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“In onze trouwtekst, 1 Korintiërs 13, staat dat
‘de liefde de meeste is’. Liefde van God naar
mensen, en liefde tussen mensen. Liefde geven
en ontvangen, de sleutel tot geluk.”

Wie is een rots in jouw leven?
“Mijn man Robbert. Als er een storm is in
mij, is hij er voor mij.”
Laura Roek (37) is inmiddels
zwanger van haar tweede kind.

het overlijden van zijn vrouw.
En u, hoe leeft u toe naar Kerst? Hoe sluit

Welke woorden van Jezus bieden jou hoop
als het moeilijk is?

“Ik denk het niet, ik wil niet het risico lopen
mensen voor het hoofd te stoten. Als mensen
ervoor openstaan om iets over het geloof te
horen, dan vertel ik er graag over.”
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een operatie zet mensen aan tot

“Vertrouwen hebben dat ik het overleef, en
tegelijkertijd handelen: wat is nu nodig? Toen
ik dit voorjaar een miskraam had en het in mij
stormde, hebben we onze predikant ervan op
de hoogte gesteld. Hij heeft met ons gebeden
en dat hielp om de storm wat te laten bedaren.”
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“Dat je weet dat je altijd hoop mag houden.”
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“Op Oudjaarsavond raak ik altijd een beetje weemoedig”,
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Wat herken je in Petrus?

Op pagina 36 vertelt ze hoe de

Gratis adventskalender

De adventskalender helpt u
om toe te leven naar Kerst.
Dit jaar staat het bijbelboek
Openbaring centraal.
» petrus.protestantsekerk.nl/
adventskalender

kerk haar rust en troost biedt.

Deze kerkstoel staat voor wat u in de
kerk kunt ervaren: geloof, steun, vragen,
twijfels. In de kerk, in het bos, in een
winkelstraat. Waar staat úw stoel?
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Tekst: Janet van Dijk | Foto: Leonard Walpot.

Verder in dit nummer:

Ik wacht op U, ik wacht
van nu af tot in eeuwigheid
omdat Uw naam verluidt
Ik-zal-er-zijn
Uit: ‘Gij’, Psalm 131, 150 psalmen vrij, Huub Oosterhuis
Meer hoopvolle teksten en inspiratie rond verwachting
vindt u in de adventskalender.
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Foto: Anton Darius, Unsplash.com

» petrus.protestantsekerk.nl/adventskalender

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.

...
Rust vinden in een chaotische wereld, als je druk of gestrest bent.
Kan dat eigenlijk wel? Een gesprek met schrijver en stiltecoach
Mirjam van der Vegt. Over vastlopen en rust nemen, zaaien over
je schouders, en dromen over de toekomst.

F

ronste u uw wenkbrauwen toen
u de kop boven dit artikel zag?
Of voelde u zich zelfs héél kort
ongemakkelijk: zijn die drie puntjes een
vergissing? Nee, het is geen foutje.
… staat voor de stilte waar het om draait
in het gesprek tussen Rob Visser, Paul
Visser en Mirjam van der Vegt. Voor een
stil moment tijdens de dag, voor rust in
het hoofd, maar ook voor het ongemak
dat stilte brengt. Want we vinden echte
rust vaak moeilijk.

Alles kwijt
Zelf dacht Mirjam van der Vegt,
stiltetrainer en winnaar van de prijs
voor het Beste Spirituele Boek van 2021,
lange tijd dat stilte niets voor haar was.
Ze houdt van mensen om zich heen,
zit vol ideeën en plannen, praat graag,
en vond rust vooral iets voor introverte
mensen.
Een zware burn-out betekende een
ommezwaai. “Ik had een drukke baan,
ik was net moeder geworden, ik was
buddy van allerlei moslimvrouwen in
de wijk.” Van de ene op de andere dag
kreeg ze uitval in armen en benen.

“Ik herinner me dat ik op bezoek zou
gaan en dat het me niet meer lukte om
op de bel te drukken. Ik kon mijn werk
niet meer doen, ik kon niet eens de
luiers van mijn kinderen verschonen
en voelde me tekortschieten in alles.”
“Vallen voelt voor mensen als falen”,
reageert Paul Visser. Van der Vegt:
“Dat klopt. Wij mogen leren vallen in
genade. Vallen doen we allemaal,
hoe leren we weer opstaan?”

Grootste succes
“Dat je kunt terugvallen op genade: is
dat wat je rustig maakt?” vraagt Rob
Visser. Mirjam: “Na dat moment bij die
deurbel reed ik terug naar huis. Toen
voelde het alsof ik werd opgetild door
een hand uit de hemel. Ik ervoer:
ik kan niets uit mijzelf, en toch ben ik
nog steeds geliefd.”
Ze wijst naar het schilderij achter haar,
met een beeld van een gekruisigde
Jezus aan een afgebladderde muur.
“Daarom staat deze foto hier. Ik heb dit
beeld ooit gefotografeerd in de Oude
Abdij van Drongen en het betekent
veel voor me.”
›

‘Al zou ik alleen maar ademen, dan ben ik nóg genoeg’
6 ·
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Visser & Visser

‘Ik was gewend om te geven,
maar ontvangen is een vorm van dienen’

Paul Visser
Geboren: 24 januari
1959, Epe.
Gemeenten: Aalburg,
Harderwijk,
Bergambacht,
Den Haag, Amsterdam,
Rotterdam-Zuid
(Maranathakerk).

De burn-out duurde twee jaar. Ze was
nog eens vijf jaar verder voordat ze echt
hersteld was. Mensen prijzen haar vaak
voor het succes dat ze nu heeft.
“Maar dat moment waarop ik besefte
dat ik zelf niets hoefde, dát was mijn
grootste ‘succes’. Toen ontdekte ik:
al zou ik de rest van mijn leven alleen
maar ademen, dan ben ik nóg genoeg.”
“Je kreeg genoeg aan de genade van
God”, vat Paul Visser samen. “Ja,”
reageert ze, “ik wist: als dit het is, neem
ik daar genoegen mee. Ik ervoer: God
neemt genoegen met mij zoals ik ben.
Meer nog: Hij heeft me lief, ook al doe
ik niets.”

Ademen is genoeg

Rob Visser
Geboren: 17 december
1951, Den Haag.
Gemeenten:
Deil/Enspijk,
Holten, Apeldoorn,
Amsterdam.

Emeritaat: januari
2018, maar nog
actief als predikant
in Vuren.
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Ze leerde om de stilte te zoeken,
ontwikkelde stiltetrainingen en retraites
en begon te publiceren over het
onderwerp. Ze hoopt dat mensen gaan
inzien dat rust hun leven verrijkt en hen
verder helpt dan ze hadden kunnen
bedenken.
In haar boek De kracht van rust
behandelt ze ‘acht tegendraadse lessen’.
De belangrijkste les gaat over adem,
onderstreept ze. “Wij zijn vaak aan het
rennen, alsof we moeten bewijzen dat
we de moeite waard zijn. Maar het is
al genoeg als we ademen. Daarmee
zegt God eigenlijk: Ik houd je in leven.
Vanuit dat beginpunt mogen we in een
aangenaam tempo tot bloei komen.”
De term ‘bloeien’ vraagt wel om uitleg,
vindt Paul Visser. “Mensen denken vaak
dat bloei betekent dat alles groter en
beter moet. Wat als dat niet lukt, als het
leven lijden is?”
“Je hoeft niet zo je best te doen. Kijk

naar de bomen”, vergelijkt Van der
Vegt. “Een boom doet vanzelf waartoe
hij bestemd is: bloeien, vrucht dragen.
Het is belangrijk dat hij goed geworteld
is. Zo mogen wij als mensen wortelen
in Gods genade. Het gaat niet om
evenwicht, maar om tegenwicht van
binnenuit. Als je die genade en liefde
ontdekt, val je niet zomaar om.”
Rob Visser trekt de vergelijking nog een
stapje verder: “Een boom hóéft niet
eens altijd te bloeien. Hij is er ook om
schaduw te geven voor een ander, om
tegenaan te leunen.”
“Precies”, reageert ze. “In het bos
hebben zelfs dode bomen een
belangrijke functie.”

‘Stilte is niet
altijd ﬁjn’

Uit handen geven
“Rust nemen helpt ook om los te laten”,
denkt Rob Visser. Hij citeert een paar
regels uit ‘De Ploeger’ van Adriaan
Roland Holst:
Ik zal de halmen niet meer zien
Noch binden ooit de volle schoven,
Maar doe mij in den oogst geloven
Waarvoor ik dien.
“Deze regels staan op mijn bureau. Als
mens heb je soms het gevoel dat iets
je uit handen geslagen wordt. Maar de
toekomst ligt in Gods hand.”
Een van Mirjams favoriete levenslessen
is: “Beoordeel de dag naar wat je zaait
in plaats van wat je oogst.” Ze maakt
een cirkelbeweging met haar hand. “Het
enige wat van ons gevraagd wordt, is te
zaaien wat we hebben, op onze eigen
vierkante meter.”
Rob Visser lacht: “Dat gebaar gebruik
ik ook altijd, maar een Betuwse boer
leerde mij dat je zaaigoed over je
›

Mirjam van der Vegt
Mirjam van der Vegt (1977) is getrouwd, heeft twee
kinderen en woont in Houten. Ze schrijft boeken
en artikelen over stilte, rust en bezinning,
traint mensen en organiseert stiltetrainingen en
-retraites. De kracht van rust werd uitgeroepen
tot Beste Spirituele Boek van 2021. Eerder werkte
Mirjam als journalist voor tv, dag- en maandbladen.

» mirjamvandervegt.nl
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Visser & Visser

Ongemak
De kerk is een plek om op adem te
komen, dus “eigenlijk zouden we ook
in een dienst tijd voor stilte moeten
nemen”, stelt Rob Visser. Maar hóé? Een
dienst is gevuld met gebed, zingen, een
preek – en áls er een stil moment is,
“voelt één minuut vaak al lang”.
De stiltetrainer wéét hoeveel ongemak

stilte kan opleveren. “De Benedictijnse
traditie heeft als metafoor de drie tredes
van stilte. De eerste is het herademen,
even op adem komen. Dat vinden
mensen meestal makkelijk, maar hier
gaat het om uiterlijke stilte. De tweede
trede is de struikeling. Alles wat je
normaal gesproken wegduwt, komt
naar boven. Als je door dat ongemak
heen gaat, kun je zomaar de derde
trede van stilte ervaren: innerlijke
stilte en harmonie. Pas dan kun je je
overgeven aan God. De hele reis was
God er al bij, maar nu pas proef je van
de diepe rust die er altijd al was.”
Het ongemak heeft te maken met
onze cultuur. “We zijn gewend om
alles gecomprimeerd te doen. Maar kijk
naar de joodse feesten in de Bijbel: een
priester ging het heilige der heiligen in
en kwam er na zeven dagen weer uit.

Dat is nog eens wat anders dan zeven
minuten stilte. Dat wachten op God zijn
wij protestanten verleerd.”

Dwalen
Het is de uitdaging voor een predikant
“om niet alleen stil te wachten, maar
je ook zélf te laten raken”, vindt Paul
Visser. “Hoe pak je het aan?” vraagt Rob
Visser zich af. “Moet je zeggen: laat
deze tekst op je inwerken? Laat je de
stilte begeleiden door muziek?” Stilte
kan op zichzelf staan, vindt Van der
Vegt. “Het gaat erom dat je gedachten
kunnen dwalen. Natuurlijk kun je de
stilte wel inleiden met muziek. Dan
neem je mensen mee.”
Ze adviseert: “Als je in de kerkdienst echt
een lange stilte wilt laten klinken, leg
dan uit wat er gaat gebeuren, spreek uit
dat het ongemakkelijk kan zijn. Stilte is
niet altijd ﬁjn.”

Ontvangen
Stilte is niet alleen goed voor het
eigen welzijn, het maakt je ook meer
ontvankelijk voor anderen, merkte
Mirjam. Uit onderzoek blijkt dat er in
hersenen in rust meer ruimte ontstaat
voor compassie.
Dankzij het nemen van rust veranderden
haar eigen contacten met vluchtelingen.
“Ik wilde steeds dingen regelen. Maar ik
deed nooit genoeg. Ik leerde van God:
wat als je nu eens stopt met regelen en
alleen maar bént?”
Tijdens haar burn-out kwam een keer
een vluchteling naast haar ﬁetsen. “Hij
vroeg: ‘Hoe gaat het met je?’ Ik vertelde
maar gewoon dat ik het niet meer zag
zitten. Hij vertelde op zijn beurt hoe hij
alles was kwijtgeraakt. Ik vroeg: ‘Waar
ligt jouw hoop dan?’ We kregen een
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Win het boek!

Petrus verloot twee exemplaren van De kracht
van rust. Meedoen kan tot 10 december via
petrus.protestantsekerk.nl/win. Of: redactie
Petrus, postbus 8504, 3503 RM Utrecht.
Alleen de winnaars ontvangen bericht.

heel gelijkwaardig gesprek.”
Ze leerde veel van dat gesprek. “Ik was
gewend om te geven, maar ontvangen
is een vorm van dienen. Vluchtelingen
hebben vanuit de modder lessen
geleerd. Als je daar tijd voor neemt,
word je geraakt. En doordat hij over zijn
hoop kon vertellen, groeide die hoop.”

Tekst: Marusja Aangeenbrug | Foto’s: Sjaak Verboom

schouder gooit. Als je het vóór je gooit,
vertrap je het.”
Mirjam, verrast: “Je ziet dus niet eens
wat ermee gebeurt?”
“Fascinerend”, vindt Paul Visser. “Zaaien
mag je dus bijna onbekommerd doen.
Net als in de gelijkenis van de zaaier:
die strooit het zaad gewoon in het
rond. Tot drie keer toe schiet het niet
op. Als het in goede aarde valt, is het
een verrassing.”

Toekomst
Van der Vegt gelooft dat de hoop voor
de wereld ligt in liefde. Ze vertelt hoe
ze ooit een droom kreeg over “een dal
waar enorme liefde was. Een engel
bracht mij daarheen. Ik kon kiezen:
terug naar de grauwe stad of naar het
dal van de liefde. Maar ik moest er wel
veel voor loslaten.”
De droom houdt haar nog steeds bezig.
“Ik vind het eng om los te laten en ik zie
veel verdeeldheid om me heen. Toch
kan liefde groter zijn. Durf je daarvoor te
kiezen? Als ik kijk naar de toekomst, ben
ik zó benieuwd naar die liefde.”
Rob Visser glimlacht: “Ik heb
zelden iemand gezien met zo’n
verwachtingsvolle blik.”
“Ja, je bent ‘één-voudig’ hoopvol”,
constateert Paul Visser.
“Méér dan hoopvol. Ik heb superveel zin
in de toekomst.”
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Soms kom je op onverwachte plaatsen geloof, hoop
en liefde tegen. Predikant Kees van den Berg
(Pauluskerk Gouda) viste de volgende tips op.
Abonneer u voor meer tips op de nieuwsbrief:
petrus.protestantsekerk.nl/nieuwsbrief.

Opgevist

Netﬂix
After Life
Ik ken weinig series die me zowel doen schateren van het lachen
als m’n traanklieren prikkelen van diepe ontroering. ‘After Life’
is zo’n serie, over dood en leven, over verdriet en troost, over
liefde en geduld. De serie gaat over Tony (gespeeld door Ricky
Gervais), wiens vrouw Lisa gestorven is aan borstkanker. We zien
zijn nietsontziende zwarte humor – Tony’s overlevingsstrategie –
maar ook zijn kwetsbare kant. Misschien wel het allermooist zijn
de gesprekken op het bankje op de begraafplaats, tussen Tony
en weduwe Anne. Parels van rouwverwerking.
» netﬂix.com

Muziek
Violins of Hope
Op het fraaie nieuwe album van
de band Sunshine Cleaners staat
een aangrijpend liedje: ‘The Violins
of Hope’. Het is een muzikaal
eerbetoon aan twee Joodse
instrumentenbouwers die violen
restaureerden die toebehoorden aan
Joodse musici voor en tijdens de
Holocaust. Het liedje wordt prachtig
gezongen door zangeres
Jacqueline Heijmans en
liedjesschrijver Sjef Hermans.
Maar de glansrol is voor de
Tunesische violist Wissem Ziadi,
die zijn viool laat huilen en
zingen, kerven en balsemen.
Luister en huiver!
» sunshinecleaners.nl

Netﬂix
Shtisel
In de inmiddels drie seizoenen tellende
serie ‘Shtisel’ wordt op een zeer milde
wijze een inkijkje gegeven in de wondere
wereld van de Joodse (ultra)orthodoxie.
Televisie en internet zijn er uit den boze,
de gemeenschap en de familie juist van
grote waarde, en boven alles wil men
leven naar de Halacha, de geboden van
G_d (een orthodoxe Jood spreekt de
godsnaam niet uit). Dit klinkt misschien
allemaal topzwaar, maar niets is minder
waar. De serie blinkt juist uit in een mooie
mix van ernst en humor, van drama en
lichtvoetigheid.
En dan heb ik
het nog niet over
de voortreffelijke
dialogen en
het dito
acteerwerk. Een
onweerstaanbare
melange!

Cd
Songs of Yearning / Nocturnes
Als je als band The Revolutionary Army of
the Infant Jesus heet, dan heb je bij mij een
streepje voor – dat begrijpt u. En als je dan
ook nog eens een werkelijk prachtig album
weet af te leveren, worden dat twee streepjes. Dit album is zo mooi dat het gewoon
pijn doet. Er zit ook heel veel melancholie in,
alsmede mystiek. Er worden oude spirituele
teksten gezongen (‘Ave Maria’ en ‘Miserere’),
maar ook gaat het over avatars, klinken er
Oost-Europese klanken en wordt er gerockt.
Het klinkt als een wonderlijke mix, en dat is
het ook. Maar juist die onvoorspelbare blend
is zo verrukkelijk. En ik hoorde recent geen
mooier muzikaal gebed dan ‘Prayer’, waar
het album mee afsluit.
» revolutionary

armyoftheinfantjesus.
bandcamp.com

Evenement
Popmuziek in de kerk
Elk jaar van 25 t/m 31 december wordt op
NPO Radio 2 de Top 2000 uitgezonden.
Steeds meer kerken springen met een
eigen Top 2000-kerkdienst in op deze
populaire traditie. Tijdens de laagdrempelige
diensten wordt ontroerende en inspirerende
popmuziek gekoppeld aan belangrijke
levensthema’s. Zelf een Top 2000-kerkdienst
bijwonen of organiseren? Predikant Fred
Omvlee startte een website vol informatie
en inspiratie.
» top2000kerkdienst.nl

Boek
De vuurzeevlieg
Ik heb niet weinig boeken van de schrijver Toon
Tellegen. Vooral zijn dierenverhalen zijn me
zeer lief. Honderden heb ik ervan gelezen.
En nooit gaan ze me vervelen. Sterker nog:
ieder dierenverhaal heeft toch weer een nieuwe
twist, een nieuwe hersenkronkel, een nieuwe
ontroerende eyeopener. Zo ook de zeventien
verhalen uit Tellegens boek De vuurzeevlieg.
Veel verhalen gaan over de worstelingen van de
dieren: de pad met z’n boosheid, de snoek met
de waarheid, de duizendpoot met de modder

waarin hij vastzit, het wrattenzwijn
met z’n naam. Maar uiteindelijk is
er toch altijd weer een verrassende
catharsis, waarin de dieren zichzelf
aanvaarden. Dit klinkt soft, maar
daar is de stijl van Tellegen veel te
spitsvondig en absurdistisch voor.
Extra pluspunt: de prachtige illustraties
van Carll Cneut.
» singeluitgeverijen.nl/querido

» netﬂix.com
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Bijbelstudie

Kruispunt

‘Toen wij u de glorierijke komst van onze Heer Jezus
Christus verkondigden, baseerden wij ons niet op
vernuftige verzinsels – integendeel, wij hebben met
eigen ogen zijn grootheid gezien. […] U doet er goed
aan uw aandacht daar steeds op gericht te houden, als
op een lamp die in een donkere ruimte schijnt, totdat
de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart.’
2 Petrus 1:16, 19, NBV21

2

3

Welke dingen maken
op dit moment de ruimte
om u heen ‘donker’?

Wat stelt u zich voor
bij de ‘morgenster
die opgaat in uw hart’?

Hoe helpt deze tekst u
om verwachtingsvol naar
de toekomst te kijken?

NBV21
Hebt u ‘m al? De NBV21 is in oktober verschenen. Een
scherpere en meer krachtige vertaling dan de Nieuwe
Bijbelvertaling uit 2004, mede dankzij reacties van
duizenden bijbellezers.
» nbv21.nl
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‘Bijzonder om nog eenmaal met oma Ida
in de kerk te zijn waar zij in haar leven zo
graag kwam, zolang het nog ging’
Fotograaf Heiko Bertram wéét dat oma Ida, de tweede vrouw
van zijn vader, sterk met haar geloof leefde. Op de foto
dragen familieleden de kist na de kerkdienst de Hooglandse
Kerk in Leiden uit, de kerk waar zij lid was.
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Tekst: Marusja Aangeenbrug | Foto: Heiko Bertram

1

Tekst: Anne-Mareike Schol-Wetter, Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

een lichtend ﬁguur. Het duurde maar een moment,
maar het licht dat Jezus toen verspreidde, is
volgens de schrijver juist wél een garantie voor
de toekomst.
Het is een bevestiging van de profetische droom
van een wereld waarin Gods aanwezigheid ook de
donkerste uithoeken verlicht. Een wereld om – juist
als het Advent wordt – naar uit te zien en ons hart
op voor te bereiden.

‘In het verleden behaalde resultaten bieden geen
garantie voor de toekomst.’ Een wijze spreuk,
maar de schrijver van de Tweede Petrusbrief gaat
er lijnrecht tegenin. In een onzekere tijd, met zijn
eigen dood voor ogen, roept hij zijn lezers op
om samen met hem hun blik te richten op een
indrukwekkende ervaring in het verleden.
Voor de ogen van een aantal leerlingen veranderde
Jezus toen in aanwezigheid van Mozes en Elia in

Tafelen
Een kopje koffie
na de dienst, een
kerkenraadsvergadering,
een maaltijd voor de
buurt, catechisatie
met tieners ...
Wat gebeurt er aan al
die tafels in kerken in
heel Nederland?

Tafelen

Verrassingen voor
de voedselbank
“Wat een verrassing!” Vol trots laat diaken Alex Klok (65) de
pakken koffie zien. “Elke keer komt er iets bijzonders binnen.
Vorige keer kwam iemand zelfs een gloednieuwe fiets afleveren.
Die hebben we nog dezelfde week gedoneerd aan een
voormalige dakloze.”
Elke tweede zaterdag van de maand zamelt de Protestantse
Gemeente Monnickendam spullen in voor de plaatselijke
voedselbank. Op de fiets, met de auto of lopend komen mensen
naar de Opstandingskerk. In de deuropening staat een grote tafel
waar ze hun spullen kunnen achterlaten. Vrijwilligers – hier mét
mondkapjes, want de foto werd een paar maanden geleden al
gemaakt – nemen alles in.
De meeste mensen groeten kort, geven iets af en gaan dan weer.
Soms blijft iemand even hangen voor een babbeltje. Er worden
vooral etenswaren, persoonlijke verzorgingsproducten en
schoonmaakartikelen op tafel gelegd, maar mensen kunnen hier
ook oude laptops en telefoons kwijt. Die gaan naar inloophuizen
van stichting De Regenboog in Amsterdam. Alex: “Helaas
vergeten mensen vaak een oplader mee te leveren.” Gelukkig
wordt ook dat soms zomaar opgelost: vlak voor sluitingstijd
brengt iemand vier opladers.

Diaken Bertine Willig en vrijwilliger Jeannette Faber sorteren
ondertussen de binnengebrachte producten en verdelen die over
tientallen blauwe kratten. Er staat ook een krat vol zoetigheden.
Een stapel luxe chocoladerepen staart hen verleidelijk aan, maar
de twee weten zich goed te beheersen.
De samenwerking met de voedselbank gaat verder dan alleen
het verzamelen van producten. “We willen zichtbaar zijn in de
samenleving”, zegt Alex. “Dankzij de voedselbank krijgen we
beter zicht op wat er speelt in onze omgeving en hoe we als
diaconie mensen kunnen helpen. Tijdens de lockdown moest het
plaatselijke uitgiftepunt van de voedselbank sluiten. Toen vroeg
de burgerlijke gemeente ons om hulp: drie maanden lang hebben
wij de voedselpakketten zelf bij mensen thuisbezorgd.”
16 ·
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‘We willen zichtbaar zijn in de samenleving’

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.

‘Samen zingen,
wat had ik dat
gemist’

Ze zien elkaar twee keer per zondag in de kerkbanken. Maar
elkaar ondervragen deden de jonge Kor Post en de zestiger Adri
Guijt nog nooit. “Ik wist niet dat jij zo van de psalmen houdt!”

De verbaasde opmerking
komt van Adri (63) – een
“echte hervormde jongen” en
“een open boek”. Hij is dan
ook open over zijn voorkeur
voor een klassieke eredienst
“met psalmen en een goede
preek”. Kerken doet hij twee
keer per zondag: “Het is toch
een voorrecht om onder het
Woord te zijn?”
Met Kor (26) zit hij in de
Veenendaalse Julianakerk,
die volgens een grote plaat
in 1927 gebouwd is. De
kerkbanken staan glimmend
in de roodbruine verf. In de
preekstoel zit vernuftig een
cameraatje verwerkt. Zo zit
de kijker-op-afstand altijd
op de eerste rang bij een
doopbediening of trouwerij.

Adri:

‘Ik kan
me soms
echt over
dingen
opwinden’

Talenten
Ook Adri zelf is in deze
kerk getrouwd. Hij mag de
eerste vraag stellen: waar
leef jij eigenlijk voor? Kor:
“Poeh, daar was ik juist de
afgelopen tijd behoorlijk
mee bezig. Vorig jaar heb ik
m’n baan opgezegd en een

tussenhalfjaar genomen om
op een bijbelschool uit te
zoeken wat ik nou voor Gods
Koninkrijk zou kunnen doen.
Totdat ik tot de conclusie
kwam dat dat eigenlijk
gewoon in mijn werk kan:
in dankbaarheid je talenten
gebruiken. Dat was wel een
eyeopener.” Adri: “Mooi hè?
Gewoon christen zijn op de
plek waar God je gezet heeft.”

Emoties
De vraag die Kor terugschiet,
is een lastige: welke betekenis
heb jij gehad voor anderen?
Adri: “Ik probeer juist niet te
veel invloed uit te oefenen
op anderen. Van mezelf ben
ik een emotioneel mens.
Bijvoorbeeld in het verkeer
probeer ik dat er niet uit te
laten komen. Maar m’n vrouw
weet wel dat me dat niet altijd
lukt. Ik kan me soms echt
over dingen opwinden.”
Kor: “Ook wel weer mooi:
zolang je nog emoties hebt
bij iets, ben je daar ook bij
betrokken.” Adri: “Dat vind ik
nou een mooie manier om

Kor:

‘Met mijn ouders praten over iets waarover je
van mening verschilt, dat mijd ik liever’
18 ·

ernaar te kijken, zoiets zei
de dominee laatst ook al in
een preek. Dat het niet altijd
negatief hoeft te zijn als je
een conflict hebt. Als alles
je maar koud laat, is dat
eigenlijk erger.”
Kor: “Vroeger kon ik
behoorlijk aan het
woord zijn, maar richting
anderen probeer ik me
nu te ontwikkelen in
vriendschappen – en dan
vooral in het luisteren. Laatst
sprak ik iemand bewust
aan omdat ik wist dat hij
het moeilijk had. Het was
mooi om te merken dat
hij dat luisterend oor echt
waardeerde.”

Bloedfanatiek
Wat is een mooie familietrek
bij jullie? wil Kor weten. Adri:
“Wij zijn echte familiemensen
en doen heel veel samen.
Dat krijg je mee als je uit
een gezin van veertien
kinderen komt. Voor corona
ontmoetten we elkaar jaarlijks.
Kor: “Wij zien elkaar niet zo
vaak, maar ons familietrekje
is dat we bloedfanatiek zijn
met spelletjes. Dat hebben
we denk ik van m’n oma Post,
die is 90 en wil nog steeds
winnen, haha.”
›
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Kerk & historie

Kor:

Aftellen naar Kerst

‘Ik probeer me te
ontwikkelen in het luisteren’

Elke zondag een kaars erbij, op weg naar Kerst. Ook in de
kerk branden steeds vaker adventskaarsen, soms op een
krans van dennengroen. Waar komt die traditie vandaan?

Kor & Adri

1520

Adri Guijt (63) en Kor Post (26) zitten in de hervormde
Julianakerk in Veenendaal. Kor werkt in de accountancy en
doet aan triatlon. Adri is salesmanager bij een groothandel
in schoonmaakmiddelen en houdt een volière in zijn
achtertuin. Met zijn vrouw Bea heeft hij zes kinderen en
vijftien kleinkinderen.
» Kaartenset bestellen: tafelgesprekken.info

Wagenwiel

Openheid
Wat doen ze wél anders dan
hun ouders? Adri: “Ik houd van
dingen onderzoeken – en dan
word je iets minder stellig. Mijn
vader nam de Bijbel wel heel
erg letterlijk, terwijl je soms
beter kunt erkennen dat er ook
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tegenstrijdigheden in staan.”
Kor: “Mijn ouders staan
positief in het leven. Maar een
goed gesprek met hen over
iets waarover je van mening
verschilt, dat mijd ik liever.
Ik denk dat ik dat nog moet
leren.”
Adri: “Thuis open kunnen
praten is wel erg ﬁjn, juist ook
als het om kerk en geloof gaat.
Mijn vijf kinderen gaan niet
naar dezelfde kerk en denken
echt niet overal hetzelfde over.
Maar op zondag zitten ze hier
regelmatig allemaal bij ons
thuis aan de koffie. Zo mooi
vind ik dat!”

Orgel
Nu de coronamaatregelen
versoepelen, kunnen de
twee elkaar weer wekelijks
tegenkomen bij de
kerkdiensten. Het is iets waar
juist ook de jongere Kor naar
uit heeft gezien: “M’n vrienden
hier weer kunnen ontmoeten,
en natuurlijk het zingen.”
Adri: “Dat verbaast me, want
ik verwachtte dat je het hier
liturgisch wel ouderwets zou
vinden. Ik wist niet dat je zo
van de psalmen houdt.” Kor:
“Ja hoor, en het orgel leer ik
ook steeds meer waarderen.
Lekker samen zingen – man,
wat had ik dat gemist!”

Migranten

Tekst en foto’s: Niek Stam

Het gesprek komt vanzelf op
wat je wel en niet van thuis
overneemt. Vroeger dacht Adri
alles namelijk helemaal anders
te gaan doen dan zijn ouders.
“Maar als je terugkijkt, zie je:
het komt behoorlijk overeen.”
Kor: “Net als dat liedje van Stef
Bos, dat hij steeds meer op z’n
papa lijkt.”

Het allereerste exemplaar was een
flink gevaarte: Hinrich gebruikte een
wagenwiel als basis. Daarop plaatste
hij vier grote kaarsen met negentien
kleinere kaarsen ertussenin. Elke dag
werd een kleine kaars aangestoken,
elke zondag was een grote kaars aan
de beurt. Zo konden de kinderen
precies zien hoelang het nog duurde
tot het eindelijk Kerst zou zijn.

De gewoonte om tijdens Advent vier
kaarsen te branden, komt dus van
oorsprong uit de Lutherse Kerk. Na
de Reformatie werd het lutheranisme
een belangrijke kerkelijke stroming
in noord-Europa. Ook in het
huidige Nederland ontstond een
aantal lutherse gemeenten. Die
telden destijds vooral migranten:

protestantse vluchtelingen uit
Antwerpen en handelaren uit
Duitsland en Scandinavië, waar
het lutheranisme populairder was
dan het calvinisme. In 2004 is de
Evangelisch-Lutherse Kerk in ons
land opgegaan in de Protestantse
Kerk in Nederland.

In Woerden wordt de eerste
lutherse gemeente van Nederland
opgericht

Licht van de wereld
Vandaag de dag maken veel
protestantse kerken gebruik van een
adventskrans, maar dan in een veel
kleinere uitvoering dan het origineel:
vier kaarsen op een (rond) onderstel,
vaak versierd met dennengroen en
eventueel kerstdecoraties. Meer dan
het aftellen draait het nu om het
symboliseren van het Licht van
de wereld, dat met Kerst naar
de aarde komt.

1819

De eerste Nederlandse lutherse
synode komt bijeen

1839

De lutherse theoloog Johann
Hinrich ontwerpt de eerste
adventskrans

#protestants
Meer lezen over geschiedenis,
gebruiken, woorden en
symbolen van de Protestantse
Kerk?
» petrus.protestantsekerk.nl/
protestants

2004

De Evangelisch-Lutherse
Kerk wordt onderdeel van de
Protestantse Kerk in Nederland
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Adventskaarsen zijn een protestantse
uitvinding. In 1839 maakte de Duitse,
lutherse theoloog Johann Hinrich
Wichern (1808-1881) voor het eerst
gebruik van kaarsen als aftelkalender
naar Kerst. Hinrich runde een
missieschool en het verhaal gaat
dat zijn leerlingen rond december
constant bij hem kwamen vragen
of het al bijna Kerst was. Daarom
besloot hij een voor de kinderen
begrijpelijke aftelkalender te maken.

[ advertentie ]

[ advertentie ]

‘Mensen helpen
hun waardigheid te
behouden’
– Martijn Schot

Ambassadeur van het leven
Als vrijwilliger kun je mensen hun waardigheid laten behouden, weet Martijn Schot (42),
manager Thuishulp en Afdelingszaken van de NPV - Zorg voor het leven. ‘Vrijwilligerswerk
heeft veel toegevoegde waarde. Daarnaast geeft het op een mooie manier uitdrukking aan de
christenplicht om de Heere Jezus te volgen, Die ook aandacht had voor mensen in nood. Het
hoeft niet veel tijd te kosten en levert zóveel op!’
De NPV komt op voor het leven, vanaf het
prille begin tot het laatste einde. ‘In woorden
en in daden’, vertelt Martijn Schot. ‘Het werk
dat onze vrijwilligers doen, valt onder die
praktische hulp. Samen koffiedrinken, iemand
begeleiden bij een afspraak in het ziekenhuis,
boodschappen halen, een mantelzorger
ontlasten of terminale thuishulp bieden’, somt
hij op. ‘Het op deze manier aandacht hebben
voor mensen, hen helpen en een luisterend
oor bieden, laat mensen hun waardigheid
behouden. Zodat ze niet aan hun lot overgelaten
worden achter hun eigen voordeur, zonder door
iemand opgemerkt te worden. Maar zich juist
gezien weten.’

Mijn Bijbel

geeft
toekomst

Preventief
Vrijwilligerswerk dient nog meer doelen,
volgens Martijn. ‘Het werkt preventief. Oudere
mensen komen anders door toenemende
eenzaamheid sneller in een negatieve spiraal

Crisis
Corona legde in 2020 het vrijwilligerswerk
grotendeels stil. ‘Maar in de tweede golf gingen
veel vrijwilligers toch weer aan de slag. Soms
helemaal ingepakt om de mensen niet te
besmetten. Waardevol dat vrijwilligers hun werk

Waag het erop!
Zeker als christen is het belangrijk om
vrijwilligerswerk te doen, vindt Martijn. ‘Het
geeft op een mooie manier uitdrukking aan je
christenplicht om de Heere Jezus te volgen,
Die ons voorging in het geven van aandacht aan
mensen in nood. Ik zou willen zeggen: Waag het
erop! Jonge én oudere vrijwilligers zijn welkom
bij de NPV. Zullen we samen de schouders
eronder zetten en het verschil maken voor
mensen die dat nodig hebben?’
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Bent u enthousiast geworden door deze
mooie verhalen? Wilt u ook graag iets
voor een ander doen? Een bezoekje
brengen, een boodschap doen, samen
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een spelletje doen, een mantelzorger
helpen? Zomaar een paar voorbeelden
van vrijwilligerswerk. Doet u mee?!

voor persoonlijk
medisch-ethisch advies
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terecht, waardoor ze eerder opgenomen
moeten worden. Er zijn zulke prachtige
voorbeelden’, zegt Martijn. ‘Zo bezoekt een
jonge vrijwilligster regelmatig een oudere
man. Ze kookt voor hem en eet met hem.
Daar wordt hij enorm gelukkig van en het zijn
voor hem belangrijke momenten waar hij naar
uitkijkt. Een ander mooi voorbeeld is dat de
vrijwilligers die een persoon steeds bezochten,
op zijn begrafenis bedankt werden voor de
afgelegde bezoekjes en de trouw waarmee dat
gedaan werd. Dat maakte indruk op mij. Het
zegt veel over de toegevoegde waarde van het
vrijwilligerswerk bij de NPV.’

ondanks de moeilijke omstandigheden weer
oppakten’, vindt Martijn. ‘Helaas raakten we
tijdens de crisis ook zo’n duizend vrijwilligers
kwijt. Terwijl er nog zoveel mensen zijn die
praktische hulp kunnen gebruiken! Daarom zijn
we op zoek naar vrijwilligers die zich in willen
zetten voor anderen. Het hoeft niet veel tijd te
kosten. Je mag altijd je persoonlijke voorkeuren
en grenzen aangeven. Al bezoek je iemand een
keer in de twee weken een uurtje. Dat kan voor
zo’n persoon al veel betekenen. Bovendien
ontdek je door vrijwilligerswerk meer van je
zelf en krijg je er vaak veel voor terug, zoals
blijdschap en dankbaarheid.’

U kunt zich aanmelden
via npvzorg.nl/wordvrijwilliger of
de NPV bellen op (0318) 54 78 88.

stem voor
het leven

vrijwillige thuishulp
voor iedereen

Eeuwigheidszondag
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Pionieren met migranten

Lied van
vertrouwen

dwars door alles heen’

Vanavond hebben we het met de
ʻChinese groep’ over bidden. “Dat
kan ik niet”, zegt ze. “Ik weet niet
hoe dat moet. Maar mijn zus, die
kan wel bidden.”

God geeft je kracht als het leven anders loopt. Dat ervoer
en na het overlijden van zijn vrouw Anne-Karin (38) in
februari. Samen met hun kinderen Johan (10), Maria (8)
en Thomas (6) pakt hij het leven voorzichtig weer op.

“De grootste klap kwam in oktober
2014. Anne-Karin was zwanger
van onze jongste en kreeg last van
extreme misselijkheid. Onderzoek
wees uit dat ze een kwaadaardige
hersentumor had. De artsen gaven
vijf tot zeven jaar, mogelijk korter.
Na een ingrijpende operatie en
twintig bestralingen werd Thomas
gelukkig gezond geboren.”
“Nog zes jaar hebben we daarna
samen gekregen. De tumor bleef
enkele jaren stabiel. We waren
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onwijs dankbaar voor de momenten
samen. Die waren goud, ze telden
driedubbel. En God was er altijd bij.”
“Vorig jaar zomer ging het mis. De
tumor groeide en de epileptische
aanvallen verergerden. De
chemokuur sloeg niet aan en na
weer een operatie vervloog de
hoop. Samen besloten we dat
Anne-Karin niet nóg een operatie
zou ondergaan, maar naar huis
zou komen om daar haar aardse
leven los te laten. Een paar dagen
voor haar overlijden omhelsden
we elkaar. We wisten: het is goed.
Ik zei: ‘Als ik jou aan Iemand uit
handen wil geven, is het aan de
Vader. Jezus wacht je op.’”

“Haar uitvaart was een dankdienst
voor haar leven. Al onze kinderen
hebben mooie herinneringen aan
hun mama. De nabijheid van God
hield ons op de been. Hij droeg ons
dwars door alles heen.”

Op haar hurken zit ze, achter een schaal
met ondefinieerbaar Chinees fruit.
Dan vertelt ze het verhaal over de zus
die wel kan bidden. Samen vluchtten
ze uit China. Het eerste stuk na de
steppe ging bergop, bergaf. Ze zaten
op wagens, getrokken door paarden.
De weg was bochtig en smal. “Toen
ging mijn zus bidden”, zegt ze. Want de
paarden struikelden, de wagen hing
helemaal scheef over de rand. “Zij was
de enige die zich nog kon vasthouden.
Ja, dat bidden hielp mijn zus.”

“Ik probeer ons leven voort te zetten
zoals we dat samen deden, al zijn er
honderden momenten dat ik haar
verschrikkelijk mis. Dat ik bij God
altijd terecht kan met mijn verdriet,
is een enorme geruststelling. Ik weet
dat ik het niet alleen hoef te doen.”
Tjeerd vertelt zijn verhaal op
20 november in 'Petrus in het land'.
Dit tv-programma is elke zaterdag
om 17.10 uur te zien bij KRO-NCRV,
NPO 2 (vanaf januari op zondag
om 9.00 uur).
» petrus.protestantsekerk.nl/
woerden

Tekst: Tineke van der Stok | Foto Tjeerd: Tineke van der Stok, overige foto’s: privébezit

Tjeerd van der Meulen (36) uit Woerden tijdens de ziekte

Ze prikt met haar eetstokjes wat rond
in een ander schaaltje. Kippenmaagjes
in het zuur. Ik sla even over. Ze vertelt
door. “We moesten verder lopen. Het
ergste stuk was in de bergen. Het pad
was steil. Soms liepen we tot onze
middel in de sneeuw. Ik gleed uit. Ze
sloegen me met een knuppel. Ik moest
opstaan. We moesten opschieten.”
“Iemand z’n schoenen waren te
groot. Dat lukte niet met de sneeuw,
maar hij moest verder. Met alleen

twee paar sokken over elkaar. Toen
we aankwamen, was de onderkant
helemaal bevroren. We moesten
het eraf snijden. Hij heeft het niet
overleefd.”

‘Bidden?
Nee, dat kan ik niet’
Ze is even stil. “Een half jaar duurde
onze reis. Ik vergeet het nooit. Soms
heb ik nachtmerries. Dan word ik
midden in de nacht wakker en ben
ik bang.”
“Bidden”, herhaalt ze als uit het niets.
“Nee, dat kan ik niet. Mijn zus wel,
maar ik weet niet wat ik moet zeggen.”
Het blijft opnieuw even stil. Dan zegt ze
verlegen: “Maar willen jullie luisteren?”
Nog steeds gehurkt op het krukje zingt
ze met haar ogen dicht een lied.
Nooit eerder heb ik haar horen zingen.
Het gaat over God, die ze vertrouwt.
Ze heeft het zelf geschreven.
Ze zingt het als ze wakker schrikt uit
haar nachtmerries. Dan wordt ze
weer rustig.
Haar ijle stem raakt me. Het is een van
de ontroerendste gebeden die ik ooit
gehoord heb.

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.

Foto: Xander de Rooij en Unsplash.com/Mick Haupt

‘God draagt ons

Helpende handen

Petra Brevoord

Op de
planken
in de kerk
Schapen van kussens, een reuzenkoekoeksklok,
teksten instuderen, danspasjes oefenen.
Een kerstmusical of -toneelstuk in de kerk vraagt
flink wat voorbereiding. Deze vrijwilligers zijn
er al maanden mee bezig.
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“De musical tijdens het kinderkerstfeest op
kerstavond is vaste traditie in onze gemeente.
Ik doe nu tien jaar mee, Jolanda nog langer.
We gebruiken materiaal van Kind op Zondag
of kiezen zelf iets. Meestal doen vijftien tot
twintig kinderen mee. Naast kinderen van de
kindernevendienst sluiten ook vriendjes en
vriendinnetjes van de basisschool aan.
De voorbereidingen verlopen altijd
vrolijk en gezellig. We hebben vijf of zes
oefenmomenten. De eerste keer nemen we het
script door en krijgen de kinderen een cd met
alle liedjes. Met een aantal kinderen knutselen
we iets voor het decor, de oudere kinderen
denken mee over de choreografie van de
danspasjes.
Ons sfeervolle kerkje in Zwaag is tjokvol op
kerstavond. Er komen veel kinderen kijken en
zij nemen ouders en zelfs grootouders mee.
Onze musical vertelt de boodschap van Kerst,
maar dan in een modern jasje. Een verhaal dat
je wilt blijven vertellen, ook aan kinderen
van nu.
De koekoeksklok heeft al een aantal keren een
rol gespeeld. Een keer ging het er bijvoorbeeld
over dat de klok kapot leek. Maar de
klokkenmaker ontdekte dat er onverwacht, als
je niet kijkt, een prachtig lied gezongen wordt.
Dan stak een kind zijn hoofd door de groene
luikjes en zong iets over de geboorte van Jezus.
Soms denk ik weleens: gaat dit allemaal
wel lukken? Maar als je dan samen met de
kinderen zoiets moois neerzet en al dat
enthousiasme proeft, dan zijn we weer om.
Volgend jaar weer!”
›
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Leeftijd: 43 jaar
Woonplaats: Blokker
Lid van het kindernevendienstteam en samen
met Jolanda Kluiwstra (61) organisator van de
kindermusical in de Protestantse Gemeente
Hoorn-Zwaag-Blokker.

Helpende handen

Leeftijd: 45
Woonplaats: Halle
Lid van het kindernevendienstteam en
medeorganisator van de kerstmusical in de
Protestantse Gemeente Halle.

“De kerstmusical van onze kindernevendienst
is een vast onderdeel van de gezinsdienst
op Eerste Kerstdag. De voorpret begint al in
september. Dan krijgen we de materialen
van Kind op Zondag binnen en starten de
voorbereidingen. We hebben een geolied
team, iedereen heeft een vaste taak. Onze
gemeente is niet heel groot, dus meestal doen
er zo’n acht kinderen mee. Af en toe schrijven

Hanneke Stuij

Tekst: Judith van der Spoel | Foto: Marieke Viergever

Leeftijd: 48
Woonplaats: Son en Breugel
Jeugdwerker in de Protestantse Gemeente
Nuenen, medeorganisator van het jaarlijkse
kinderkerstfeest in de Regenboogkerk.

“Elk jaar organiseren we met een paar
mensen de kinderkerstdienst. In zo’n dienst
vertellen we het kerstverhaal uit de Bijbel en
zingen we kerstliedjes. En de kinderen doen
een toneelstukje. Dat baseren we op een
mooi kerstverhaal, bijvoorbeeld uit het blad
Open deur. Onze kerkelijk werker gebruikt
zo’n verhaal als basis en verwerkt dit tot een
toneelstukje.
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we er een extra rol in. Kinderen die zelf geen
tekst willen, doen mee als figurant.
We oefenen drie of vier keer na de zondagse
ochtenddienst in de adventstijd. Alles regelen
we zelf: de kleding, het decor en de attributen
die nodig zijn. Voor het optreden gebruiken
we het brede liturgisch centrum in onze
kerk, dat ontstaat door een aantal banken en
het doopvont aan de kant te zetten. Dan kan
iedereen de kinderen goed zien. De hoopvolle
boodschap van Kerst is de rode draad door
de musical. Het laatste lied vat altijd ons
adventsproject samen.
Het kost wel even tijd, maar het resultaat is
telkens weer de moeite waard! Die trots in
de ogen van de kinderen als de musical is
opgevoerd en de saamhorigheid onder elkaar,
ik zou het voor geen goud willen missen. Dat
trekt me ieder jaar weer over de streep!”

Elk jaar zijn er zo’n tien kinderen in de leeftijd
van 8 tot 12 jaar die mee willen spelen. De een
is liever achtergrondfiguur, de ander vindt
een pratende rol veel leuker. Vanaf de eerste
adventszondag repeteren we na de kerkdienst
met alle kinderen, dat is heel gezellig.
Naast het oefenen zijn we ook veel tijd kwijt aan
alle dingen eromheen. Zo moeten de kussens
van onze bank elk jaar weer omgetoverd
worden tot schapen. Maar ik doe het graag
voor de kinderen.
Ik ben benieuwd hoe we over een paar jaar
het toneelstuk moeten vormgeven, want de
kinderen die nu meedoen, worden ouder en
gaan straks naar het voortgezet onderwijs.
De kinderen daaronder zijn nog maar een jaar
of 4 oud. Als er te weinig kinderen zijn die oud
genoeg zijn om mee te doen, passen we de
opzet tegen die tijd gewoon aan. Er zijn
ideeën genoeg.”
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Tekst: Tineke van der Stok | Foto: Janneke de With

Inge Vrieze

Van U is de

Toekomst
‘God werkt door de lapjes heen’

Toekomst

De visioenen uit Openbaring op een quilt? Geen probleem voor
kunstenares Rieteke Hoogendoorn (66) uit Leerdam. Elke quilt van
haar vertelt een verhaal van geloof, hoop en liefde.

schreven het boek Midden in het leven, over de verwachting

Hoe kunt u met quilts iets van Gods
liefde doorgeven?

van een toekomst na dit leven. God is nog niet klaar met ons.

Radicaal nieuw
Ook onder mensen die geloven, is
er veel scepsis over opstanding en
wederkomst. En in de kerk wordt er
vaak weinig over gepreekt. Maar deze
verwachting is wel de kern van wat de
kerk beschikbaar heeft aan hoop: het is
met de dood niet uit.
Het unieke van het christelijk geloof is
dat de levende God iets radicaal nieuws
maakt. Schepping uit niets, leven uit
dood. Dat staat haaks op veel andere
godsdienstige en ﬁlosoﬁsche stelsels.
Niet perfect
In deze tijd ligt alle nadruk op dit leven: je
moet het híér maken. Het is aan de kerk
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om daar vragen bij te stellen. Het leven is
niet perfect, en dat is goed. In elk leven
gebeuren dingen waar mensen verdriet
van hebben en die ze tot het einde
moeten verdragen. Maar elk leven staat
ook in het licht van het toekomstige leven
bij God. Die verwachting ontspant.
Een langere versie van
dit interview stond in
woord&weg, het magazine
voor ambtsdragers en
vrijwilligers in de Protestantse Kerk.
Margriet en Kees van der Kooi zijn
beiden theoloog. Margriet is sinds haar
emeritaat hart-en-zielzorger in het
Daan Theeuwes Centrum in Woerden.
Emeritus hoogleraar systematische
theologie (Vrije Universiteit) Kees werkt
aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Podcast over Openbaring
De podcast 'Visioenen voor
vandaag' leidt u door Openbaring.
Welk licht werpt dit bijbelboek
op ons leven van vandaag,
de toekomst van de
schepping en van de
kerk? Waartoe daagt
Openbaring ons uit?
» petrus.protestantsekerk.nl/
openbaring

Waarom koos u er vorig jaar voor om
aan de slag te gaan met het bijbelboek
Openbaring?

Tekst: Kees Posthumus | Foto: Sandra Haverman

Geen mens wéét wat er na de dood
gebeurt. Maar de christelijke traditie
koestert een verhaal van hoop.
God is de bron van leven, creativiteit en
goedheid. Veel mensen die zeggen niet
in God te geloven, ervaren God wel.
Als ze opstaan van een ziekbed en hun
levenskracht voelen terugkomen. Als ze
zich koesteren in de zon. Als de wind de
boot door het water doet gaan.
De Bijbel reikt ons de hoop aan dat
Hij, de Levende, nog niet klaar is met
ons. Christus’ opstanding geeft ons de
gegronde hoop dat dit leven niet alles is,
en de dood niet het einde.

“Mensen willen vaak een quilt
ter herinnering aan een mooi of
verdrietig moment. Ik wil daarin
altijd iets van Gods licht en liefde
laten zien. Vaak hoor ik dat men
veel troost vindt in de boodschap
van de quilt. Zo werkt God door
de lapjes heen.”

“Het Bijbels Museum vroeg
kunstenaars te verbeelden wat de
coronatijd teweegbrengt. Komt
er daarna een wereld die anders
is? Hoe verbeeld je als kunstenaar
die nieuwe aarde waarover
tweeduizend jaar geleden al
visioenen bestonden, zoals in
Openbaring? De opdracht was
om vanuit deze tekst je eigen
visioen te verbeelden. Het
was enorm bijzonder dat mijn
kunstwerk werd uitgekozen voor
de expositie in de Westerkerk in
Amsterdam.”

Hoe kijkt u zelf naar de toekomst
bij God?

V IS IO E N E N

VO O R VA N D A A G
UITGEDAAGD DOOR
OPENBARING

“Ik verwacht een nieuwe aarde
waar we leven als nieuwe
mensen. In vrede met elkaar,
samen met God. Misschien
mag je dan ook mooie quilts
maken, zei een vriend eens.

Leven zoals we nu leven, maar
in alle volmaaktheid. Het gaat
mijn voorstellingsvermogen te
boven. In de Bijbel is de toekomst
voor ons nog bedekt, er ligt een
sluier overheen. Ik verwerkte dit
eens in een quilt door bruidstule
over een gedeelte te naaien. Dat
het goed zal zijn, weet ik zeker.
Wat God beloofd heeft, zal Hij
doen. Zijn Zoon is niet voor niets
gestorven.”

Wat is uw eigen droom voor
de toekomst?
“Dat ik nog lang mensen mag
bemoedigen met mijn quilts. Dit
is zo’n mooie levensinvulling.
Hoe klein het ook is, we kunnen
allemaal iets betekenen in Gods
Koninkrijk. Daarnaast hoop ik dat
ik mijn kinderen en kleinkinderen
op die nieuwe aarde mag
ontmoeten, samen bij Jezus.
Ik bid iedere dag dat God hen
vasthoudt.”
De quilts over het bijbelboek
Openbaring waren te groot
om vast te houden op de foto.
Rieteke Hoogendoorn houdt hier
een quilt vast waarop Johannes
3 vers 16 is uitgebeeld: ‘Want
God had de wereld zo lief dat hij
zijn enige Zoon heeft gegeven,
opdat iedereen die in hem
gelooft niet verloren gaat, maar
eeuwig leven heeft.’
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Tekst: Tineke van der Stok | Foto: Sonja Bron

Is met de dood alles uit? Kees en Margriet van der Kooi

Toekomst
‘Ik geef mensen iets wat ze

Toekomst
‘God heeft het beste

kunnen vastpakken’

met mij voor’

Eunice Rink (18), lid van de Protestantse Wijkgemeente Jacobikerk in Utrecht, haalde
dit jaar haar vwo-diploma. Na de zomervakantie ging zij het studentenleven in.
Een passend ritueel kan een handvat zijn voor de toekomst.
Ritueelbegeleider Aafke Halma (64) uit Roermond geeft
nabestaanden bij het afscheid zo’n ritueel mee.

Wat doet een ritueelbegeleider?
“Ik help mensen op kruispunten in hun leven om vreugde en
verdriet te uiten door een betekenisvolle ceremonie. Dat doe ik
door symboliek en rituelen die bij deze levensmomenten passen.
De mensen die ik begeleid, hebben óf nog een dun lijntje met de
kerk óf zijn niet gelovig, maar wel bezig met zingeving.”

Tekst: Tineke van der Stok | Foto: Peggy Maes

“Jazeker! Een ritueel geeft een handvat voor de toekomst. Ik geef
altijd iets mee wat mensen kunnen vastpakken als ze verdriet of
pijn voelen. Zo kan het bergkristal een blijvende herinnering zijn
waar je troost en inspiratie uit put.”

“Ik denk dat God het beste met mij voorheeft.
Dat betekent niet dat alles altijd goed zal gaan.
Er zullen vast ook moeilijke momenten komen
in mijn leven. Maar dan wil ik erop vertrouwen
dat God alles ten goede zal keren. Ik ben nog
jong en misschien overkomt mij nog van alles.
Ik hoop dat ik dan naar de langere termijn zal
kijken: naar een mooie toekomst die God in Zijn
hand zal houden.”
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Tekst: Judith van der Spoel | Foto: Nienke van Denderen

“Vertrouw op God”, dat zeggen mensen soms
makkelijk. Wat betekent dit voor jou?

Helpt een ritueel ook richting de toekomst?
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“Voor de korte termijn droom ik vooral van een
leuke studietijd waarin ik veel zal leren en leuke
mensen mag ontmoeten. Ik weet dat ik een
echte ‘mensenhelper’ ben. Vroeger dacht ik
erover om ontwikkelingshulp in het buitenland
te gaan doen. Inmiddels denk ik dat ik ook in
Nederland allerlei mensen kan helpen. Dat hoeft
niet op een spectaculaire manier, het kan ook
zijn dat je anderen in jouw eigen omgeving een
handje helpt. Dat is dan mijn droom voor de
toekomst: mijzelf ontwikkelen tot een goed en
behulpzaam mens.”

“Ik vertrouwde erop dat ik een leuke studietijd
tegemoet zou gaan. Ik was vooral benieuwd
of ik snel nieuwe vrienden zou maken en
of het een gezellige studietijd zou worden.
Ik heb me aangesloten bij een christelijke
studentenvereniging. Bij zo’n vereniging wordt
vriendschap misschien een beetje geforceerd,
maar het betekent wel dat je sowieso nieuwe
vrienden maakt.”

“Er zijn verschillende fasen rond overlijden: levenseinde, sterven,
uitvaart en rouw. In alle fasen werkt een ritueel verbindend. Het
visualiseert een gebeurtenis of iemands betekenis. Ik gebruik
altijd een persoonlijk symbool dat iedereen herkent. Voor iemand
die van zonnebloemen hield en bij de Zonnebloem werkte,
was deze bloem het symbool. De nabestaanden gingen met
zonnebloemzaadjes naar huis.
Voor iemand die van bergwandelen hield, kan een berg het
symbool zijn. Ook in de laatste levensfase kun je hiermee aan het
werk, bijvoorbeeld met een bergkristal. Welke ruwe kanten wil je
afslijpen? Welke schitteringen krijgen een blijvend plekje?”

“Ik geloof dat er meer is tussen hemel en aarde dan wij
waarnemen. Nu ik ouder ben, wordt mijn idee hierover wel steeds
vager. Een hemel, een nieuw koninkrijk, reïncarnatie, het zou
allemaal kunnen. Vaak hoor ik dat nabestaanden bepaalde dingen
ervaren als groet van de overledene: veertjes, een roodborstje
in de tuin. Ik geloof in boodschappen van God, als je ervoor
openstaat – en ik ervaar ook dat ik ze krijg. Wie God is en hoe het
gaat? Daarin heb ik een afwachtende houding gekregen.”

Wat is je droom voor de toekomst?

“De studie Onderwijswetenschappen aan de
Universiteit Utrecht. Van tevoren twijfelde ik
regelmatig, maar ik besloot uiteindelijk dat dit
de juiste keuze was. Als ik met vrienden en
familie over mijn keuze praatte, zeiden ze dat
dit echt bij mij zou passen.”

Je begon aan een nieuwe fase in je leven.
Vond je dat spannend?

Hoe kan een ritueel helpen als iemand in rouw is?

Wat denk je dat ons wacht na de dood?

Welke studie heb je gekozen?

[ advertentie ]

Toekomst
‘God wist precies wat

RD.
Voor het
hele verhaal

ik nodig had’

Marjon Tolhuis (45) stond maandenlang op een wachtlijst
voor een nieuwe nier en een nieuwe lever. Plotseling was het
zover. Dankzij een transplantatie heeft ze een heel nieuw
leven voor zich.

Je hebt een erfelijke aandoening. Hoe keek je naar de toekomst?
“Door mijn aandoening had ik last van cysten in mijn nieren en
lever. Mijn lever werd zo groot dat andere organen, zoals mijn
longen, werden weggedrukt. Toch was ik nooit bang voor de
toekomst. Ik heb altijd bij de dag geleefd en ben niet bang voor
de dood.”

Scan mij

Wat betekende God voor jou tijdens je ziekte?
“Ik lag in het ziekenhuis tijdens de lockdown. Niemand mocht
mij bezoeken, zelfs mijn eigen gezin niet. Toch waren er altijd
mensen om mij heen op momenten dat ik het zwaar had. Ik ben
ervan overtuigd dat God door die mensen heen werkte. Wanneer
er geen mens in de buurt was, voelde ik Gods aanwezigheid. Ik
kan niet goed beschrijven wat ik dan precies voelde. Ik denk dat
God zoiets bij iedereen anders aanpakt. Dat is juist zo bijzonder:
God zag mij, een klein mens tussen miljoenen anderen, en wist
precies wat ik nodig had.”

Het Reformatorisch Dagblad is een landelijke krant met een heldere, christelijke
identiteit. De krant zet het Bijbelse ‘geloof, hoop en liefde’ tegenover de uitgangspunten

Hoe kijk je nu naar de toekomst?

Wat is jouw droom voor de toekomst?
“Ik droom ervan om Gods liefde aan anderen te laten zien.
Verder heb ik geen grootse toekomstdromen. Ik leef nog steeds
bij de dag. Mijn favoriete bijbelboek is Prediker. Dat boek is niet
deprimerend, maar juist heel optimistisch: voor alles is een tijd
en God houdt die tijd in Zijn hand. Wat de toekomst ook mag
brengen: ik geniet van het leven en ik weet dat God bij mij is.”
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van de maatschappij: macht, aanzien en rijkdom. Het hele verhaal reikt immers verder
dan de aardse werkelijkheid.
Tekst: Judith van der Spoel | Foto: Maarten Boersema

“Ik ben nu nog dankbaarder voor mijn leven. Vanuit die
dankbaarheid wil ik bewust dienstbaar zijn aan anderen. Soms
overkomt je iets waar je niets aan kunt doen en heb je anderen
nodig die zich voor jou inzetten. Dat heb ik zelf ervaren met mijn
ziekte en transplantatie. Daardoor wil ik me nog meer inzetten
voor anderen, zodat zij ook een mooi en gelukkig leven tegemoet
kunnen gaan.”

Wil je jouw mening onderbouwen of aanscherpen? Het vernieuwde RD verdiept jouw
standpunten met de verslaglegging van het nieuws, de achtergrondverhalen en de
opiniestukken. RD. Geloofwaardig.

Kijk op rd.nl/petrus hoe het RD
voor het hele verhaal gaat en ontdek het RD 4 weken vanaf € 4,00.

De kerk in of uit

‘Ik had altijd het gevoel
dat ik iets miste’

Eruit

‘Ik vond het een
hele stap’

Erin

‘Het geloof is nu onderdeel van mij’
“Als klein kind kreeg ik wel iets mee
van geloof en kerk. Maar we raakten de
kerkgang kwijt toen we naar een andere
plaats verhuisden. Mijn ouders konden
daar geen gemeente vinden waar ze zich
thuis voelden.”
“In 2015 kwam ik Robbert tegen. Hij
ging regelmatig naar de kerk – iets waar
ik wel aan moest wennen. Voor mij was
het ook nieuw dat na het eten de Bijbel
op tafel kwam, en dat voor en na de
maaltijd werd gebeden. Maar ik vond
het interessant: ik zag het geloof als
mogelijkheid, niet als verplichting. Mijn
ouders vonden het wel mooi, en ook mijn
vrienden reageerden geïnteresseerd. Het
leverde goede gesprekken op.”
“Robbert en ik kerkten in eerste instantie
in een laagdrempelige stadskerk. Voor
mij was het een goede manier om weer
kennis te maken met de kerk, voor
Robbert was het wat te vrijblijvend.
Toen onze relatie serieus bleek en we
in de kerk wilden trouwen, wilde ik
me verdiepen in wat dat inhoudt. We
verhuisden naar Voorburg en kwamen
terecht in de Oude Kerk, waar we
ons meteen thuis voelden. Samen
volgden we een kennismakingscursus
christelijk geloof en het jaar daarop
deed ik belijdenis. Onze bruiloft was
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het hoogtepunt. De predikant liet
me ontdekken hoe ik in het kerkelijk
huwelijk sta. Ik kon vragen stellen en
kritisch zijn, zodat ik vol overtuiging ʻja’
kon zeggen.”
“De kerk geeft me veel: een plek om
naartoe te gaan om rust, houvast en
troost te vinden, en een gemeenschap
om bij te horen. Ik geef me er graag aan
over. En hoewel ik het spannend vind
om dat zo uit te spreken, zie ik steeds
meer het werk van God in mijn leven.
Ik sta anders in het leven, het geloof is
onderdeel van mij geworden.”

“Ik ben opgegroeid in een Samen op
Weg-gemeente en studeerde theologie
aan de VU. In 1997 werd ik geestelijk
verzorger – met hart en ziel, dat
beroep past bij mij. In 1998 ben ik als
predikant bevestigd. Momenteel werk
ik in ziekenhuis Tergooi, met locaties in
Hilversum en Blaricum. Daarnaast ben
ik tegenwoordig pastoor van de oudkatholieke kerk in Hilversum.”

Laura
Roek (37)

‘Ik zag het geloof als
mogelijkheid, niet als
verplichting’

“Na een proces van jaren ben ik van
protestants oud-katholiek geworden.
Door een paar bijzondere ervaringen
in een rooms-katholieke viering, waar
ik me ontzettend door geraakt voelde,
dacht ik: hier moet ik iets mee. In
de Protestantse Kerk staat het woord
centraal, maar ik heb een andere
geloofsbeleving. Ik ben gaan studeren
aan het oud-katholiek seminarie. Op het
gebied van bijvoorbeeld de dogmatiek
moest ik bijleren, voor praktische
vakken kreeg ik vrijstellingen. Die
studie was goed om erin te groeien.”
“Acht jaar geleden ben ik losgemaakt
van de Protestantse Kerk. Ik vond dat
een hele stap, want ik had daar geen
pijn of moeite ervaren. Maar de OudKatholieke Kerk past beter bij mij. Dat
zit in de rituelen, zoals knielen, en gaan
staan bij een evangelielezing.

Marieke
Ridder (52)

In de kaarsen, en in de wierook die
opstijgt, waarmee je God en Christus
prijst. De symboliek helpt mij om
gelovig te zijn. Maar de belangrijkste
reden is dat ik geloof dat Christus
concreet onder ons aanwezig is als
we brood en wijn delen – en niet
alleen door de Geest, zoals men in de
Protestantse Kerk ervaart.”
“In mijn parochie in Hilversum willen
we pionieren, een connectie maken
met de buurt. Daarin is
de Protestantse Kerk veel
verder, ik leg mijn oor
er dan ook te luisteren.
Over en weer kunnen we
van elkaar leren. Ik noem
mezelf oud-katholiek met
protestantse wortels.

‘De symboliek in de
oud-katholieke kerk helpt
mij om gelovig te zijn’

Kent u of bent u iemand die de
Protestantse Kerk heeft verlaten en
daarover wil vertellen? Laat het weten
via petrus@protestantsekerk.nl.
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Tekst: Janet van Dijk | Foto's: Leonard Walpot

Kerkgangers komen
en gaan. Wat beweegt
mensen om zich
aan te sluiten bij een
protestantse gemeente
of juist bewust afscheid
te nemen?
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De lutherse gemeente in Amsterdam heeft prachtige gebouwen.
Janet van Dijk wandelt in 10 kilometer langs een aantal ervan.
Onderweg leert ze wat de gemeente kenmerkt: present zijn in
een seculiere context.

Luther Museum

Amsterdam
door
lutherse
ogen
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De lutherse gemeente in
Amsterdam dateert van
eind 16e eeuw. In de 17e
eeuw is ongeveer twintig
procent van de bevolking
van Amsterdam luthers.
Dat is nu wel anders. De
voluit geheten EvangelischLutherse Kerk in het Koninkrijk
der Nederlanden, in 2004
opgegaan in de Protestantse
Kerk in Nederland, telt
11.000 leden. Ze zitten deels
in zelfstandige lutherse
gemeenten en deels in
protestantse wijkgemeenten
waarin de lutheranen zijn
opgenomen.
Lutheranen hechten erg
aan de lutherse identiteit.
Ze noemen zichzelf ‘vrije en
blije’ mensen met een open
visie op de Bijbel – niet alle
‘uitspraken’ hebben evenveel
gewicht. Wat lutheranen
geloven is wel vastgelegd in
belijdenisgeschriften, maar
de interpretatie ligt niet voor
eeuwig vast.

Openheid naar de stad
Er is dan ook ruimte
voor diverse vormen van
geloofsbeleving, meldt de
lutherse gemeente van
Amsterdam op haar website.
Daarnaast is er een grote
openheid naar de stad,
naar kunst en cultuur. De
seculiere context brengt de

gemeente tot nieuwe vormen
van kerk-zijn en kerkelijke
presentie. En daarin is deze
kleine gemeente groot.
Vanuit de Oude Lutherse
Kerk in het centrum, de
Maarten Luther Kerk in Zuid
en de Augustanahof in West
is ze diaconaal, pastoraal en
missionair zichtbaar. Waar
mogelijk werkt ze samen
met buurtkerken van andere
kerkgenootschappen en met
buurtorganisaties.
De wandeling, die de lutherse
gebouwen in het centrum
en in Zuid aandoet, start
op het Centraal Station van
Amsterdam.
Loop vanaf het Stationsplein,
met de rug naar het station,
naar links, richting de Prins
Hendrikkade. Steek bij het
kruispunt over. Ga even
links en direct daarna bij
het water rechtsaf naar de
Geldersekade, steek bij de
Nieuwmarkt schuin naar links
over. Vervolg de route via
de Sint Antoniebreestraat,
die overgaat in de
Jodenbreestraat. Ga op het
Mr. Visserplein naar rechts,
negeer de afslag naar rechts
en vervolg de weg via het
Jonas Daniël Meijerplein naar
de Weesperstraat. Neem de
tweede straat links (aan de

overkant van het water), de
Nieuwe Keizersgracht.
Loop door naar nr. 570, het
Luther Museum Amsterdam.

Luther Museum
Wilt u het Luther Museum
Amsterdam bezoeken, kijk dan
vooraf op de website voor de
openingstijden. Het museum
is gevestigd in gebouw
Wittenberg, genoemd naar de
plaats waar Maarten Luther
in 1517 zijn stellingen over de
hervorming van de toenmalige
kerk verkondigde. Die actie
leidde tot de Reformatie.
Het pand is gebouwd in
1772 als het Oude Mannenen Vrouwenhuis van de
evangelisch-lutherse diaconie,
bedoeld voor de opvang van
armen, ouderen en wezen.
Met zijn regentenkamers,
de gang en de kerkzaal is dit
gebouw zelf het belangrijkste
collectiestuk van het luthers
erfgoed, dat verder bestaat uit
schilderijen van onder meer
Ruysdael, zilver en authentieke
meubelstukken. Zeker een
bezoek waard!
» luthermuseum.nl
Loop terug naar de
Weesperstraat en steek
deze over. Loop door naar
nr. 44-28, het Van Brants
Rus Hofje.

›
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Rondje om de kerk
Oude

Maarten

Lutherse

Luther kerk

kerk

Prinsengracht overgaat in de
Vijzelstraat. Loop door tot het
Muntplein, ga links de Singel
op, en vervolg deze tot aan
het Spui. Op de hoek van
Singel en Spui vindt u de Oude
Lutherse Kerk.

Van Brants
Rus hofje

Er vinden ook activiteiten plaats
op het gebied van spiritualiteit.
Hier is ook het ‘Iconenatelier’
gevestigd, waar wekelijks
iconen worden geschilderd.
Het atelier is elke dinsdag van
10.00 tot 14.00 uur geopend
voor belangstellenden.

Van Brants Rus Hofje
Boven de deur van dit hofje
staat een vers waarmee
voorbijgangers worden
opgeroepen Brants te volgen
in het tonen van erbarmen:
Brantz, door de
Koopmanschap tot Rijkdom
en tot Eer Geklommen, heeft
mij, in den naarnacht van
sijn leven, Den Ouden tot
hun troost, ter wooninge
gegeven. Aanschouwer, is
uw doen gezegend van den
Heer. Volg Brantz in deugden
en zijn liefde tot den armen:
God gaf hem, dat hij mild zig
hunner kon erbarmen.
Christoffel van Brants riep
dit hofje bij testament van
17 juni 1732 in het leven
met als doel ‘onderdak en
verzorging te verlenen aan
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die bij de Jozef Israëlskade
overgaat in de Rijnstraat.
Steek het Victorieplein over
en ga rechts, de Vrijheidslaan
in. Houd links aan, de
Rooseveltlaan in. Loop door
tot de laatste straat vóór het
Europaplein, de Dintelstraat.
Ga hier links. Op de hoek met
de Uiterwaardenstraat staat de
Maarten Luther Kerk.

» hofjesinamsterdam.nl/
van-brants-rus-hofje

Maarten Luther Kerk

Vervolg de Nieuwe
Keizersgracht tot aan
de Amstel, ga linksaf en
vervolgens rechts over de
Magere Brug. Vervolg aan
de overkant de Amstel links
en ga ter hoogte van de
volgende brug naar rechts, de
Sarphatistraat in. Ga voorbij
de Nederlandsche Bank links,
het Westeinde. Steek de brug
over naar de Van Woustraat,

De Maarten Luther
Kerk, ‘ankerplaats voor
kerkelijke, sociale en
spirituele activiteiten in de
Rivierenbuurt’, heeft sinds dit
jaar een nieuw aangelegde
tuin en vijftig zonnepanelen.
De glas-in-loodramen worden
mooi uitgelicht in het donker.
Er zijn meer kerkplekken
in de Rivierenbuurt. ’In de
Roos’ in de Rooseveltlaan
en ‘In de Waard’ in de
Uiterwaardenstraat bieden

onderdak aan mensen
die anders tussen wal
en schip raken, zoals
ongedocumenteerden. In de
woningen is een huisvader
of -moeder aanwezig als
begeleider. In de Maasstraat
staat het luthers diaconaal
centrum ‘In de Zwaan’. Van
hieruit ondersteunen zo’n
120 vrijwilligers mensen in
kwetsbare posities.
Loop terug naar de
Rooseveltlaan en steek deze
over, vervolg de Dintelstraat.
Neem de vierde weg links,
de Deurloostraat. Ga rechts
naar de Scheldestraat, die
vanaf de Jozef Israëlskade
overgaat in de Ferdinand
Bolstraat. Loop deze uit tot
de Stadhouderskade en steek
hier over naar de Vijzelgracht
(na de rotonde), die na de

Deze ‘hoofdlocatie’ van
luthers Nederland is een
echte citykerk: mensen
vanuit de hele stad en de
regio komen hiernaartoe.
Al vanaf 1600 werd op
deze plaats in een pakhuis
gekerkt. Door aankoop van
naastgelegen panden werd
de oppervlakte van de kerk
steeds groter. In 1633 werd
een nieuwgebouwde kerk in
gebruik genomen. De kerk
biedt plaats aan vieringen
en wordt ook verhuurd
aan de Universiteit van
Amsterdam. Die heeft op
werkdagen de beschikking
over verschillende ruimtes en
gebruikt de kerk onder andere
als aula. Naast de kerk (adres:
Handboogstraat 4) staat het
Huis op het Spui, opgezet
vanuit de lutherse gemeente.
Hier kunnen mensen
terecht met levensvragen
of problemen.

Steek het Spui over richting
de Spuistraat en neem de
eerste gelegenheid links,
de Heisteeg. Ga rechtsaf de
Singel op en vervolg deze
richting Centraal Station.
Bijna aan het eind ziet u aan
uw rechterhand de Ronde
of Nieuwe Lutherse Kerk
(adres: Kattengat 2), een
voormalige lutherse kerk die
sinds 1975 bij een hotel hoort,
als gelegenheid voor grote
bijeenkomsten. Vanaf hier
bent u in een paar minuten
weer op het Centraal Station.
Op een paar gebouwen
na hebt u nu alle lutherse
gebouwen in Amsterdam
gezien. De Lutherhof en de
Augustanahof in AmsterdamWest, plekken voor beschermd
wonen, vallen buiten deze
wandelroute.
» luthersamsterdam.nl
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Tekst: Janet van Dijk | Foto’s: Janet van Dijk en Unsplash.com

Oude Lutherse Kerk
behoeftige vrouwen (…)
alsmede het huisvesten van
verpleegkundigen en van
werkende en studerende
jongeren,
alle van onbesproken gedrag’.
Momenteel is het een
woonplek voor studenten, en
gezien de locatie ben je flink
bevoorrecht als je hier
mag wonen.

Uit het gebed ‘Hoop’ van ds. Marloes Meijer,
uit het gebedenboek U die voor mij uitgaat.
» petrus.protestantsekerk.nl/gebedenboek
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Foto: Anton Darius, Unsplash.com

Laat mij zingen en spelen,
schrijven, praten en bidden,
luisteren en steeds weer verstaan.
Laat mij leven uit Uw hoop, o God:
ontvangend, dragend en delend.

[ advertentie ]

Ervaren specialisten | Sterke vastgoedportefeuille | Persoonlijke aanpak

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

De kerk van

Bram Witvliet
‘Ik stap altijd met een
gelouterd gevoel de kerk uit’
Bram Witvliet (29) kerkt in de Protestantse
Gemeente Heeze C.A.

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.

“Sinds 2009 woon ik in Nijmegen,
ik ging er studeren. Maar ik ben
er nooit op zoek gegaan naar een
gemeente. Als ik in het weekend
bij mijn ouders was ging ik daar
naar de kerk, de protestantse
gemeente in Heeze. Dat doe ik nog
steeds regelmatig. Mijn moeder is
er predikant. Ik heb een binding
met deze kerk, ik voel me er heel
welkom. Mijn moeder ziet het als
haar taak om de bijbelverhalen
en het dagelijks leven met elkaar
te verbinden, haar preken zijn
maatschappelijk betrokken.

'Ik heb alle dorpjes en
steden in Nederland
per fiets bezocht’

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

Ik doe daar wat van op en stap altijd
met een gelouterd gevoel de kerk
uit. Bij mijn ouders thuis praten we
vaak nog even na over de preek,
bijvoorbeeld over mijn moeders
interpretatie van een woord in de
oorspronkelijke bijbeltekst. Omdat
ik klassieke talen studeerde, kan ik
daarover meepraten. Erg leuk om
dat te delen.”

“Ook de maatschappelijke
betrokkenheid deel ik met
mijn moeder. Ik haal inspiratie
uit de Bijbel als het gaat om
bijvoorbeeld naastenliefde,
opkomen voor zwakkeren en het
vluchtelingenvraagstuk. In Nijmegen
heb ik vorig jaar een demonstratie
georganiseerd vanwege wat er
gebeurt in kamp Moria op Lesbos,
nota bene in Europa. Ik wilde
graag wat doen – we mogen niet
wegkijken. Er waren sprekers, we
hielden een minuut stilte en deden
een oproep om kleding te doneren.”
Tekst: Janet van Dijk | Foto’s: Bram Witvliet

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.

“Op de ﬁets kan ik eindeloos kauwen
op dit soort vraagstukken. Fietsen
is mijn grote hobby. In 2007 ben ik
een ﬁetsproject gestart dat een deel
van mijn leven is geworden: alle
dorpjes en steden in Nederland op
de ﬁets bezoeken en daarmee meer
aandacht genereren voor natuur en
milieu. Elk jaar pakte ik een provincie.
Via sponsoring haalde ik geld op dat
ik schonk aan een milieuorganisatie
in de betreffende provincie. Van alle
plaatsnaambordjes maakte ik een
foto en ik schreef van elke ﬁetstocht
een verslagje op mijn website. Eind
april dit jaar eindigde het project in
het Drentse plaatsje Amen. Dat vond
ik een grappig eindpunt.”
» bramﬁetst.nl
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De predikanten tijdens een Drielandendienst

het medicijn tegen haat

De haat tegen Duitsers zat diep
in Roermond. Maar de kerk moet
streven naar verzoening, wist de
hervormde dominee Mager.
In 1956 hield hij voor het eerst
een kerkdienst voor Nederlanders,
Engelsen én Duitsers. Nog steeds
vindt deze Drielandendienst plaats.

De sporen van de Tweede
Wereldoorlog waren in
Roermond nog lang tastbaar.
In de oorlogsjaren had de
stad een zware hongerwinter
doorgemaakt, met executies
op Tweede Kerstdag,
3.000 onderduikers die als
dwangarbeider naar Duitsland
gestuurd werden, en de
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evacuatie van nagenoeg
alle bewoners. In die laatste
maanden was Roermond
in een frontstad veranderd,
en na de bevrijding voelden
veel mensen haat tegen de
Duitsers.
De hervormde dominee
Mager wilde hier halverwege
de jaren vijftig iets aan doen:
de onderlinge verhoudingen
moesten worden hersteld,
er moest ruimte komen voor
verzoening en verwerking.
Mager nam contact op met
de predikant van de vliegbasis
in Brüggen, het steunpunt
van de Britse Royal Air Force
(RAF) net over de grens, en
met de Duitse predikant in
het nabijgelegen Waldniel.
Samen organiseerden ze in
op pinksterzondag in 1955 de
eerste gezamenlijke kerkdienst.

Stampvol
Het bleef niet bij één dienst.
In de beginjaren hielden
de Roermonders, de
Engelsen en de Duitsers vijf
gezamenlijke vieringen per
jaar: afwisselend in een Duitse
kerk, de Engelse kerk op de
RAF-basis en (tijdens Advent)
de Minderbroederskerk in
Roermond.
De Drielandendienst, zoals
de viering ging heten, werd
druk bezocht, herinnert
Piet van Gaalen (91) zich.
“De Duitsers werden altijd
met bussen tegelijk
aangevoerd, er moesten
stoelen worden bijgezet,
en de Minderbroederskerk
zat stampvol.” Het maakte
grote indruk op de jonge
man die hij toen was.

Samen in de kerk zitten was
geenszins vanzelfsprekend,
want “ik was opgegroeid met
haat tegen de Duitsers”, zegt
hij. “Mijn vader had van alles
meegemaakt en had zelfs een
ziekte opgelopen door hoe
de Duitsers hem behandeld
hadden. Zelf was ik als
14-jarige jongeling twee keer
gearresteerd en opgesloten.
Ook al woonden wij dicht
bij Duitsland en werden er
van oudsher veel huwelijken
over de grens gesloten, na de
oorlog zag ik vooral haat.”
Ook de kerk zelf was zwaar
getroffen. Zo was de predikant,
dominee Hoogendijk, door de
nazi’s naar concentratiekamp
Buchenwald getransporteerd
en daar om het leven gebracht.

Bevriend
Toch waren de gezamenlijke
diensten “helemaal niet
ongemakkelijk”, benadrukt Van
Gaalen. Ze waren juist heel
leerzaam. “In de loop van de
jaren ben ik hierdoor anders
tegen de Duitsers aan gaan
kijken.
Toen de gemeente ook nog
een DDR-werkgroep oprichtte,
raakte hij bevriend met een
Duits echtpaar. “Ik ontdekte
dat zij ook vreselijk hadden
geleden onder het nazisme,
en na de oorlog onder de
overheersing door de Russen.

Door hen heb ik geleerd om
de Duitsers weer te zien als
mensen. Inmiddels heb ik
meer Duitse vrienden.”
Ook het echtpaar Brobbel
heeft goede Duitse contacten
overgehouden aan de

‘Door deze contacten heb ik
geleerd om de Duitsers weer
te zien als mensen’
Drielandendiensten. “Op een
gegeven moment ontstond
er een gespreksgroep”, vertelt
Gré Brobbel. “Een paar keer
per jaar kwamen we met 25
tot 30 mensen bij elkaar, dan
praatten we over een actueel
thema of over een boek.”

In de eigen taal
“In de loop van de jaren is het
aantal bezoekers van de dienst
flink teruggelopen”, merkt
organist Henk Boven, die al
veertig jaar onder andere in
de Drielandendiensten speelt.
In 2015 sloot het Engelse
steunpunt in Brüggen, in de
loop van de jaren liep ook
het aantal bezoekers van
de dienst terug. “Aan beide
kanten van de grens hebben
we te maken met vergrijzende
gemeenschappen.”

Maar nog elk jaar komen
Duitsers, Nederlanders en
Engelsen bij elkaar: in de
zomer in Duitsland, tijdens
Advent in Roermond.
In de dienst klinken
voortdurend verschillende
talen. De predikant spreekt
in zijn eigen taal, maar de
schriftlezingen worden in drie
talen gedaan. En al sinds de
eerste dienst zingt iedereen de
liederen in de eigen taal. “Eerst
vonden we dat ongemakkelijk”,
herinnert Piet van Gaalen zich,
maar hij vindt het nog altijd
“iets heel bijzonders”.
Gré Brobbel betreurt wel dat
er veel minder mensen naar
de Drielandendienst komen.
Ook de gespreksgroep bestaat
nog maar uit zeven personen.
“Er is weinig jonge aanwas in
de gemeenten. Stemmen gaan
verloren.”
Maar met hoeveel mensen
ze ook bij elkaar zijn, voor
Henk Boven blijft de dienst
het hoogtepunt van het jaar.
“Met mensen van verschillende
nationaliteiten en afkomsten
bij elkaar in een dienst, dat is
waar het om gaat.”

Roermond na zware
bombardementen eind 1944
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Samen naar de kerk

Reportage

[ advertenties ]

Al uw kerkzaken
in één app
Meer weten?
Bezoek dan appostel.nl
of scan deze QR-code!
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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.

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



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

Welke lessen leert een dominee, kerkelijk werker of ouderling zélf?
En verandert dit het werk in de kerk? ‘Duurzame dominee’ Liesbet
Geijlvoet (51) ontdekte in het Friese Reduzum-Idaerd-Friens dat
de kerk de schepping letterlijk weer tot bloei kan brengen.
“Zorg voor de schepping ligt me altijd
al na aan het hart. Ook hier – in mijn
Friese gemeente – leeft het thema
duurzaamheid enorm. We zijn klein,
maar ﬁnancieel gezond omdat we
veel landbouwgronden bezitten
die we verpachten aan boeren.
Al jaren bleef er een flink gedeelte
over van alle pachtgelden. Onze
kerkrentmeesters besloten dat geld
te gebruiken voor een duurzaam
fonds voor groene initiatieven in onze
eigen buurt.”
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Wat is de
rustdag
u waard?

van Liesbet Geijlvoet

or
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Nieuw

RD nieuwsapp
Probeer nu 50
dagen gratis uit.

Nu in de appstore en playstore te downloaden: de
nieuwsapp van het Reformatorisch Dagblad. Nieuws,
interviews en achtergronden vanuit christelijk perspectief. Het RD, voor het hele verhaal.

Download nu via de
QR-code of rd.nl/app

“Door de intensieve
landbouw zijn in onze
regio veel weidevogels
en plantensoorten
verdwenen. Samen
met ons college van
kerkrentmeesters
hebben boeren
daarom nagedacht
over natuurinclusieve
landbouw, met
ﬁnanciële hulp vanuit
de kerk. De boeren
laten de grond rondom
de sloten de komende
jaren met rust. Hierdoor
hebben ze minder opbrengst van het
land, maar om dit te compenseren,
ontvangen ze geld uit het duurzame

fonds van de kerk. Zo krijgen
bloemen, kruiden en insecten de kans
om terug te keren, en daarmee ook
de weidevogels.”
“Ik vind het erg belangrijk dat de
kerk haar rol in de zorg voor de
schepping oppakt. De ‘pelgrimage
van gerechtigheid en vrede’ van de
Wereldraad van Kerken – waarvan
‘vrede voor de schepping’ een
onderdeel is – is hier een goed
voorbeeld van. Juist hier in Friesland
leer ik dat die zorg voor Gods
schepping heel dichtbij begint.
Zo leveren wij als kleine kerkelijke
gemeente ons eigen deeltje aan het
grote geheel. En dát het helpt, dat
merken we! We tellen nu al
meer plantensoorten dan twee jaar
geleden. Dat lokt ook kievit en grutto
weer terug naar Friese gronden.”

Ook een groene kerk worden?
GroeneKerken helpt kerken
om duurzamer en groener
te worden.
» groenekerken.nl

Geef uw gegevens vandaag nog door.

Fred. van de Paltshof 15 | 3911 LA Rhenen | 0317 61 43 98 | info@zondagsrust.nl | www.zondagsrust.nl
Vereniging Zondagsrust is ANBI -gecertiﬁceerd RSIN: 004629875 | IBAN: NL98 INGB 000 8786 28
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Tekst: Tineke van der Stok | Foto: Sjaak Verboom

Maak kennis
met Appostel

Petrus kookt

1

Of u nu met familie om de tafel zit of in de kerk
een maaltijd deelt, minitoetjes zijn altijd handig.
Deze met speculaas en mandarijn – passend bij dit
seizoen – maakt u van tevoren in glaasjes.

2

3
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Verbrokkel de speculaasjes
en maal ze ﬁjn in een
keukenmachine. Hebt u die
niet, dan kunt u ze ook in
een plastic zak stoppen en
er met een deegroller net zo
lang overheen rollen tot ze
zo ﬁjn mogelijk verkruimeld
zijn. Verdeel de helft van de
speculaas over de bodem van
de glaasjes. Druk de kruimels
een beetje aan.
Verdeel de mandarijnpartjes
over de speculaas. Houd er een
paar achter voor de garnering.
Klop de slagroom stijf met een
derde van de basterdsuiker.
Klop de roomkaas in een
andere kom los met de rest
van de basterdsuiker. Houd
ongeveer een derde van de
slagroom achter en vermeng de
rest met de roomkaas. Verdeel
de helft van dit mengsel over
de glaasjes.

4

Maak een nieuwe laag met
de restvan de speculaas.
Daarbovenop komt een
tweede laag van het
slagroom-roomkaasmengsel.

5

Maak het dessert af met de
rest van de mandarijntjes,
de pecannoten en de
achtergehouden slagroom.

Speculaasdesserts
‘Zo breekt Gods Koninkrijk eigenlijk al aan’
Samen koken en met elkaar
eten. Drie eetgroepen
van de Protestantse
Wijkgemeente Apeldoorn
Noordoost vormen samen
De Dis. Ouderling Corry
Ebbe stond aan de wieg van
deze eetgroepen. “In 2018
bespraken we als ouderlingen
wie er in onze wijk eenzaam
zouden kunnen zijn. We
besloten toen om een soort
eetgroep te beginnen voor
alleenwonende ouderen. Al
binnen een jaar waren er drie
groepen!”

Minimutsjes
“Ook toen we vanwege
corona een tijdlang niet
samen konden komen,
hielden mensen onderling
contact. Ze belden elkaar op,
stuurden kaartjes en er was
zelfs een deelneemster die
flesjes sinaasappelsap met
zelfgebreide minimutsjes
rondbracht voor de
vitamines.”
Elke groep van De Dis komt
eens per twee weken bij
elkaar. Er zijn tien vaste
deelnemers en twee

begeleiders. “Die begeleiders
doen de boodschappen,
halen de deelnemers op en
brengen ze ook weer thuis.
Voor de maaltijden vragen
we een kleine bijdrage. Als er
geld over is, eten we die keer
daarop iets luxers zoals vis,
of gaan we met elkaar een
ijsje eten.”

Benodigdheden
voor 4 personen:
-

-

350 ml slagroom
150 gram roomkaas
(bv. MonChou)
125 gram speculaas
6 eetlepels witte
basterdsuiker
1 blikje mandarijnpartjes
300 gram (175 gram
uitlekgewicht)
handje ﬁjngehakte
pecannoten

Stamppotten
De deelnemers bedenken zelf
wat ze eten. “De eerste paar
keren waren dat nostalgische
gerechten zoals stamppotten.
Maar laatst wilde er iemand
heel graag een keer patat. Dat
vind ik mooi!”
De Dis komt aan zijn naam
door Psalm 23 en lied 762
van Willem Barnard, ‘De Heer
richt op zijn berg een maaltijd
aan’. Corry: “Het woord ‘dis’ is
een mooi, ouderwets woord.
Aan de dis is het leven goed.
Als je samen eet, breekt Gods
Koninkrijk eigenlijk
al aan. Je kunt er je verhaal
delen en het is een plek waar
je jezelf mag zijn. Daar ben ik
dankbaar voor.”

Voor 10 personen:
- 875 ml slagroom
- 375 gram roomkaas
(bv. MonChou)
- 315 gram speculaas
- 15 eetlepels witte
basterdsuiker
- 2,5 blikjes mandarijnpartjes
300 gram (175 gram
uitlekgewicht)
- 2 à 3 handjes ﬁjngehakte
pecannoten

Tekst: Roelien Smit | Illustratie: Redmatters

Een minitoetje
voor iedereen

Bereiding

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.

‘God is voor mij
de bron van alle Zijn,
een mysterie’

Onze Vader, die in de hemelen zijt
Uw naam worde geheiligd
Uw Koninkrijk kome
Uw wil geschiede
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren
En leid ons niet in verzoeking
maar verlos ons van de boze
Want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid
Amen

Onze Vader, die in de
hemelen zijt

“Juist als je in gebreke bent
gebleven, word je liefdevol
opgevangen.” Dat is volgens Anne
van Rheede-de Weerd de kracht van
God – of de Bron van Zijn, zoals ze

ʻGod zit vast weleens
hoofdschuddend
naar me te kijkenʼ
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Hem noemt. Anderen vergeven kan
lastig zijn, weet ze. “Maar volgens
mij is het niet zo dat God mij niet
vergeeft als ik anderen
niet vergeef.”

“Voor mij heeft de aanspreektitel ʻBron
van Zijn’ de voorkeur boven ʻVader’.
In plaats van ʻOnze Vader, die in de
hemelen zijt’ zeg ik liever: ʻBron van
Zijn, die ik ontmoet in wat mij ontroert.’
De term ʻBron van Zijn’ komt uit een
vertaling van het Onze Vader vanuit het
Aramees. Toen ik deze vertaling van
gnosticus Bram Moerland voor het eerst
las, voelde ik mij er meteen bij thuis.
Het is een inclusieve omschrijving: uit
welke religieuze of geloofstraditie je
ook komt, allemaal komen wij van die
Ene Bron.
God is voor mij de bron van alle Zijn,
een mysterie. Op allerlei momenten
raakt me dat: bijvoorbeeld als ik
een mooie bloem zie of als ik mooie
momenten ervaar met de mensen om ›
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Onze Vader

Uw wil
geschiede
“Als iedereen goed gebruikmaakt
van het moois dat hij of zij heeft
meegekregen, leven we in een
paradijs op aarde, denk ik. ʻZijn
wil geschiedt’ inderdaad als je je
talenten gebruikt. Eigenlijk bid
ik: laat ieder doen wat hij ʻmoet’

doen. Alle mensen zijn nodig,
samen geven we deze wereld
vorm. Als je doet waarvan je ogen
gaan glanzen, doe je waarvoor je
geboren bent.
Soms vinden anderen het moeilijk
om positief te zijn als je ergens
goed in bent. Maar laten we liever
talenten bij elkaar herkennen.
Ik zing graag solo in de kerk. Na
afloop van een dienst zei iemand
een keer tegen mij: ʻJij hebt dat
talent van God gekregen, en
God wil dat je je talenten deelt.’
Bijzonder en ontroerend vond ik
dat. De wereld wordt er volgens
mij mooier van als we elkaar
waarderen.”

En vergeef ons onze
schulden
“Als ik mijn talenten niet gebruik,
maakt mij dat ʻschuldig’. Het gaat
in tegen hoe ik bedoeld ben. Als je
iemand monddood maakt, dood
je iemand. Ja, ik oordeel weleens,
niets menselijks is mij vreemd.
Daar voel ik me dan schuldig

‘Oordelen over anderen
maakt de kloof alleen
maar breder’
over, want oordelen maakt stuk.
Wie ben ik dat ik een ander
veroordelen mag?
In de vertaling van Bram
Moerland luidt deze bede: ʻMaak
de koorden van fouten los die
ons vastbinden aan het verleden.’
We maken allemaal fouten, dat
is onlosmakelijk verbonden aan
onze tijd op aarde. Maar blijf niet
hangen in wat je fout deed. Heeft
dat zin, maakt het de situatie
beter? Leef in het moment, want
wat er gebeurd is kun je niet meer
veranderen. Op het moment
dat ik mijn fouten erken, kan ik
opnieuw beginnen.
De nieuwe aarde waar de Bijbel
over spreekt, is er elke keer als je
erkent dat je dingen anders had
moeten doen en dat vervolgens
ook doet. Op die momenten
ervaar ik vergeving.”

Anne van Rheede-de Weerd (59) is getrouwd en heeft vijf
kinderen en vier kleinkinderen. Ze werkt als trainer, coach en
trainingsacteur voor diverse zorgorganisaties en geeft trainingen
aan zorgmedewerkers. In haar woonplaats Bennekom is ze lid van
de protestantse Brinkstraatkerk. Ze zingt graag in vieringen, als
solist en samen met anderen.
Op Instagram post ze regelmatig @bespiegeltjes: korte teksten
over wat je kunt zien in de spiegel die het leven ons voorhoudt.
Ze bracht een dichtbundel uit met als titel Want jouw liefde blijft –
Over levenslust en stervenskunst en hoe dat wordt doorgegeven.
Een aantal van deze gedichten kunt u lezen op
petrus.protestantsekerk.nl/gedichten.
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Bron van Zijn,
die ik ontmoet in wat mij ontroert,
ik geef u een naam opdat ik u een plaats kan geven in mijn leven.
Bundel uw licht in mij – maak het nuttig.
Vestig uw rijk van eenheid nu,
uw enige verlangen handelt dan samen met het onze.
Voed ons dagelijks met brood en met inzicht.
Maak de koorden van fouten los die ons vastbinden aan
het verleden,opdat wij ook anderen hun misstappen
kunnen vergeven.
Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden.
Uit u wordt geboren:
de alwerkzame wil,
de levende kracht om te handelen,
en het lied dat alles verfraait
en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt.

Win!
Petrus verloot drie
exemplaren van de
dichtbundel Want jouw
liefde blijft van Anne van
Rheede. Meedoen kan tot
en met 10 december via
petrus.protestantsekerk.
nl/win. Of: redactie
Petrus, postbus 8504,
3503 RM Utrecht. Alleen
de winnaars ontvangen
bericht.

Hertaling: Bram Moerland

Gelijk ook wij
vergeven onze
schuldenaren
“Soms kan ik best kwaad of
gefrustreerd zijn over wat er in
de wereld gebeurt. Mensen op
sleutelposities nemen besluiten
waar ik het niet mee eens ben.
Hoe kún je zo’n beslissing nemen
rondom vluchtelingen, klimaat,
oorlogen, terreur, vraag ik mij dan
af. ʻDoe er wat aan!’ roep ik weleens
hardop. Om die ander dan te
vergeven, vind ik wel een uitdaging.
Volgens mij kan je deze bede
niet omdraaien: dat God mij niet
vergeeft als ik anderen niet vergeef.
Maar het zal zeker zo zijn dat God
soms hoofdschuddend naar mij zit
te kijken: ʻAnne, had je dit nu niet

anders kunnen doen?’ Oordelen
over anderen maakt de kloof alleen
maar breder. Toch denk ik niet
dat de Bron van Zijn mij daarom
afserveert. Zijn kracht – en mijn
troost – is juist dat ik toch liefdevol
word opgevangen, ook als ik in
gebreke ben gebleven.”

Amen
“Aan het einde van zijn leven kreeg
mijn vader de ziekenzalving. Hij kon
alleen nog maar liggen, we staken er
een kaars bij aan, het was een mooi
ritueel. Na afloop zei mijn vader:
ʻAmen’. Het is een van de laatste
woorden die hij bewust uitgesproken
heeft. We luisterden ook naar het
Taizé-lied ʻGott ist nur Liebe’. Het
ontroerde me, en terugkijkend
zeg ik: het was voor mij een

‘Leef in het moment,
want wat er gebeurd
is kun je niet meer
veranderen’
godservaring om dit mee te maken.
Ik zie het leven als een cirkel: het
gaat altijd door. We mogen ons
ontwikkelen, tot bloei komen en
daarna weer teruggaan naar waar we
vandaan kwamen. Daar zullen we
de anderen die ons voorgingen ook
weer terugvinden.
Voor mijzelf betekent amen: ik geef
me over, ik beweeg mee met hoe het
gaat. Want ik kan me over van alles
druk maken, maar dit is wat het is.
Amen.”
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Tekst: Auke Schouwstra | Foto’s: Jaap Schuurman

mij heen. Ik stoor me eraan
als mensen soms zeggen: ʻWe
hebben een mooi kind gemaakt.’
Daar hebben wij niets aan
gedaan, denk ik dan. Dat kind
komt van die Bron van Zijn, het
Alomtegenwoordige. De wereld is
een wonder, laten we ons blijven
verwonderen.”

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.

Rome en
Reformatie
vinden elkaar
in Nieuwveen

Maandelijkse activiteiten, een hoop

Openluchtdienst

gezelligheid en zelfs een opleving
van het geloofsleven. De protestantse
gemeente en de rooms-katholieke
parochie in Nieuwveen floreren door de
oecumenische samenwerking. Sterker
nog: het hele dorp proﬁteert ervan.

De Ontmoetingskerk,
thuisbasis van de protestantse
gemeente Nieuwveen.
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Hoe het ervoor staat
met het beroepen van
een nieuwe predikant
voor de Protestantse
Gemeente Nieuwveen,
vraagt André van Aarle,
diaken in de plaatselijke
rooms-katholieke
parochie. Hij zit aan een
lange consistorietafel
in de protestantse
Ontmoetingskerk, samen
met Jan Vervark, ouderling
in de protestantse gemeente.
Opeens schiet Van Aarle een
idee te binnen: “Kun je niet
beter een deeltijdpredikant
aannemen? En ik wil ook
wel af en toe voorgaan,
hoor.” Hij staat wel vaker
op de preekstoel – in de
katholieke kerk heeft een
diaken een andere functie
dan in de protestantse
kerk – en is ook al een paar
keer in de gemeente van
Vervark voorgegaan. Dat is
bijzonder: een katholieke
diaken die de dienst leidt
in een protestantse kerk.
Tegelijk kijkt niemand in
Nieuwveen er meer van
op: het is slechts een van
de manieren waarop de
gemeenten samenwerken.

Vervark en Van Aarle
stonden een jaar of zes
geleden aan de wieg van de
samenwerking tussen de
twee kerken in het kleine
Nieuwveen in Zuid-Holland.
Vervark: “De parochie vierde
haar 150-jarig bestaan.
Als bestuurslid van de
plaatselijke vereniging zat

ik in de jubileumcommissie,
samen met enkele leden van
de parochie. De commissie,
het diaconaal team van de
parochie en de kerkenraad
kwamen op het idee om
samen een jubileumviering
te houden, een gezamenlijke
openluchtdienst.” Verschillen
hoefden niet in de weg te
staan om zo’n bijzonder
moment met elkaar te vieren,
vonden ze.

In goede aarde

Kort daarna begon Van
Aarle als nieuwe diaken van
de plaatselijke parochie.
Hij kwam in contact met
de toenmalige predikant
van de protestantse
Ontmoetingskerk. Omdat
de twee een klik voelden,
spraken ze elkaar regelmatig.
Voornamelijk voor de
gezelligheid, maar
ze bespraken ook het
kerkelijk werk.
Ze waren het erover eens:
ondanks hun verschillende
achtergronden was het
belangrijk om open en
gemoedelijk met elkaar om te
gaan, ter bevordering van de
sfeer in de gemeenten en het
hele dorp.
Ze kwamen op het idee om
een seminar te organiseren
over avondmaal en
eucharistie, waarbij ze met
elkaar in gesprek zouden
gaan over dit thema. Bij zowel
het Nieuwveense publiek
als bij de organisatoren
viel de samenwerking in
goede aarde. De eerste
oecumenische activiteiten

kwamen nog verder op gang
toen Van Aarle opperde om
de jaarlijkse protestantse
openluchtdiensten rond
Hemelvaart voortaan
samen met de parochie te
organiseren.

Van lezing tot bingoavond

Al gauw was het hek van
de dam. Vespervieringen
in de Veertigdagentijd,
gespreksgroepen, een
maandelijkse activiteit
met elke keer een andere
invulling: op allerlei
momenten ontmoetten
de protestanten en
katholieken elkaar.

›

‘De samenwerking draagt
bij aan de goede sfeer in
het dorp’

Nieuwe energie

Wat begon als een
schijnbaar simpele
samenwerking tussen
gemeenten, leverde iets
op voor de hele omgeving.
Ook voor de Protestantse
Gemeente Nieuwveen zélf
betekent de samenwerking
veel: de vergrijzende,
krimpende gemeente
heeft weer nieuwe energie.
Vervark: “Juist mensen
die al sinds jaar en dag
in deze kerk zitten, zijn
erg enthousiast over de
oecumenische diensten en
activiteiten.” Wel blijft het

‘Onze activiteiten trekken niet alleen
kerkgangers, maar ook andere dorpsgenoten’
Katholieken, protestanten,
mensen die het allemaal
nog niet zo goed weten en
mensen die al jaren trouw
naar dezelfde kerk gaan.
Elke maand organiseren we
een leuke activiteit, van een
lezing tot een bingoavondje.
Niet alleen de gebruikelijke
kerkgangers, ook andere
dorpsbewoners vinden het
heerlijk om elkaar zo te
ontmoeten. En dat zonder
gescheiden te worden door
een kerkelijke achtergrond.
De samenwerking draagt
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lastig om nieuwe mensen
aan te trekken: “Jonge
gezinnen en de paar mensen
die naar Nieuwveen komen,
voelen zich toch sneller
aangetrokken tot jongere
gemeenten in de omgeving.”
Van Aarle schudt zijn hoofd.
“Je moet er toch niet aan
denken dat er nóg een kerk
verdwijnt uit dit dorp. Zoiets
heeft een enorme impact
op mensen die er al sinds
jaar en dag kerken. De
achterblijvers die nog trouw
naar die kerk gaan, blijven

dan opeens in de kou staan.”
Vervark herinnert zich hoe
het ging toen de plaatselijke
hervormde kerk en de
gereformeerde kerk in 2011
samengingen. “Sommigen
huilden tranen met tuiten.
Hun kerk had een enorme
emotionele waarde
voor hen.”

November

December

19 november, 20.00 uur
Trinitatiskapel, Dordrecht
Koninklijk Dordrechts
Mannenkoor KNA o.l.v. Hans van
der Toorn, m.m.v. bas-bariton
Bas Kuijlenburg en pianist Cleem
Determeijer
» kna-dordrecht.nl/agenda.htm

9 december, 20.00 uur
Bethelkerk, Barendrecht
Kerst met LEV,
Onzichtbare armen
» bandlev.nl/agenda

Goede klik

Vervark en Van Aarle hopen
allebei van harte dat de
samenwerking nog lang zal
blijven bestaan. Afhankelijk
van de coronamaatregelen
willen ze maandelijks blijven
samenkomen. Allebei zien
ze dat een goede klik tussen
kerkbestuurders essentieel
is. Want de gemeenteleden
zijn misschien wel
enthousiast, ook de
kerkbestuurders moeten
het zien zitten. “Daar heb je
als gemeente invloed op”,
weet Vervark inmiddels.
“Wij willen bewust een
nieuwe predikant beroepen
die openstaat voor de
samenwerking en daar zijn
of haar best voor zal doen.”
Wat de toekomst in petto
heeft? De twee zijn er vrij
nuchter over. Mensen
komen en gaan. Tijden
veranderen en de kerk
verandert mee. Het
blijft even stil aan de
consistorietafel. Dan, alsof
ze het hebben afgesproken,
roepen ze in koor: “Wat de
toekomst brengen moge, ons
geleidt des Heeren hand!”

Op petrus.protestantsekerk.nl/agenda vindt u nog meer
activiteiten. U kunt hier ook een activiteit in uw kerk doorgeven.
De redactie maakt een selectie. Alle concerten zijn vanwege
corona onder voorbehoud.

21 november, 17.00 uur
Sint-Catharinakerk, Eindhoven
Evensong m.m.v. Capella
Vesperale
25 november, 19.30 uur
De Wormerveerse Vermaning,
Wormerveer
Sunshine Cleaners, concert rond
het thema ‘De zeven werken van
barmhartigheid’

18 december, 20.00 uur
Jacobikerk, Utrecht
Festival of Lessons and Carols,
Kamerkoor Cantiago o.l.v.
Herman Mussche
» cantiago.nl
19 december, 15.00 uur
Agnus Dei-kerk, Waalre
Festival of Lessons and Carols,
Capella Vesperale o.l.v. Ruud
Huijbregts
capellavesperale.nl/
evensong-data

Het mooiste lied

‘Ik herken alle 150 psalmen
aan de eerste maten’
Pieter Karman (86), lid van de protestantse
gemeente in ‘s-Heer Arendskerke, is een fervent
psalmenliefhebber. Vooral Psalm 73 raakt hem.
“Het was de lievelingspsalm van mijn moeder. Ze
haalde vaak dezelfde strofen aan, ook nog op haar
sterfbed. Ze is overleden toen ze 42 was. Mijn vader
bleef achter met dertien kinderen. De psalm is
onlosmakelijk verbonden met mijn moeder. Zolang ik
koordirigent was, wel 45 jaar lang, heb ik deze psalm
nooit laten zingen. Te emotioneel.”

‘Geef licht’
Bezoek een kerstconcert met
als thema ‘Geef licht’, met
Gerald Troost, Marcel & Lydia,
Reni en Elisa Krijgsman of een
van de vele andere artiesten.
» zingeninkerk.nl/kerst2021

24 december, 19.45 uur
Der Aa-kerk, Groningen
Festival of Lessons and Carols,
Roder Jongenskoor
roderjongenskoor.nl/nl/agenda

Samenstelling: Riejan de Winter

bij aan de goede sfeer in het
dorp en de buurt.”

Tekst: Judith van der Spoel | Foto’s: PG Nieuwveen, Wikipedia

De vreugde was compleet
toen de protestantse
gemeente van het buurdorp
Zevenhoven aansluiting
zocht bij de parochie en de
Ontmoetingskerk. De drie
gemeenschappen deelden
hun tijd, mankracht en
middelen. Samen zetten
ze in de Veertigdagentijd
enkele diensten,
bijbelstudiegroepen, een
heuse veertigdagentijdglossy en een afsluitend
concert neer.
Van Aarle ziet de onderlinge
openheid en samenwerking
als een geloofsimpuls voor
het hele dorp. “Er komen
allerlei mensen naar onze
gezamenlijke activiteiten.

Muziekagenda

26 december, 16.00 uur
Martinikerk, Groningen
Festival of Lessons and Carols,
Roder Jongenskoor
roderjongenskoor.nl/nl/agenda

Geen kerk zonder
lied. Welk lied
zingen mensen
graag in de kerk?
Zijn kindertijd stond in het teken van de psalmen. “We
zijn er thuis echt mee opgevoed. Op zondagmiddag
zegden we na de warme maaltijd de verzen op die
we maandagmorgen op school moesten kennen. De
teksten raken me, ze zijn eenvoudig. Daarnaast liggen
de melodieën makkelijk in het gehoor. Als kerkorganist
merkte ik: ook al zingt een gemeente moeilijk, de
psalmmelodieën zingen ze toch vrij snel mee.
Ik vergeet die melodieën mijn hele leven niet meer.
Ik herken alle 150 psalmen aan de eerste maten.”
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Tekst: Janet van Dijk | Foto: privébezit

Over een andere boeg

Rubriek
Column

Pionieren

Alke Liebich
Petrus zijn netten meteen
liggen. Welke keuzes maken
gelovigen van nu in hun
dagelijks leven? Alke Liebich
(58) uit Leusden bracht
drie maanden door in een
vluchtelingenkamp in NoordGriekenland.
Waarom heb je deze keuze gemaakt?
“Ik ben nu negen jaar dominee in
de Johanneskerk in Amersfoort en
ik wilde vóór m’n 60ste een half
jaar iets heel anders doen. Ik was
al langer van plan om een tijdje het
leven te delen met mensen op een
rottige plek op deze aarde. Ik wilde
me beschikbaar stellen.”

Wat betekende dit voor je
dagelijkse praktijk?
“Ik heb mijn leven voor drie maanden
omgegooid. Ik had natuurlijk ook
vrijwilligerswerk in Nederland kunnen
doen, maar dan kom je elke avond
weer thuis. Dit ging een stap verder.
Ik runde met een aantal mensen een
inloophuis voor vrouwen en meisjes
uit het vluchtelingenkamp,
zes dagen in de week. We gaven
onder meer taalles, deden spelletjes
met hen en zorgden voor distributie
van hulpgoederen.
» alkeliebichcompagnon.
blogspot.com
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Sommige mensen zijn echt
wanhopig. Ze hebben alles
achtergelaten, op zoek naar
veiligheid. Eenmaal in Europa
krijgen ze te maken met soms
mensonterende leefomstandigheden.
Soms zijn ze al lange tijd in het kamp
zonder dat ze verder kunnen.”

‘Vluchtelingen krijgen
te maken met soms
mensonterende
leefomstandigheden’

“Iets met de schepping, over bomen
en dat we geworteld zijn in God.”
“En over het goede leven met elkaar
delen, één van hart en ziel.”
“En visueel, met een kunstwerk
of theater, een verhaal,
en natuurlijk vuur!”
“Met veel muziek én met stilte.”

Wat kostte het je?
“Behalve een beetje huur en m’n
eigen levensonderhoud eigenlijk
niets, hooguit miste ik wat aansluiting
met m’n familie en vriendenkring
thuis, en natuurlijk de kerk.”

We zijn met het pioniersteam aan
het brainstormen over de allereerste
viering van het Weilandklooster.
Een viering waarin we als
pioniersplek de zegen meekrijgen
van onze moederkerk. De creatieve
ideeën buitelen over elkaar heen.
We slingeren enthousiast met
bijbelteksten en ideeën om de
inzegening vorm te geven. Wat is
ʻtypisch Weilandklooster’? We zijn
het erover eens dat het in ieder geval
ergens in de natuur moet zijn. Met de
wind ruisend in de bomen, vogels en
kikkers op de achtergrond, en de geur
van slootjes. En het moet verbindend
en inclusief zijn, zodat iedereen zich
thuis voelt.

Wat leverde het op?
“Mooie vriendschappen. De
ervaring hoe dingen werken in
hulpverleningsland. Het besef dat
ik me verantwoordelijk voel, terwijl
ik hier niet veel kan doen. Wel íéts
trouwens: ik kreeg de tip om contact
op te nemen met
de partij waarop
je gestemd hebt
en te vragen wat
zij hieraan doet.
Gebruikmaken van
je democratische
invloed dus.
Die tip geef ik
graag door.”
Tekst: Janet van Dijk | Foto: Sandra Haverman

Toen Jezus hem riep, liet

Ingezegend tussen
de kikkers

We zijn inmiddels een tijdje
onderweg met het Weilandklooster. We organiseren
Mijmerwandelingen, Spruit!weekenden over duurzaamheid, een
theatervoorstelling met jongeren over
het klimaat. En ondertussen zoeken

we een plek om neer te strijken, om
samen te wonen en te bidden. En om
– ook letterlijk – te zaaien, te aarden
en te groeien.
De ene keer zitten we aan tafel met
een boerenfamilie, een andere
keer gaan we in gesprek met
paters van een klooster dat een
nieuwe bestemming zoekt. We
praten met gemeenteambtenaren,
projectontwikkelaars, fondsen en
geestverwanten. Een intensief en
soms ook spannend proces.
Juist in onze zoektocht naar een
locatie, het proces van wikken
en wegen, van soms piekeren
en verdwaald raken, hebben we
het nodig om samen te bidden
en te vieren. Dus laaf ik mij aan
deze brainstorm. En als ik soms
ongeduldig word, dan zingt het
in mij: ʻIk, zegt Hij, ga iets nieuws
beginnen. Het is al begonnen, merk
je het niet?’

‘Juist in dit proces hebben
we het nodig om
te bidden en te vieren’

Steeds meer mensen
hebben honger naar
stilte en bezinning,
weten Joyce Schoon
en Mariëtte Sneep uit
Gouda. Daarom zetten
zij het Weilandklooster
op, in het Groene Hart.
Dat moet een landelijke,
duurzame plek worden
om op adem te komen
en zorg te dragen voor
de aarde, mét een
kapel, een voedselbos
en een woongroep
voor mensen met een
verstandelijke beperking.
Er zijn inmiddels al
bezinningsactiviteiten
in het groen, zie
weilandklooster.nl.
De Protestantse Kerk
Gouda steunt het
pioniersproject, het
zoeken is nog naar
meer fondsen en een
geschikte locatie.
In de eerste aflevering
van 'Petrus in het land'
vertelde Joyce over de
mijmerwandelingen en
het Weilandklooster.
Het tv-programma is
elke zaterdag om
17.10 uur te zien bij
KRO-NCRV op NPO 2.
» petrus.protestantsekerk.nl/
petrusinhetland
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Foto: Xander de Rooij

De keuze van

Met hart en ziel

Kerst voor heel
Heemskerk

Kerst op het
plein in cijfers

Voor de eerste keer
Kerst op het Plein (sinds
2014 samen met het
Bonhoeffercollege)

Het theaterprogramma voor Kerst op het Plein
wordt uitgevoerd door leerlingen van het
Bonhoeﬀercollege. Zij studeren dit al
weken van tevoren in.

Jaarlijks komen
er honderden
bezoekers op af

Het jaarlijkse theaterstuk
trekt altijd veel publiek.
In 2020 ging het niet door
vanwege corona.

Wat heeft Kerst ons eigenlijk te zeggen? Tijdens ‘Kerst op het Plein’
laten kerken de inwoners van Heemskerk hierover nadenken, onder
Kerken en plaatselijke
organisaties werken
samen in het Platform
Heemskerken

Elk jaar – behalve in coronajaar 2020
– vinden er halverwege december
kerstactiviteiten plaats op het Nielenplein
in Heemskerk. ‘s Avonds voeren
scholieren van het Bonhoeffercollege in
Castricum een theaterstuk op.
Dit jaar spelen de leerlingen A Perfect
Christmas Present, een vrije bewerking
van A Christmas Carol van Charles
Dickens. Scrooge is in deze bewerking
een zeer intelligent meisje dat een
chip bedenkt om de verschillen tussen
mensen te verkleinen. Maar wat
gebeurt er als iedereen gelijk is en een
emotieloze robot is?
Het Platform Heemskerken, een
samenwerking van de kerken in
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Heemskerk, wil bezoekers inspireren
met het muzikale theater. Wat betekent
Kerst voor je omgeving? Wat hebben we
elkaar te bieden?
Het platform organiseert al jaren
activiteiten voor de inwoners van
Heemskerk. De kerken besteden
regelmatig aandacht aan problemen als
armoede en schulden, eenzaamheid
of onveiligheid. Inmiddels is er een
stichting in het leven geroepen,
De wereld in Heemskerk, die de
VN-werelddoelen (zoals duurzaamheid,
educatie en gelijkheid) onder de
aandacht brengt. Deze doelen zijn de
leidraad voor elke activiteit, dus ook
voor de theateruitvoering tijdens Kerst.

Ook de muziek
wordt verzorgd door
scholieren van het
Bonhoeﬀercollege.

Tekst: Marusja Aangeenbrug | Foto’s: Bonhoeffercollege Castricum

andere met een muzikaal theater door scholieren.

Tientallen vrijwilligers
werken mee aan de
theateruitvoering

14 acteurs, 10 zangers,
10-koppige band
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Jong in de kerk

Een balletje slaan, judoën, een

Sportliefde

potje voetbal. Dat is niet het eerste
waaraan je denkt bij een kerkdienst.
Maar de Protestantse Gemeente
Dokkum-Aalsum-Wetsens trekt
kinderen en jongeren met een
echte Sportkerk. “We sluiten aan
bij hun interesses én geven ze iets
mee over het geloof.”
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“Ik ben opgevoed met het
idee dat kerk en sport niet
samengaan.” Renetta Jansma,
jeugdwerker bij de Protestantse
Gemeente Dokkum-AalsumWetsens, weet nog goed
hoe er bij haar thuis tegen
zondagsport aangekeken
werd. “Sporten op zondag,
dat deden wij niet. Maar de
meeste kinderen en jongeren
zijn juist gek op sporten. Die
zijn veel liever actief bezig
dan dat ze een kerkdienst
moeten ‘uitzitten’.” Daarom
trok Renetta een paar jaar

Voor de gemeente van
Renetta is de Sportkerk een
manier om aan te sluiten bij
de interesses van de jeugd
en ze tegelijk iets mee te
geven over het geloof. “De
Sportkerk begint tijdens de
kerkdienst: de predikant bidt
voor de deelnemers en stuurt
ze dan op pad. De kinderen
en jongeren komen daarna
niet meer terug in de dienst.
De ene keer organiseren we
iets voor kinderen van 8 tot
12 jaar, de andere keer voor

in je leven kan zijn. En dat een
kerkgemeente als een groep
supporters om hen heen staat.
Zo’n korte overdenking komt
vaak goed aan bij de kinderen en
jongeren.”

Kort en bondig
Door de samenwerking met
lokale sportverenigingen geef je
veel uit handen, merkt Renetta.
Maar juist dat maakt het zo
makkelijk om de Sportkerk
te organiseren. Wat wil ze
meegeven aan jeugdwerkers
die overwegen om ook zulke
activiteiten op te starten? “Het
hoeft echt niet ingewikkeld te
zijn. Kinderen zijn allang blij als

ze lekker actief bezig kunnen
zijn en buiten mogen spelen.”
Ook het praatje kan eenvoudig
zijn. “Houd het kort en bondig,
zodat iedereen het snapt”,
tipt ze. “Veel jongeren vinden
een preek in een traditionele
kerkdienst een beetje te
ingewikkeld. Als ik een praatje
houd, vraag ik de deelnemers
later welke vier kernwoorden
ze hebben opgepikt. Ze
weten dan allemaal nog
waar het over ging en wat de
belangrijkste punten waren.
Al zijn het kleine dingen, ze
kunnen van onvergetelijke
waarde zijn in het geloofsleven
van kinderen en jongeren.”

‘Ik gebruik voorbeelden uit het sporten
om het geloofsleven te illustreren’

Coach
De Sportkerk heeft altijd
een lijntje met het geloof.
Renetta: “Ik houd tijdens elke
Sportkerk een praatje. Dan
gebruik ik voorbeelden uit het
sporten om dingen uit het
geloofsleven te illustreren.
Dan kun je denken aan
thema’s zoals volhouden en
omgaan met tegenslagen. Ik
haak aan bij de sport die ze
die dag hebben gedaan. Ik
vertel bijvoorbeeld over hoe
een coach hen helpt als iets
niet lukt en hoe de Heilige
Geest ook een soort coach
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Tekst: Judith van der Spoel | Foto’s: Protestantse Gemeente Dokkum-Aalsum-Wetsens, Pixabay.com

In sportkleren
naar de kerk

geleden de stoute schoenen
aan en kwam ze met het idee
voor de ‘Sportkerk’. Inmiddels
organiseert ze deze activiteit
regelmatig, samen met vier
andere vrijwilligers. “Door
het sporten leren kinderen
en jongeren waardevolle
geloofslessen.”

jongeren van 12 tot 16 jaar. We
bedenken één of twee sporten
die we willen doen en vragen
een lokale sportvereniging
om materialen en een
sportinstructeur. Zo proberen
we elke keer een andere sport:
van tennis en voetbal tot
dansen en judo. De kinderen
krijgen tijdens het sporten
in de pauze een snack en
een drankje.”
Voor het organiseren van de
Sportkerk werkt Renetta’s kerk
samen met de plaatselijke
christelijke gereformeerde
kerk. “Ik raakte bevriend met
een aantal sportieve mensen
uit beide gemeenten. We
voelden ons verbonden
vanwege onze liefde voor
sport. Een aantal jaar geleden
besloten we die sportliefde in
te zetten voor de kinderen en
jongeren uit onze gemeenten.
Sindsdien organiseren we
de Sportkerk zo’n vier keer
per seizoen.”
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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.

Griekenland
Lesbos

Door zijn eerlijke berichten op social media moet
Yousif Al Shewaili (22) in 2015 halsoverkop vluchten
uit Irak. In een kamp op Lesbos blijft hij overeind
door ook daar met de wereld te delen wat er
gebeurt. Zijn missie: dat wij niet wegkijken.

@yousif_alshewaili

Met zijn foto’s geeft Yousif vluchtelingen een gezicht

‘Ik móét dit aan de
wereld laten zien’

‘Ik kon het wel
uitschreeuwen:
ik heb het overleefd’

Tot zijn vijftiende jaar is er
geen vuiltje aan de lucht.
Yousif gaat naar school, helpt
zijn vader op de markt in
Bagdad en besteedt veel tijd
aan zijn grote passie: voetbal.
Alles verandert als IS in 2014
Irak binnenvalt. Yousifs vader
gaat als vrijwilliger het leger
in. Hij moet helpen om de
terreurorganisatie te verdrijven,
maar wordt al snel gedood.
Yousif besluit om zijn plaats
in te nemen en gaat ook het
leger in. Hij is dan 16 jaar. “In
Bagdad hoorden we altijd de
stoerste verhalen over het
leger: het waren helden, ze
zorgden voor onze veiligheid.
Maar toen ik er eenmaal bij
hoorde, zag ik iets heel anders.
Het leger pleegde dezelfde
misdaden als IS.” Hij geeft
een voorbeeld: “Op een dag
kwamen we met onze eenheid
in een dorp en zagen daar
een zwangere vrouw. Onze
commandant stelde haar een
vraag. Terwijl ze antwoord gaf,
schoot hij haar door het hoofd.
Ik heb nog veel meer van dit
soort verschrikkelijke dingen
gezien.”

Niet veilig
Als zijn contract bij het leger
is afgelopen, gaat Yousif
terug naar Bagdad. Via foto’s
en berichten op Facebook
en Instagram deelt hij alles
wat hij in het leger heeft
gehoord en gezien. “Ik wilde
de wereld laten weten wat
daar gebeurde. Dat werd me
niet in dank afgenomen. Ik
werd gezien als activist. Om
me te intimideren, kidnapten
ze mijn broer en volgden ze
mij. Ik vluchtte naar Basra,
500 kilometer verderop.
Maar ook daar was ik niet
veilig. Via Koerdistan ging
ik naar Ankara in Turkije en
vervolgens naar Istanbul. Toen
ik daar nog maar net was,
werd ik aangevallen. Ik heb
me vervolgens vier maanden
opgesloten in een flat en
durfde al die tijd mijn telefoon
niet te gebruiken, bang dat ik
zou worden getraceerd.”
Het lukt Yousif uiteindelijk om
contact te leggen met zijn
oom in Zweden. Die adviseert
hem om via Izmir naar
›
Griekenland te gaan en
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lekker voetballen … Alles zou
goedkomen!”

‘We zijn allemaal mensen, we
hebben maar één kans nodig’

59 in, de vrouwen en kinderen
in het midden.”

Als Yousif zich meldt, wordt hij
voor de keus gesteld: blijven
of 500 euro en een ticket
terug naar huis. “Natuurlijk
wilde ik blijven. We werden
naar een tent gebracht waar
al zo’n 300 mensen in zaten
terwijl hij, denk ik, gebouwd
was voor 50. We kregen een
stuk brood en een ei. Er was
slechts twee uur per dag water
beschikbaar en dan moest
je kiezen in welke rij je wilde
staan: voor drinkwater of om
te douchen. Het was het een
of het ander. Ik heb drie weken
in deze tent gewoond. Ik was
vies, hongerig en uitgeput.
Daarna kreeg ik, samen met
vijf anderen, een eigen tent.”
Welkom in kamp Moria.

Magisch moment

In de rij

stuurt geld voor de vlucht. In
Izmir, waar het wemelt van
de smokkelaars, ontmoet
Yousif een Irakees die hem
voor 600 dollar in Griekenland
kan krijgen. “Samen met
58 anderen werd ik in een
busje gestopt dat naar een
onbekende plek reed. De rit
zou vijf uur duren. We zaten als
haringen in een ton, ik kon niet
eens mijn handen bewegen.
Het was pikdonker en enorm
benauwd, want de bus had
geen ramen. Uiteindelijk
werden we ergens op een
strand gedropt waar een
plastic boot van 9 meter lang
klaarlag. Daar moesten we alle

De boot vertrekt en langzaam
ziet Yousif de lichtjes van Turkije
verdwijnen. Na drie uur varen
komt in de verte de Griekse
kust in beeld. Maar dan kapseist
de boot. Alle opvarenden
komen in zee terecht en
proberen uit alle macht om
boven water te blijven. Gelukkig
worden ze na een paar minuten
opgepikt door de kustwacht,
die hen naar Lesbos brengt.
“Mijn aankomst in Griekenland
was een magisch moment”,
herinnert Yousif zich. “Ik kon
het wel uitschreeuwen: ik heb
het overleefd, ik ben veilig
en op een prachtige plek! Ik
zat vol met dromen: ik kon
eindelijk verder met mijn
leven, mijn studie afmaken,

Al snel ontdekt Yousif dat het
leven in dit vluchtelingenkamp
maar uit één ding bestaat:
wachten. Wachten in de rij
voor eten. Wachten in de rij
voor de douche. Wachten in
de rij voor je asielaanvraag.
Wachten in de rij voor andere
administratieve zaken.
Wachten in de rij voor de
dokter. Hij maakt extreme
hitte en ijzige kou mee, een
aanval van acute reuma
(waarvoor hij een paracetamol
krijgt), en een ontvoering.
Elke dag ziet hij mensen
overlijden, ook kinderen.
Zelf wil hij ook dood. Hij
is immers alles kwijt: zijn
gezondheid, zijn waardigheid,
en ook zijn hoop.

Geef ook!
Met de kerstcampagne ‘Geef
licht’ zet Kerk in Actie zich in
voor vluchtelingenkinderen
in Griekenland en wereldwijd.
Doet u mee? Maak een gift over
op NL 89 ABNA 0457 457 457
t.n.v. vluchtelingenkinderen
Griekenland.
kerkinactie.nl/geeflicht
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Vanaf januari nieuw op zondagmorgen
Maar dan denkt hij weer aan
fotograferen en voelt hij zijn
strijdlust terugkomen. “Ik leefde
nog en móést iets goeds doen
met mijn leven. Net zoals ik
in Irak had gedaan, moest ik
de wereld laten zien wat hier
gebeurt en wie de kinderen
van Moria zijn, die hier midden
tussen het vuilnis hun eerste
stapjes zetten. Die geen
onderwijs krijgen en geen
medicijnen als ze ziek zijn.
Die zo getraumatiseerd zijn
dat ze soms niet eens meer
kunnen praten. Ik gebruik
Instagram om dit allemaal te
laten zien. Ik krijg veel reacties
en dat moedigt me aan om
door te gaan. Het geeft mijn
leven weer zin. Met mijn
foto’s en verhalen zeg ik: we
zijn allemaal mensen, en we
hebben maar één kans nodig
om ons leven terug te krijgen.
Alsjeblieft, geef ons die kans!”

bestel jouw

gratis kerst-cd

Kerk in Actie in 2020

in Griekenland

Kerk in Actie werkt in Griekenland met drie partnerorganisaties
aan een beter leven voor vluchtelingenkinderen: Borderline
op Lesbos, en Synyparxis en Apostoli (twee projecten van de
Grieks-Orthodoxe Kerk) op het Griekse vasteland. Op pagina 78
leest u meer over hun werk.

Met onder andere:
TommIE Christiaan

Edsilia Rombley
samantha steenwijk

In 2020

• deelden ze 2.000 hygiënepakketten uit in opvangkampen.
• kregen 5.000 mensen administratieve hulp.
• deelden ze 6.000 voedselpakketten uit aan
vluchtelingengezinnen.
• werden er 7.500 maaltijden
uitgedeeld aan vluchtelingen en
dakloze Grieken.
• volgden 154 kinderen lessen.
• kregen 160 minderjarige
vluchtelingen zorg.

gratis
Kerstmuziek om van te genieten of weg te geven

KIA_DaaromKerst2021_Adv_93x123_V0_2.indd 1

De nood blijft hoog!

Kort na het interview kreeg
Yousif, na drie jaar wachten,
een paspoort en vertrok hij
naar Duitsland. Maar zijn
verhaal staat niet op zichzelf.
In Griekenland wachten nóg
50.000 vluchtelingenkinderen
op een beter leven. Op de
volgende pagina’s – met
portretten van een andere
fotograaf - maakt u kennis
met vier van hen.
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Collecteer
online mee!

• Voor € 17 krijgt een vluchtelingengezin een maandelijks
voedselpakket.
• Voor € 30 krijgen 50 vluchtelingen eten en drinken na
aankomst op Lesbos.
• Voor € 250 per maand kunnen 10 vluchtelingenkinderen
lessen volgen.

Maak uw eigen collectebus aan
via kerkinactie.nl/onlinecollecte

Kerk in Actie ondersteunt
de medische zorg en de
sportactiviteiten.

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

Tekst: Tineke van der Stok

Tekst: Mathilde Schouwstra en Tineke van der Stok | Beeld: Yousif Al Shewaili

De hulp gaat daarom onverminderd door. Synyparxis opent drie
extra opvangcentra voor minderjarige vluchtelingen.

50.000 vluchtelingenkinderen

Kijk mee iedere zondagmorgen om 09.00 uur op NPO 2!

Ga Naar www.daaromkerst.nl

Kom in actie voor vluchtelingenkinderen in Griekenland

06-10-2021 10:32

‘Mijn droom?
In een vrij land wonen’

‘Groepen vochten met
messen en stenen’

Maak kennis met Ilana, Ibrahim, Asif en Dunia, 4 van de maar liefst 50.000
vluchtelingenkinderen in Griekenland. Ze vertellen hun verhaal.

“Bijna mijn hele leven is het al oorlog
in Syrië. Er zijn erge dingen gebeurd.
Mijn broer is gestorven en onze familie
is uit elkaar gerukt. Ik woon met
mijn vader en andere familieleden in
Griekenland, mijn moeder en broertje
zijn nog in Syrië. Het was heel naar om
te vluchten. Smokkelaars probeerden
ons in Turkije te brengen, maar we
werden bij de grens opgepakt en drie
maanden gevangengezet. Na onze
vrijlating vertrokken we met een boot
naar Lesbos. Een vreselijke tocht. Ook
in het vluchtelingenkamp was het
gevaarlijk. Groepen vochten er met
messen en stenen. Gelukkig konden we
na een tijdje in een appartementje gaan
wonen. Door het coronavirus mogen
vluchtelingen hier niet naar de gewone
school. Ik ben blij dat ik in een speciale
klas voor vluchtelingenkinderen lessen
wiskunde, Grieks en Engels kan volgen.
Mijn droom? In een vrij land wonen en
naar school gaan, voetballen en fietsen.
En … mijn moeder weer knuﬀelen!”

“Mijn hart huilt om Afghanistan. De
oorlog veranderde mijn prachtige land
in een plek waar je nooit zonder angst
slaapt. Vier jaar geleden voelden mijn
ouders zich gedwongen om te vluchten.
Na een reis vol gevaren kwamen we
hoopvol aan op Lesbos. De werkelijkheid
in het vluchtelingenkamp was anders
dan we hadden gehoopt. De enorme
hitte en bittere kou zijn verschrikkelijk.
Soms is er geen eten, geen water en geen
plek om te slapen. Alle onzekerheden
maken me gek. Mijn broers zijn ziek,
maar we mogen niet naar het vasteland
voor behandeling. Ons asielverzoek is al
drie keer afgewezen. Ondanks alles blijf
ik hopen op betere tijden. Ik ga hier naar
school en volg lessen wiskunde, Engels
en Grieks. Later wil ik graag mensen
helpen en dokter of lerares worden.
Veel geld hoef ik niet, als ik maar
bij mijn familie kan zijn. Ik wens
dat er ooit overal vrede is.
Dat ik niet alleen als vluchteling
word gezien, maar gewoon
als mens.”

» kerkinactie.nl/ibrahim

» kerkinactie.nl/ilana

Ibrahim (12)
Ilana (18) uit

uit Syrië

Afghanistan
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»

kerkinactie.nl/asif

‘De kerk helpt ons met voedselpakketten’

“Wij zijn gevlucht nadat er een bom
op ons huis was gevallen. Het huis
stortte in, mijn opa en oma zijn daarbij
omgekomen. We zijn halsoverkop via
Egypte naar Turkije gereisd, maar daar
werd mijn vader opgepakt. Ik weet niet
eens waarom. Mijn moeder besloot met
mij en mijn zes broers en zussen verder
te vluchten. In een rubberbootje staken
we over naar Griekenland, waar we in een
vluchtelingenkamp terechtkwamen. Het
was daar niet fijn. Mijn moeder was vaak
bang omdat mijn vader niet bij ons woonde.
Mijn oudere broer Reyad zorgde goed
voor ons, hij liep bijvoorbeeld altijd met
mij mee naar school. Gelukkig werd mijn
vader na een jaar vrijgelaten en kon hij ook
naar Griekenland komen. We wonen nu in
een appartementje in Athene, dat is veel
prettiger dan in het kamp. De kerk helpt ons
met voedselpakketten en
ik kan hier ook naar school. Ik hoop
dat ik later dokter kan worden en veel
mensenlevens kan redden.”
» kerkinactie.nl/dunia

Asif (16) uit
Afghanistan

‘Mijn papieren werden
ingenomen, daarna werd
ik op straat gezet’
76 ·

Dunia (11)
uit Gaza
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Tekst: Heleen Platschorre en Tineke van der Stok | Foto’s: Lefteris Partsalis

“Ik ben heel bang geweest: alleen op de
vlucht, zonder ouders. Ik groeide op in
Iran, maar werd van school gestuurd
omdat ik als Afghaan geen geldige
papieren had. Ik wilde naar Europa om
een toekomst op te bouwen. Urenlang heb
ik in benauwde busjes gezeten, nachten in
het pikkedonker door de bergen gelopen
en dagen geschuild in vervallen huizen
om uit handen van de politie te blijven.
Uiteindelijk werden we met vijftig mensen
in een klein busje naar de kust gebracht
en de zee opgestuurd in een gammel
bootje. Dat raakte midden in de nacht lek.
De boot liep vol, onze spullen moesten
overboord. Gelukkig vond de Griekse
kustwacht ons. In kamp Moria werden
mijn papieren ingenomen, daarna werd
ik op straat gezet. Na drie maanden
overleven werd ik ondergebracht
in een huis voor minderjarige
vluchtelingen bij Athene. Hier ben
ik veilig en kan ik naar school.
Misschien krijg ik zelfs de kans om
in Amerika te studeren. Ik zet alles
op alles om dat te bereiken.”

Zo helpt Kerk in Actie
vluchtelingen in Griekenland
juridische hulp. De partnerorganisaties van Kerk
in Actie in Griekenland doen er alles aan om
vluchtelingen te helpen.
“In 2015 werden we overvallen door de grote
aantallen vluchtelingen die naar ons land
kwamen”, blikt Despina Katsivelaki van de
Grieks-Orthodoxe Kerk terug. De kerk, een
partnerorganisatie van Kerk in Actie, kwam
meteen in beweging maar overzag toen nog niet
hoe zij het beste hulp kon bieden. “Inmiddels
hebben we veel geleerd en kunnen we, mede
dankzij giften uit Nederland, veel mensen
helpen.”

Schrijnende situatie

De hulp die de partnerorganisaties van Kerk in
Actie in Griekenland bieden, is hard nodig.
De situatie van vluchtelingen is schrijnend.

Mensen wonen op elkaar gepakt in onveilige
kampen en worden blootgesteld aan bittere
kou of verzengende hitte. Minderjarige
vluchtelingen die zonder ouders naar
Griekenland zijn gevlucht, worden aan hun lot
overgelaten en zwerven soms maandenlang op
straat. En gezinnen die het geluk hebben dat ze
een appartement in bijvoorbeeld Athene krijgen
aangeboden, leven vaak in grote armoede en
zijn afhankelijk van voedselhulp van de kerk.

Eerste levensbehoeften

Samen met drie lokale partnerorganisaties
biedt Kerk in Actie hulp. Partnerorganisatie
Borderline helpt vluchtelingen die op het eiland
Lesbos aankomen aan een pakket met de
belangrijkste benodigheden om te overleven.
Hierin zitten een slaapzak, hygiëneartikelen
zoals shampoo en waspoeder, kleding en indien
nodig medicijnen of babyvoeding. In haar
eigen school geeft Borderline onderwijs aan
vluchtelingenkinderen.
De organisatie biedt daarnaast juridische hulp.
De Duitse psychologe Alice Kleinschmidt, die
bij Borderline werkt, vertelt waarom dat zo
belangrijk is: “Als vluchtelingen in Griekenland
aankomen, wacht hun niet de vrijheid en
veiligheid waarop ze hoopten. Ze moeten soms
wel drie jaar wachten voordat ze weten waar
ze aan toe zijn. Ze voelen zich ongewenst en
het is voor hen volkomen onduidelijk hoe de
asielprocedure verloopt, wat er van hen wordt
verwacht en wanneer ze iets zullen horen.
Daarom staan wij hen bij.”

Dak boven het hoofd

Soms komen minderjarigen in hun eentje
aan in Griekenland omdat ze zonder ouders
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Geef voor vluchtelingenkinderen
in Griekenland.

‘We zijn er als kerk voor iedereen
die onze steun nodig heeft’
naar Europa zijn gevlucht. Zoals Asif (16) uit
Afghanistan, die zijn verhaal vertelt op pagina
76. Zijn papieren werden ingenomen zodra hij
was aangekomen. Als gevolg daarvan belandde
hij op straat. Na drie maanden overleven zonder
dak boven zijn hoofd vond Asif een plek bij
Synyparxis. Deze partnerorganisatie van Kerk
in Actie vangt minderjarige vluchtelingen op
en biedt hun onderdak, onderwijs en – met
financiële steun van Kerk in Actie – medische
zorg en sportactiviteiten. “Hier ben ik veilig en
kan ik naar school.”

Voedselhulp en hygiënepakketten

Samen met de Grieks-Orthodoxe Kerk biedt
Kerk in Actie hulp aan arme gezinnen in
Athene. Niet alleen aan vluchtelingengezinnen

Maak een gift over op
NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v.
vluchtelingenkinderen Griekenland,
of gebruik Appaview door deze
hele pagina te scannen (zie de
uitleg op pag. 2). Hartelijk dank!
» kerkinactie.nl/geeflicht

trouwens, óók aan Griekse gezinnen. Despina
Katsivelaki legt uit waarom: “Sommige
vluchtelingengezinnen hebben het geluk dat
ze, vaak via hulporganisaties, een appartement
in bijvoorbeeld Athene aangeboden krijgen.
Vaak kunnen ze nauwelijks rondkomen.
Daarom helpen wij met voedselpakketten en
hygiëneartikelen. Maar er zijn ook veel Griekse
gezinnen die het enorm zwaar hebben door de
economische crisis. Ook hen helpen we.
We zijn er als kerk voor iedereen die onze
steun nodig heeft.”
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Overlevingspakketten, opvang, voedsel, onderwijs,

Kerst

Kom in de stemming voor
Kerst met deze sfeervolle
activiteiten.
6

1

2

Kerststallenroute

7

Lekker struinen (of rijden) langs (kinder)kerststallen,
schilderijen en zelfgemaakte wandkleden. Dat
kan van 18 december tot en met 6 januari tijdens
de kerststallenroute ‘De Weg van het Licht’, langs
258 Baarnse tuinen. De stal in de gerestaureerde
Nicolaaskerk is ook te bezichtigen.
» parochienet.nl/kerststallenroute

2
1

4

1

5

3

2

3
4
6

Beleef op woensdag 15 december samen met
uw (klein)kinderen het kerstverhaal in de Jordaan,
Amsterdam. Compleet met Romeinse soldaten,
engelen en herders, en natuurlijk het kindje Jezus.
Tip: de kerstreis is een missionaire activiteit,
neem dus vooral vriend(innet)jes mee die niet
bekend zijn met het evangelie!
» noorderkerk.nl/activiteiten/kerstreis
3

Kerststallenexpositie
5
7

In het Limburgse Genhout kunt u op zondagmiddag
21 november de kerststallenexpositie ‘Thuis in
de Stal’ bezoeken: de verzameling zelfgebouwde
stallen van Els Vroemen-Stevelmans.
» sinthubertuskunstcentrum.nl
4

Kerstlichtjestocht

Vrijdagavond 17 en zaterdag 18 december waant
u zich even in de tijd van Jezus’ geboorte in de
in de tuin van kasteel Sypesteyn in Loosdrecht.
Wandel langs de timmerwerkplaats van Jozef,
ontmoet koning Herodes en breng een bezoek aan
de herberg. Georganiseerd door de gezamenlijke
kerken in Loosdrecht. Let op: vooraf inschrijven!
» kerstlichtjestocht-loosdrecht.nl
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5

Kerstmarkt

Op de kerstmarkt in de Remigiuskerk in Steenderen –
zaterdag 11 december – vindt u kramen vol sfeervolle
kerstartikelen: houten kandelaars, kerstkaarten,
zelfgemaakte kerststukken en lekkernijen zoals verse
wafels. Midwinterhoornblazers luisteren de markt
muzikaal op. Een initiatief van de diaconie van de
Protestantse Gemeente Steenderen en Bronkhorst.
» pkn-sb.nl
6

Kerst met Sela

De prachtige Bovenkerk in Kampen is op
20 december het decor voor een concert van Sela.
Met bekende kerstliederen en liederen van de nieuwe
cd ‘Kerstnacht boven Bethlehem’. Sela geeft dit
concert ook op andere locaties.
» sela.nl/concerten
7

Winterfair

Tijdens Gouda bij Kaarslicht op 10 en 11 december
is ook de gezellige Winterfair bij de Sint-Janskerk.
Met sfeervolle en bijzondere producten, live cooking
en een prachtig lichtspel op in de Goudse Glazen.
» winterfairgouda.nl
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Kerstreis door de Jordaan

Echt een boeiende dag over
alle aspecten van kerk &
digitale media: streamen,
podcasts, social media. Maar
ook: wat werkt, risico’s, beleid
nodig, keuzes maken, belang
van oﬄine contact. Oudere
en jongere generatie aan het
woord. #symposium #pkn
– @GerdienNH op Twitter

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

Twee generaties uit onze gemeente in Petrus
Magazine over de kerk-app: “Het eerste wat ik ’s
morgens doe, is onze kerk-app checken of er iemand
jarig is. Die app vind ik ont-zet-tend leuk. Misschien
raak ik ook nog wel verslaafd ...”

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

Aan dit nummer werkten verder mee:
Kees van den Berg, Heiko Bertram, Maarten Boersema,Sonja
Bron, Nienke van Denderen, Stephan Egbers, Sandra
Haverkamp, Gerritjan Huinink, Margriet en Kees van der
Kooij, Peggy Maes, Roel Ottow, Lefteris Partsalis, Heleen
Platschorre, Ineke Renée, Xander de Rooij, Esther van Schie,
Anne-Mareike Schol-Wetter, Joyce Schoon, Auke Schouwstra,
Jaap Schuurman, Yousif Al Shewaili, Roelien Smit, Judith van
der Spoel, Niek Stam, Tineke van der Stok, Sjaak Verboom, Jan
Verhage, Marieke Viergever, Paul Visser, Rob Visser, Leonard
Walpot, Riejan de Winter, Janneke de With, Bram Witvliet

– @LeonvdDool op Twitter

Superlieve mensen allemaal in de
PKN-kerk in Bennebroek. Vraagt een
wildvreemde meneer aan mij of ik mij
welkom voel in de kerk. Zomaar. Zo attent.
– @Druiﬂuisje op Twitter

Vanochtend de slotviering bijgewoond in de
toeristenkerk St. Catharina in Zoutelande.
Ik was daar namens de PKN Zoutelande.
Zo jammer dat deze kerk gesloten wordt.
In de eerste plaats voor de katholieke
vakantiegasten. Maar ook vanwege het
mooie gebouw in een idyllische omgeving.

– Ria Spaans-de Jong,
via e-mail

– René en Joyce van der Giessen,
Naturpark Florence in Weissenbach
am Lech, Tirol (Oostenrijk),
via e-mail
» petrus.protestantsekerk.nl/protestants

petrus.protestantsekerk.nl
@PetrusProtestantseKerk
(030) 880 18 80
petrus@protestantsekerk.nl voor
inhoudelijke opmerkingen,
abonnement@petrusmagazine.nl voor een gratis
abonnement of adreswijzigingen.

– @adkoppejan op Twitter

Gister uit de kerk kreeg ik het
boekje Vaste grond in handen.
Een zéér bemoedigend
boekje, het is troostrijk en de
overdenkingsvragen zetten
je aan tot een eerlijke kijk
op jezelf. Ik heb het met veel
plezier gelezen. Ook mijn
complimenten voor de lay-out.
Een heel prettig boekje om te
lezen en om naar te kijken.
Mijn hartelijke dank hiervoor!

Even geleden ontvingen wij Petrus
wederom en wij willen u hiervoor
hartelijk danken! Niet alleen de gasten,
ook wij lezen het met veel plezier. Een
prachtige ontwikkeling dat de kerk nu
op allerlei plekken meedraait. Geloven
doe je niet alleen in een kerk maar ook,
zoals u schrijft, in de moestuin, of in de
SRV-wagen. Wij ervaren dit dagelijks:
de mooie natuur rondom het hotel
nodigt hiertoe steeds uit.
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Colofon

Aanmelden voor de wekelijkse nieuwsbrief:
petrus.protestantsekerk.nl/nieuwsbrief. Het magazine verschijnt
in 2022 in februari, mei, 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'.

Vormgeving
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§ redmatters.com
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#KERK

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

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.
ISSN: 2589-5524

‘Een plek om naartoe te gaan
om rust, houvast en troost
te vinden, en een gemeenschap om bij te horen’
De kerk geeft haar veel, vertelt Laura Roek uit Voorburg.
Lees op pagina 36 hoe de kerk en het geloof onderdeel
werden van haar leven.

