezet.  
Het stuk weerspiegelt een diversiteit 
aan culturen en overtuigingen. 
Hoofdpersonen, uitvoerenden en 
publiek kunnen in deze spiegel de zin 
van het bestaan of de waarde van het 
leven zien.

Het ging in februari 2019 in première 
in TivoliVredenburg en werd van 
maart tot mei in een kleinere 
bezetting uitgevoerd in tien 
buurthuizen in Utrecht en omgeving, 
met aansluitend een gesprek met 
spelers en toeschouwers over de 
thema’s die in de voorstelling aan  
de orde kwamen. Hoofdpersonen en 
musici hebben samen één kunstwerk 
gemaakt. Door de aangrijpende 
verhalen en de krachtige aanwezig-
heid van de hoofdpersonen heeft het 
gemêleerde publiek het concert als 
ontroerend, hoopgevend en troostend 
ervaren.

Een nieuw Utregs Requiem met 
nieuwe hoofdpersonen en verhalen 
staat op stapel voor 5 april 2021 in 
TivoliVredenburg.

Ellen Blom, artistiek leider van het project tijdens een nagesprek, 
achter haar portretten van Wilma, O’den en Robert (de dichter)
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Gesprekken met een dominee en een pastoor, 
leeftijdsgenoten die een escaperoom voor je inrichten in 
het zaaltje bij hun kerk, de beeldenstorm naspelen bij een 
kapelruïne, samen Taizé-liederen zingen en een film over 
Jezus opnemen in openluchtmuseum Orientalis – in het 
project Pelgrims op het spoor is het Wie is de mol? meets 
De Verwondering.

Afgelopen zomer ging een groep van elf jongeren uit 
Driebergen-Rijsenburg en omgeving op reis, met de trein kris 
kras door Nederland. Kamiel van der Laan, die in Driebergen 
theaterlessen geeft en samenwerkt met het Jongerenwerk van 
de Protestantse Gemeente Driebergen, bedacht ‘Pelgrims op 
het spoor’.

Ontmoetingen
Bedenker en begeleider Kamiel van der Laan vertelt enthousiast 
over het project: ‘Het is een avontuurlijke vakantiereis waar 
iedereen mag ontdekken wat geloven voor hen persoonlijk 
betekent. We combineren de belangstelling van niet-christelijke 
jongeren voor het christendom met de zoektocht van christelijke 
jongeren naar zingeving. Tijdens de reis ontmoeten we 
verschillende christelijke geloofsgemeenschappen en doen we 
diaconaal werk. Want of je nu gelovig of niet-gelovig bent, je 
inzetten voor wie het moeilijk heeft, kan iedereen. Verder doen 
we avontuurlijke spellen en ’s avonds een speelse test. Niet als 
wedstrijd wie het best heeft opgelet, maar als aanleiding voor 
een geloofsgesprek.

Het mooiste moment vond ik het gesprek tussen de jongeren 
en een predikant. Na hun eerste vraag, “Voel je in een kerk  
een sterkere band met God?” ging het meteen de diepte in, 

toen deze vertelde hoe hij die band een tijd kwijt was, maar 
toch weer dominee was geworden, om er voor de maatschappij  
te kunnen zijn.’

En, hoe was het?
Mirte Mosselman (15), Annelies Roelants (14) en haar zus 
Martje (12) vertellen.

Waarom dacht je: Ja, daar wil ik aan meedoen!
MM:  Ik dacht: Ja, gaaf! Ik ben zelf niet gelovig, maar het  

leek me interessant te leren hoe dat voor andere  
mensen is.

AR:  Het was altijd al mijn droom om in een kerk te slapen.  
Dus dit was mijn kans.

Wat vond je het mooiste aan de reis?
MM:  Dat we met zo’n diverse groep samen reisden en  

het gezellig hadden.
AR:  Dat we heel Nederland door reisden, geen enkele 

ouder ons kon tegenhouden, en we alles zelf  
moesten uitzoeken. Geweldig!

Hoe klikte het met de groep?
AR:  Het waren mensen die ik anders nooit ontmoet zou 

hebben. We moesten samenwerken, soms had ik het 
gevoel dat we het niet eens werden. Wat was het slimste 
idee? Als we er echt niet uitkwamen, vroegen we hulp, 
aan elkaar en aan Kamiel en Davita. Als we elkaar nu 
weer zien, is het meteen weer gezellig.

MR   Ik kende er een paar van de kerstmusical en een paar van 
de kerk. Ik dacht: Als het niks wordt, kan ik altijd nog met 
hun omgaan – maar het was héél leuk!

Pelgrims op het spoor
Slapen in een kerk?!
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Is er na jullie pelgrimsreis iets veranderd?
MM:  Ik snap het christendom nu iets beter. Maar het is niet zo 

dat ik er ook iets mee doe. Het was ook bijzonder om te 
horen hoe gepassioneerd de dominee over zijn werk 
vertelde. En ik ben geïnspireerd om meer te reizen, met 
de trein kom je in de kleinste uithoekjes, mijn beeld van 
Nederland is veranderd.

AR:  Mijn ouders voeden me christelijk op. Ik ben bijna elke 
zondag in de kerk. De reis heeft de weg naar God, de 
band met God een beetje versterkt – en ik weet nu hoe 
het ov werkt.

MR:  Ik ben niet veranderd, maar ik heb wel iets geleerd:  
dat ik niet moet filmen op een stoomtrein, mijn telefoon 
viel bijna uit mijn handen.

En hoe was het slapen in de kerk?
AR:  Het voelde eerst een beetje gek. Je hoort er eigenlijk de 

Bijbel te lezen en zo. Maar hoe langer ik er was, hoe fijner 
het voelde.

Martje besluit: Ik zou het zeker aanraden om mee te gaan!

Organiseer ook een  
Pelgrims op het spoor!

De bedenkers willen hun methode en ervaringen graag 
met je delen op een studiemiddag over Pelgrims op  
het spoor – in een vorm passend bij de corona-
maatregelen.

Je bent welkom in het Winkeltheater in Driebergen-
Rijsenburg (Traaij 76a), op donderdag 27 augustus, 
tussen 14:30 en 17:00 uur. Meld je aan via de website: 
threehills.nl/pelgrims

Foto’s van boven naar beneden: 
Aan dit icoon herkenden de deelnemers de opdrachten
De pelgrims in Museumpark Orientalis
Martje in de trein (Foto’s: Davita Sinke)
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Een magisch moment, dat was het op 21 september 2019, 
toen vanuit de vier windrichtingen groepjes in het wit 
geklede wandelaars zingend aankwamen op het Grote 
Kerkhof in Deventer. Het was het begin van een middag 
vol activiteiten in het teken van de vrede.

Afgelopen september organiseerde Esther Klaassen-van der 
Kruk voor de derde keer een Deventer Dag van de Vrede.  
De Walk of Peace werd voor de tweede keer gelopen.
‘In 2017 zijn we klein begonnen in het Burgemeestershof, dat 
de gemeente toen beschikbaar stelde. Ik probeer ieder jaar 
weer iets anders toe te voegen, het behapbaar te houden,  
en toch krachtig te maken.’

Sleutel naar vrede
Esther werkt als trainer, coach en mediator in haar praktijk 
Zonnelied. Daarnaast wil zij mensen in beweging brengen voor 
vrede. Sinds 2017 sluit zij aan bij de Internationale Dag van de 
Vrede die uitgaat van de VN. ‘Ik breng graag mensen samen die 
vanuit dezelfde gedachte aan vrede willen werken.’ 

De twee minuten stilte die op deze dag wereldwijd worden 
gehouden, steeds om 12 uur plaatselijke tijd, waren opnieuw 
een indrukwekkend onderdeel van de middag, net als het 
oecumenisch vredesgebed. Daarna waren er verschillende 
activiteiten. Esther probeert naast sprekers ook doeners uit te 
nodigen. ‘Zodat mensen niet alleen kunnen luisteren naar 
inspirerende verhalen, maar ook samen creatief bezig kunnen 
zijn, elkaar kunnen ontmoeten en spreken en zo in het moment 
iets van vrede kunnen beleven. 

Interesse in elkaar is de sleutel naar vrede. Conflicten staan 
tussen mensen in, belemmeren de relatie. Als je de ander ziet 
als een mens net als jij, met wensen en tekortkomingen net als 
jij, dan ligt de weg open naar ongekende mogelijkheden. Het is 
zo belangrijk de ander als mens te zien. Dan kun je de wens 
uitspreken samen verder te gaan.’

Deventer Dag van de Vrede 
‘Interesse in elkaar is de sleutel naar vrede’ 

From the north to the south
From the west to the east
Hear the prayer from the mothers
Bring them peace
Bring them peace

(refrein Prayer of the Mothers)

Workshop Sacrale dans op de Burgemeestershof 
(Foto: Jeaneth de Witte-Smit)

zonnelied.nu/mvdv2019
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Vlag
Twee vrouwen, die vanaf 
de eerste Vredeswande-
ling bij de Dag van de 
Vrede betrokken zijn, 
wilden zich dit jaar graag 
persoonlijk inzetten voor 
de vrede. Omdat ze 
allebei kunstenaar zijn, 
heeft Esther ze gevraagd 
om een Vredesvlag te 
ontwerpen. ‘Frouwke 
Berghuis en Wilma 
Vermeulen hebben ieder 
een eigen stijl, maar 
vanuit de overtuiging dat 
mensen in al hun diversi-
teit één diepgevoelde 
wens hebben, namelijk 
in vrede te leven, zijn ze 
samen tot één ontwerp 
gekomen. De vlag is 
bewust abstract, zonder 
de bekende symbolen 
voor de vrede – al heeft 
de duif wel een plaatsje 
gekregen. De vlaggen 
wapperden bij alle 
locaties, er kwamen 
mooie reacties op. 
Iemand herkende een 
baarmoeder met een 
kindje, een ander zei: 
“Dat hemelsblauw 
samen met die transpa-
rante kleuren, prachtig! 
Het zegt mij dat 
iedereen anders is, en 
ook dat in ons allemaal 
die vredeswens leeft.”’

Start aan de oever van de IJssel
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In 2019 heeft het Binnenlands Diaconaat van Kerk in Actie het 
pilotproject ‘Vluchtelingen en perspectief’ uitgevoerd. Doel was 
een structuur om lokale protestantse kerkelijke gemeenten te 
ondersteunen bij het gastvrij onthalen van de vreemdeling.  
Hoe kunnen wij hen helpen bij hun verlangen in eigen wijk, stad 
of dorp concreet invulling te geven aan die Bijbelse opdracht?

Vier stappen, dertien inspirerende voorbeelden
Uit een enquête onder lezers van de e-mail-nieuwsbrief 
Vlugschrift Vluchtelingen en organisatoren van Tafels van hoop 
(maaltijden waarvoor ook nieuwkomers worden uitgenodigd) 
bleek dat men vooral behoefte had aan inspirerende 
voorbeelden, maar daarnaast ook aan materiaal voor bezinning 
en informatie over regelgeving.

De praktijkvoorbeelden die al werden aangedragen, zijn aan de 
hand van een vast stramien omgewerkt tot dertien 
‘inspiratievoorbeelden’. Een aantal helpt bij bezinning en 
oriëntatie: wat inspireert ons? wat is nodig? wat kunnen wij  
als gemeente doen? Een aantal helpt ontmoeten: hoe kunnen 
we onze kerk gastvrij openstellen? Een aantal helpt koppelen: 
(groepjes) vluchtelingen aan (groepjes) kerkleden. En een aantal 
helpt instromen: naar (vrijwilligers)werk.

Onder de noemer ‘Deel je toekomst’ zijn de inspiratie-
voorbeelden op de site van Kerk in actie geplaatst. Ze zijn 
bovendien gepresenteerd op een landelijke themadag van de 
Raad van Kerken en op de Landelijke Diaconale Dag.

De pilot verwerkt
Inmiddels heeft zich een netwerk gevormd van 24 kerken  
die zich actief bezighouden met kinderen in AZC’s. Er bleek 
geen behoefte aan een breder netwerk van kerken die zich  
voor vluchtelingen inzetten. De inspiratievoorbeelden zijn  
veel gedeeld en worden nog steeds gedownload. Ze zijn 
integraal onderdeel geworden van Kerk in Acties werk  
voor vluchtelingen.

Helpen helpen 
Kerk in Actie inspireert en  
ondersteunt kerkelijk  
vluchtelingenwerk 

kerkinactie.nl/deeljetoekomst

Statushouders en Goudse jongeren sporten samen
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Inspiratie  
& Subsidie

•  Spreken de verhalen in deze nieuwsbrief u aan? 
•  Loopt u (of uw organisatie) al langer met een mooi idee 

rond om groepen die tegenover elkaar staan met elkaar 
te verbinden? 

•  Heeft uw idee om mensen dichter bij elkaar te brengen 
ook een religieuze component?

Inspiratie en uitwisseling
Neem dan een voorbeeld aan de stichtingen, verenigingen, 
kerkelijke instellingen en bedrijven die u voorgingen. Wij 
brengen u graag met hen in contact, zodat u samen het idee 
dat nog niet is uitgekristalliseerd, kunt vervolmaken.

Subsidie
Kerk en Wereld stimuleert activiteiten op het snijvlak van 
geloof en samenleving. U kunt voor uw project dat groepen 
verbindt en een religieuze component heeft, subsidie 
aanvragen bij ons fonds. Het aanvraagformulier en de 
voorwaarden waaraan uw subsidieaanvraag moet voldoen 
vindt u hier: protestantsekerk.nl/kerk-en-wereld-subsidie-
aanvragen. Misschien kunt u dan binnenkort ook starten 
met uw project, mede dankzij financiële steun van Kerk en 
Wereld!

Giften
Wilt u de missie van Kerk en Wereld, en al die mooie 
projecten, mede ondersteunen? Uw gift is welkom op  
ABN Amro, NL10 ABNA 0444 444 777.

Inspiratievoorbeeld 
Ontmoeten: Sporten 
met statushouders

Het cluster Kerk & Vluchteling van de 
Protestantse Kerk Gouda heeft samen 
met Stichting Samen voor Goud en 
Sportpunt Gouda een sportprogramma 
opgezet om jonge statushouders in 
contact te brengen met Nederlandse 
jongeren.

Ze sporten één keer per maand en 
daarna blijven de meesten nog even 
‘hangen’ om elkaar beter te leren 
kennen. Dat is goed voor het Nederlands 
van de statushouders, en belangrijker 
nog: er ontstaan vriendschappen.  
De groep bestaat inmiddels uit zo’n  
60 jongeren en per avond komen er 
gemiddeld 25.

Over Kerk en Wereld
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Nieuwe thema’s

Onze samenleving is een prachtige bron 
van diversiteit, met verschillen in religie 
en levensbeschouwing, sociale klasse, 
genderoriëntatie en opleidingsniveau. 
Deze verschillen kunnen leiden tot 
uitsluiting, discriminatie, onrecht en 
polarisatie. Vanuit de christelijke traditie, 
een veelkleurige traditie van verhalen 
over leven in verbondenheid met elkaar 
en met God, willen we ons hier niet  
bij neerleggen.

Kerk en Wereld wil bijdragen aan 
initiatieven die de tegenstellingen  
willen overbruggen vanuit een 
christelijke inspiratie en eraan bijdragen 
dat iedereen voluit mens kan zijn naar  
Gods beeld.

Kerk en Wereld is opgericht door 
christenen die actief, verantwoordelijk 
en dienstbaar wilden werken aan een 
meer humane samenleving. Dat wil 
Kerk en Wereld nog steeds. Het 
christelijk geloof stelt kritische vragen 
aan de samenleving en daagt uit om 
ons denken en doen steeds opnieuw  
te toetsen aan, en te richten naar Gods 
bedoeling met deze wereld en ons 
mensen. In de samenleving en onder 
jongeren is een verlangen naar een 
andere levensstijl en ander gebruik  
van aardse bronnen en techniek 
opgekomen. Vandaag de dag betekent 
dat kritisch kijken naar ons handelen en 
vragen stellen over wat nodig en wat 
overbodig is.

Kerk en Wereld wil initiatieven  
ondersteunen die zorg dragen voor  
de toekomst van mensen en voor  
Gods schepping.

De ontmoeting tussen verschillende 
levensbeschouwingen kan inspirerend 
zijn en mooie dingen tot stand brengen.  
Maar religieuze identiteit is zeer 
persoonlijk en diep in mensen 
verankerd, met de risico’s van 
onverdraagzaamheid en verabsolutering 
van het eigen gelijk als gevolg.

Kerk en Wereld wil de rol van religie  
in de samenleving op een positieve 
manier bevorderen en daarom het  
gesprek tussen de aanhangers van 
verschillende levensbeschouwingen  
en religies bevorderen.

Meer informatie, onze criteria en  
het aanvraagformulier vindt u op 
kerkenwereld.nl

Thema’s tot aan 2019:

1  Bevordering van recht en inclusiviteit,  
gerechtigheid en gelijkwaardigheid

2  Actualisering van christelijk geïnspireerd leven
3  Ontmoeting tussen levensbeschouwingen
4  Samenredzaamheid

Thema’s voor 2020-2022:

In de loop van 2019 heeft de commissie de vier thema’s die zij tot  
en met 2019 hanteerde om mensen te stimuleren er projecten bij  
op te zetten, weer aangescherpt naar drie nieuwe thema’s:

1.  Verbinden 2.  Christelijk geloof 
actualiseren  
en praktiseren

3.  Ontmoeting  
tussen levens-
beschouwingen
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Hierboven ziet u de verdeling  
van projecten over de provincies.

€ 179.030,-
totaal subsidiebedrag

120 41
subsidie- 

aanvragen
(deels) gehonoreerde 

aanvragen

Een overzicht van de projecten waarmee het afgelopen jaar uitvoering  
is gegeven aan de missie en visie van Kerk en Wereld, vindt u in het  
digitale jaarverslag op onze website. Daarin vindt u ook de bestuurlijke  
en financiële verantwoording van de commissie en een kort overzicht  
van haar eigen activiteiten.

kerkenwereld.nl/jaarverslag 

Hieronder presenteren we u alleen de kerncijfers.

Kerncijfers 2019

Thema’s Aantal (deels) gehonoreerde 
projecten in 2019

Bevorderen van recht en 
inclusiviteit, gerechtigheid  
en gelijkwaardigheid

7

Verbinden 2

Actualisering van christelijk 
geïnspireerd leven

13
Christelijk geloof  

actualiseren en praktiseren

Ontmoeting tussen  
levensbeschouwingen 15

Samenredzaamheid 4

9

2

1

2

3

3

2

3

6
5

0

Over Kerk en Wereld

Landelijk
4  (incl. 1 online 

project)

Regio noordoost 1
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K E R K  E N  W E R E L D

Inloophuis De Schakel, naast de 
Nassaukerk (onderdeel van Kerk en 
Buurt Westerpark, Amsterdam) (p. 7)

Foto Ronald Nijboer

‘De rode draad bij alles wat we doen is mensen 
met elkaar verbinden, de gemeenschapszin 
up-to-date houden. We moeten ons om elkaar 
blijven bekommeren. Zo word je met al die 
kwetsbare mensen een sterke gemeenschap.’ 
Hilde Dijkstra, Kerk en Buurt Westerpark


