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Scherp houden
Na een jongerenweekend besloten 
zeven tieners uit heel Nederland 
om samen de Bijbel te gaan lezen. 
“Tijdens zo’n weekend ontdek 
je het mooie van de Bijbel, maar 
in de drukte thuis vergeet je dat 
zomaar weer. Dus besloten we 
elkaar scherp te houden. Komende 
maand lezen we het evangelie 
van Marcus en aan het einde van 
de maand spreken we af. Zo’n 
deadline helpt.” Een goed verhaal, 
zomaar uit het land. 

Misschien denk je nu: hoe 
kunnen de kinderen en jongeren 
die ik ontmoet de Bijbel gaan 
ontdekken? In dit nummer staan 
veel inspirerende ideeën. Op  
pkn.nl/startzondag vind je nog 
meer ideeën om mee aan de slag 
te gaan en om vanuit de Bijbel te 
leven!

‘Heel handig bij  

deze bijbel: je kunt  

elke keer iets anders  

kiezen om te doen’

De Samenleesbijbel junior kan in kerk en gezin 
worden gebruikt. Minke van der Eijk leest  
haar kinderen er graag uit voor (pag. 14).

VINCENZA LA PORTA ,  JOP
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AAN DE SLAG MET CATECHISANTEN
Tekst:  Heleen Platschorre  Beeld:  Heiko Bertram
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Pluis die  
Bijbel maar 

uit!

“We weten er best weinig van.” Met het 
nieuwe materiaal van de catechesemethode 
Overhoop duiken tieners diep in het thema 
‘Bijbel’. In Zoetermeer laat kerkelijk werker 

Jeannette Vos de tieners er flink  
mee stoeien.
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Wesley: ‘Ik 

dacht: ik ga 

lekker in die 

Bijbel lezen’

Anniek:  ‘Misschien 

lees ik er meer 

in als ik ergens 

mee zou zitten’

Huiswerk
Op de eerste avond hadden de 
tieners een huiswerkopdracht 
meegekregen: interview iemand uit 
je eigen omgeving over de Bijbel. 
ANNIEK (12) bevroeg haar moe-
der. “Ik ontdekte dat zij haar Bijbel 
op haar trouwdag heeft gekregen.” 
Niet iedereen heeft de opdracht 
gemaakt. “Een week is best kort en 
ik was het eigenlijk ook vergeten”, 
vertelt een catechisant eerlijk. 
Anniek leest zelf niet in de Bijbel, 
maar soms lezen ze aan tafel met 
het hele gezin. “Mijn ouders heb-
ben veel verschillende bijbels, dat 
vinden ze interessant. Ik lees liever 
andere boeken. Misschien zou ik 
meer in de Bijbel lezen als ik ergens 
mee zou zitten.” 
Ze komt met plezier naar catechi-
satie, maar het onderwerp Bijbel 
spreekt haar niet zo aan. “Meestal 
hebben we het over onderwerpen 
die dichter bij me staan, bijvoor-
beeld over het kwaad of de dood. 
Dat zijn dingen die me bezighou-
den.”

I
n een sfeervol bovenzaaltje van de Ichthuskerk 
in Zoetermeer zet JEANETTE VOS haar cate-
chesegroep aan het werk. De kerkelijk werker 
gebruikt het kersverse materiaal over de Bijbel 
van de catechesemethode Overhoop. Er valt nog 
veel te leren, concludeert een van de tieners al 

snel. “We weten er best weinig van.” 
Nadat alle tieners een kaarsje hebben aangestoken en 
een gebedspunt hebben genoemd voor iemand uit 
hun omgeving, volgt een kort, vlot introductiefilmpje 
over de Bijbel. Vervolgens gaan ze in twee groepen 
uiteen. De ene groep vergelijkt wel veertig bijbels en 
kinder bijbels met elkaar. “Raar”, merkt een tiener op, 
“in de ene Bijbel is het Oude Testament heel dik, in een 
andere juist het Nieuwe Testament.” De bijbels worden 
zelfs gewogen. 
De andere groep buigt zich op de grond over een tijd-
lijn. De catechisanten moeten kaartjes met namen van 
bijbelboeken neerleggen bij het moment waarop het 
boek is geschreven. “Prediker? Echt géén idee.”

Zelf aan de slag
WESLEY (16) vindt het thema interessant. “Dit is 
de tweede avond, vorige week hadden we het over de 
indeling van de Bijbel. In groep 8 kreeg ik een bijbel als 
afscheidscadeau. Toen ben ik in de zomervakantie be-
gonnen om de Bijbel te lezen. Ik houd van lezen, dus ik 
dacht: ik ga er lekker in lezen. Het leuke van deze avon-
den is dat je eerst zelf aan de slag gaat met opdrachten. 
Daarna is er een goede uitleg.” 
De Bijbel is voor Wesley vooral een boek waar je lessen 
uit kunt halen. “Je leert wat goed en slecht is, en hoe 
je met andere mensen om kunt gaan.” Toen Wesley in 
de brugklas kwam, stopte hij met bijbellezen. “Ik had 
er geen tijd meer voor. Nog steeds niet, want ik zit nu 
in m’n eindexamenjaar. Na mijn examens pak ik het 
misschien weer op.”
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Jeanette: ‘Geen 

ingewikkeld of 

geheimzinnig 

boek’

Mooiste boek
Jeanette geeft voor het eerst catechisatie, want de gemeen-
te is op dit moment vacant. “De methode Overhoop helpt 
me enorm. Het werkt prettig en combineert meerdere 
manieren van leren, dat spreekt me aan. Het programma 
is speels, actief en sluit goed aan bij de leefwereld van 
tieners.” 
Het thema is Jeanette uit het hart gegrepen. “Ik vind de 
Bijbel het mooiste boek dat er is. Ik wil jongeren heel graag 
op weg helpen om de Bijbel te lezen. Ik wil hen vooral 
meegeven dat de Bijbel geen ingewikkeld of geheimzinnig 
boek is. Met dit programma ontdekken ze dat de Bijbel 
een verzameling boeken is en hoe de Bijbel is ingedeeld. Ik 
denk dat tieners tegenwoordig minder weten van de Bijbel 
dan toen ik opgroeide. Een van de tieners vertelde dat ze 
op school wel bijbelverhalen horen, maar dat dat steeds 
dezelfde zijn: de verhalen rond de christelijke feestdagen. 
Er is op school, en misschien ook wel thuis, volgens mij 
minder aandacht en tijd voor bijbelverhalen.” 

Ouders
Jeanette heeft de avond gedegen voorbereid. “De filmpjes 
bekijken, bijbels verzamelen, kaartjes knippen, een tijdlijn 
maken, de ruimte inrichten. Daar ben je wel een
paar uur mee bezig. Maar dat is beslist de moeite waard.  
Je kunt ook voor de groep gaan zitten en alles vertellen, 
maar kinderen leren juist door te ontdekken en te beleven.“ 
Wel merkt Jeanette dat sommige opdrachten pittig zijn. 
“Als kinderen weinig van de Bijbel weten, frustreert het 
maken van zo’n tijdlijn enigszins. Wil je goed aansluiten 
bij het kennisniveau, dan moet je een opdracht soms 
aanpassen.”  
Ze had ook ouders en gemeenteleden uitgenodigd. “Er 
waren twee ouders aanwezig, dat vond ik tegenvallen. 
Ze deden heel actief mee en vertelden hoe zij met de 
Bijbel zijn opgegroeid. Ik vind het belangrijk om in de 
gemeente de verbinding tussen 
verschillende leeftijden te leggen. 
We organiseren alles zo in hokjes. 
Ouders en ouderen 
kunnen veel leren van 
jongeren, en andersom. 
Daarom gaan we door 
met het betrekken van 
ouders.” •

•  Laat jongeren zelf de Bijbel ont-
dekken. Laat hen verschillende 
bijbels inkijken, vergelijken en 
zelfs wegen. 

•  Overhoop biedt goede werkvor-
men, maar bereid ze goed voor.

•  Veronderstel niet te snel dat jon-
geren een bepaalde voorkennis 
hebben. 

•  Pas opdrachten aan als ze te 
moeilijk blijken.

•  Besteed met de hele gemeente 
aandacht aan de Bijbel. Dit is 
juist belangrijk in een tijd waarin 
kennis over de Bijbel afneemt. 

Tips

Het creatieve catechesemateriaal 

van Overhoop (voor jongeren van 

12-16 jaar) kun je downloaden op 

jop.nl/overhoop.
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Stel, je hebt zelf moeite met 

sommige dingen die in de Bijbel 

staan. Of je leest er minder in 

dan je zou wil len. Hoe praat je 

er dan toch over met jongeren 

of kinderen zodat zij er iets aan 

hebben?

8 
tips

Leren uit  

het lastige 

Boek

TIPS
Tekst:  Nelleke Quist Beeld:  Marijke ten Cate

1. Zoek de Bijbel die  
bij je past

Er zijn veel verschillende 
bijbelvertalingen, elk met 
een eigen stijl qua taalge-

bruik. De Naardense Bijbel 
blijft bijvoorbeeld dicht bij 
de oorspronkelijke taal. De 

Bijbel in Gewone Taal blinkt 
uit in hedendaags woordge-

bruik. Welke vertaling pak jij 
het liefste, en waarom? Leuk 
om dat ook met de kinderen 

of jongeren te ontdekken. 

5.
JE HOEFT 

NIET ALLES TE 
WETEN

Als je met kinderen of 
jongeren aan de slag 

wilt rond de Bijbel, kan 
je het idee hebben dat 

je veel moet ‘weten’ van 
de Bijbel. Bedenk dat 
het een gezamenlijke 
ontdekkingstocht is, 

waarin veel te leren valt: 
van de Bijbel, en ook van 

elkaar. 
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7. 
Maak een 

bijbel-
levenslijn

4. 
Echt gebeurd?

Is alles precies zo gebeurd zo-
als het beschreven staat in de 
Bijbel? Of je dat nu wel of niet 
gelooft: dat hoeft niet uit te 

maken voor de waarde die de 
teksten hebben voor jou per-
soonlijk. Aanvaard de tekst 
zoals je die te lezen krijgt. 

Sta, ook met de kinderen en 
jongeren, wel stil bij vragen 

en twijfels hierover, maar laat 
jezelf daar niet door gijzelen. 
Ga eventueel in gesprek hier-

over met de predikant. 

De Bijbel is onmiskenbaar een 
boek met verhalen en teksten 
die we soms liever links laten 

liggen. Bedenk: je leest de Bijbel 
niet om steeds bevestigd te wor-
den in wat je toch al dacht of ge-
loofde. Laat ook het schurende, 
confronterende, onbegrijpelijke 

op je inwerken. Bespreek met 
anderen hoe zij omgaan met 

zulke teksten.

3.  
Moeilijke 
verhalen

Dingen die je wilt 
onthouden, of vragen die je 
hebt, kun je opschrijven in 
een notitieboekje. Of lees 

steeds één vers, en laat dat 
rustig op je inwerken. Er 
zijn ook allerlei podcasts 

waarin bijbelteksten 
worden voorgelezen, vaak 

met gedachten erbij over de 
tekst. 

Wees je bewust van de rol die 
de Bijbel in jouw eigen leven 

speelt. Pas dan kun je daar iets 
over delen met de kinderen of 
jongeren. Doe dit bijvoorbeeld 
door je levenslijn op een A4 te 
tekenen. Welke teksten waren 

wanneer belangrijk? Welke 
bijbel teksten heb je meege-
kregen, bijvoorbeeld bij de 

doop en bij het doen van belij-
denis? Zet ze op de levenslijn. 

2. 
Neem en lees! 

Maar hoe?

6. Het oog wil ook wat
Over veel bijbelverhalen zijn 

prachtige schilderijen gemaakt. Ga 
eens in gesprek aan de hand van 
zo’n schilderij. Wat valt je op, wat 

vind je mooi, past het bij het beeld 
dat je zelf van het verhaal had? Het 
verhaal kan dan op een andere ma-

nier gaan leven. Een fijne manier 
om in gesprek te gaan als jij, of de 

kinderen en jongeren, meer visueel 
ingesteld zijn. 

8. Zorg voor je ziel
God laat zich niet alleen ken-
nen in de Bijbel. Zoek steeds 

momenten en plekken op 
waar je geloof gevoed wordt. 
Of dat nu op het strand is, in 

de bergen, samen met anderen 
of in de kerkdienst, zorg voor 
je eigen ziel. Daardoor zul je 
tot zegen zijn voor de kinde-
ren en jongeren die op je weg 

komen.
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Jur de Haan (22, student hbo-rechten) en organist 
Teun Groen (77) uit Eerbeek kennen elkaar alleen 
van gezicht. Dankzij het rad ontstaat er meteen een 
serieus gesprek. 

God ontmoeten  
in de natuur

HET GESPREK
Tekst:  Marian Timmermans Beeld:  Niek Stam

Jong Protestant 10



Zelf een rad maken voor ook zo’n gesprek? Kijk op www.jop.nl/hetgesprek.

Levenstip  
aan elkaar: 
Jur: “Ga door 
met wat u doet. 
Doe wat u 
leuk vindt, dat 
maakt het leven 
draaglijker.” 
 
Teun:  “Als je 
voor dilemma’s 
staat of je moet 
tegen je gevoel 
in keuzes 
maken, overwin 
jezelf dan. Dan 
ben je sterker 
dan hij die een 
stad inneemt, 
lees maar in 
Spreuken  
16: 32. Kies 
voor het wijze, 
zelfs al ga je in 
tegen je gevoel.” 

OFFER

Na een flinke draai staat het rad 
stil op: offer. Jur denkt aan men-
sen die offeren aan goden. Dat 
begon al bij Kaïn en Abel. “Alsof 
we iets willen betalen”, merkt hij 
op. 
Teun denkt meer aan het brengen 
van een offer: jezelf iets ontzeg-
gen voor de ander. In de jaren 
zeventig was hij ernstig ziek. Zijn 
inmiddels overleden vrouw heeft 
in die periode offers gebracht – en 
dat met twee jonge kinderen. Dat 
heeft hij als bijzonder ervaren. 
“Aan het einde van haar leven kon 
ik voor háár zorgen. Mooi om dat 
terug te mogen geven.”
Beiden vinden offers brengen 
niet vanzelfsprekend. Volgens Jur 
doe je dit eerder voor mensen 
die dichtbij staan. Werkt dat bij 
God ook zo? Jur: “Misschien pakt 
God het anders aan. Hij blijft Kaïn 
helpen, ik weet niet of ik dat zou 
doen.”

ZIEL 

Het rad staat opnieuw stil. Voor 
Teun heeft ‘ziel’ te maken met je 
innerlijk. Ook gelooft hij dat je ziel 
naar God gaat nadat je overleden 
bent. Hij moet denken aan het 
gedicht ‘Oma’s bril’ van Ted van 
Lieshout, dat ook is opgenomen 
in het nieuwe Liedboek. Dat ein-
digt als volgt: 

‘God pakt het 
anders aan’

twaalfde jaar heeft hij zich ver-
diept in de godsdiensten van de 
Germanen en de Kelten. Hij deelt 
zijn kennis graag. “Het is leuk als 
anderen er iets van opsteken, 
toch?”
Teun heeft alles meegekregen 
van orgels. Zijn vader spaarde 
er al artikelen over. Hij weet met 
name veel van kerkorgels vanaf 
1540. Niet voor niets staat spelen 

in de Bovenkerk in Kampen 
bovenaan zijn wensen-

lijstje. 
Waar zouden ze 
graag méér van 
willen weten? Jur 
werkt bij een bos-
bouwer en die kan 

van alles in de na-
tuur onderscheiden. 

“Hij maakt ook mooie 
dingen van hout. Dat zou 

ik ook wel willen doen.” 
Teun denkt aan zijn beeldhou-
werscollectief ‘Keigaaf’. Hij laat 
een engel zien die hij gemaakt 
heeft, en ‘de familie’, gehouwen 
uit olijfhout. Prachtige stukken, 
waar hij zo een half jaar aan werkt. 
Gaat het om kennis dan zou hij 
meer van stenen willen weten.  
In de Kruiskerk ligt het accent 
niet op kennis. Soms is het in de 
kerk te weinig uitgesproken, vindt 
Jur. Teun herkent dat. “Maar onze 
gemeente bestaat uit allerlei men-
sen. Er is ruimte voor meerdere 
opvattingen, we zijn een herberg. 
In de kerk is iedereen welkom.” •

Ik wou dat ik geloven kon: een 
oude / vliegende oma die neer kan 
zien op aarde – / haar brillenkoker 
gesloten op het dressoir. 

Ik gun het haar, maar denk dat de 
hemel / zwart zal zijn en stil, al is 
nog nooit iemand / ontevreden 
teruggekeerd – of om een bril.

Jur: “Vroeger was het leven een 
voorbereiding op de dood. 
Ik denk dat de ziel blijft 
bestaan in het hier-
namaals. Als men-
sen zeggen dat 
het ophoudt met 
de dood, vind ik 
dat te makkelijk.”
Hoe kun je de ziel 
onderhouden? Teun: 
“Voor mij betekent 
dat bijvoorbeeld stilstaan 
bij de mooie tijd die ik heb gehad 
met mijn vrouw, mijn hoofd 
leegmaken door orgel te spelen 
en fietsen. In de natuur ontmoet 
ik God.” Daar vinden Jur en Teun 
elkaar, want ook Jur kan enorm 
genieten van de schepping: “Met 
de hond eropuit, zorgen voor de 
kippen.” Het liefste zou hij een 
trektocht maken door de natuur, 
en wildkamperen. 

KENNIS 

Op de vraag waar zij veel vanaf 
weten, noemt Jur de voorchris-
telijke tijd in Europa. Vanaf zijn 
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JONGEREN EN DE BIJBEL
Tekst:  Laura van der Ven Beeld Noud: Sanne Rovers

Tegelijk ervoer hij angst: hoe zou zijn omgeving 
hierop reageren? 
Noud besloot zijn ontdekking voor zichzelf te hou-
den. Niemand mocht het merken of aan hem zien. 
Ook binnen zijn eigen gemeente voelde hij zich 
ongemakkelijk. Hoe kon hij daar zijn zónder iets 
te zeggen? Hij nam afstand, en durfde zich minder 
te ontwikkelen in zijn geloof. Noud: “Ik heb nooit 
getwijfeld of het fout was, en ik heb ook nooit 
getwijfeld of God bestaat en of het in zijn ogen fout 
was. Maar ik heb wel getwijfeld waar God specifiek 
voor mij was op dat moment.” 

STEVIGE BASIS
Noud zat een half jaar ‘opgesloten’ in zichzelf. Toen 
begon hij toch te praten. Eerst met een vriendin  –  
die reageerde alsof het de normaalste zaak van de 
wereld was. De volgende ochtend met zijn ouders 
en zusje. Een omslagpunt, want toen ook zij posi-
tief reageerden, voelde hij zo’n stevige basis dat hij 

Krachtige adelaar
Een bijbeltekst over de adelaar kreeg 
een nieuwe betekenis voor Noud (19). 
Hij is een van de jongeren uit het 
boek en de tentoonstelling Dit is 
mijn verhaal. Laat je inspireren om 
met jongeren in je eigen gemeente in 
gesprek te gaan over kantelpunten in 
hún leven. 

Hoe de Bijbel ging leven voor Noud

Student en jeugdwerker 
Noud (19) kwam er op 
zijn veertiende achter 
dat hij transgender was. 
Veel viel toen op zijn 

plek: de extra laag kleren, het lager 
praten als hij iemand voor het eerst 
sprak, het ongemakkelijke gevoel 
tijdens zijn puberteit. Hij voelde 
blijdschap: eindelijk kon hij uitleg-
gen wat hij al die jaren had gevoeld. 

Jong Protestant 12



wist dat het goed zou komen. 
Binnen een week tijd vertelde hij zijn verhaal aan 
andere belangrijke mensen in zijn omgeving. Toen 
kon hij beginnen als Noud. Een naam die hij zelf koos. 
‘Noud’ betekent adelaar. De naam zegt iets over de 
strijd die hij voerde en de moed die daarvoor nodig 
was, maar ook over het zorgvuldige en zorgzame karak-
ter van de roofvogel.
Ook de dominee reageerde positief. Daardoor voelde 
Noud zich echt welkom in zijn gemeente en durfde 
hij zich weer te ontwikkelen in zijn geloof. “Als de 
dominee of de kerkelijke gemeente niet goed hadden 
gereageerd, was mijn verhouding tot het geloof ook 
heel anders geweest. Dat weet ik vrijwel zeker.”

JESAJA
Niet alleen zijn naasten en zijn gemeente steunden 
hem. Ook de tekst van Jesaja 40 vers 31 gaf hem kracht. 
Zijn moeder hoorde deze tekst tijdens een dienst en 
vertelde hierover aan Noud. Zowel de hoop als de be-
tekenis van zijn naam kwamen hierin samen. Het werd 
de tekst van zijn belijdenis: “Wie hoopt op de HEER 
krijgt nieuwe kracht: hij slaat zijn vleugels uit als een 
adelaar, hij loopt, maar wordt niet moe, hij rent, maar 
raakt niet uitgeput.”
De tekst hielp hem niet op te geven tijdens moeilijke 

Zelf aan de slag 
In het boek en de expositie Dit 
is mijn verhaal maken achttien 
jongeren je deelgenoot van 
een bijzonder moment in hun 
leven en de rol van de Bijbel 
daarbij. Hun verhalen zijn 
persoonlijk, maar gaan tegelijk 
over universele thema’s, zoals 
identiteit, relaties, de Bijbel. 
JOP ontwikkelt bij zes verhalen 
programma’s waar 15-jarigen 
mee aan de slag kunnen. Er 
komen video’s of podcasts 
beschikbaar en meerdere 
werkvormen. Het doel is dat de 
jongeren nadenken over hun 
eigen verhaal, en hier met een 
vernieuwde blik naar kijken.

Het boek Dit is mijn 
verhaal is geschreven door 
theoloog Janneke Stegeman 
en uitgegeven door Kok 
Boekencentrum. De expositie 
is tot 27 oktober te zien in het 
Bijbels Museum in Amsterdam.

momenten. En nog steeds 
inspireren de woorden hem. 
Maar nu vooral tijdens alledaag-
se momenten. Als hij even niet 
weet wat te doen bijvoorbeeld, 
of tijdens gesprekken over chris-
tenen en lhbt’ers. 

THEMA’S 
Noud werkt als jongerenwerker 
bij De Binnenwaai, de kerk op 
IJburg in Amsterdam. Daar 
vertelt hij graag verhalen of hij 
reikt thema’s aan waar jongeren 
zelf mee aan de slag kunnen. 
Over bijbelteksten praten doet 
hij juist niet. Noud: “Het zit te 
veel in de geschiedenis. Ik haal 
liever thema’s uit bijbelverha-
len om daar met jongeren over 
door te praten.” Noud wil vooral 
dat jongeren nadenken. “Ik ben 
altijd heel blij als iemand blijft 
napraten over wat er speelt. Het 
is fijn als iemand je in vertrou-
wen neemt.” •

‘Wie hoopt op 
de Heer krijgt 

nieuwe kracht’

Noud
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GEMEENTE IN BEELD
Tekst:  Jeanet Aartsen  Beeld:  Niek Stam

 
Elke keer 

iets nieuws 
bij hetzelfde 

verhaal
 

Samenleesbijbel Junior
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Mooie, korte verhalen, 
kleurrijke platen en leuke 
doedingen. Luca (5) en 
Nola (3) zijn fan van de 
Samenleesbijbel Junior. De 
kinderbijbel is ook populair 
bij moeder Minke. “Ik wil het 
geloof voorleven, daar horen 
bijbelverhalen bij.”

De Samenleesbijbel Junior kan heel goed in de 
kerk worden gebruikt (zie pagina 20), maar 
ook thuis.
Minke van der Eijk (29)  –  ‘mama Minke’, 
zoals haar bloggersnaam luidt  –   leest haar 
kinderen Luca en Nola er regelmatig uit 
voor. 
Het is niet de enige kinderbijbel die ze 
gebruikt. In de kamer staat een hele rij 
kinderbijbels op een aparte boekenplank. 
“Ja, dat is een tic van me”, lacht ze. “Ik vind 
kinderbijbels heel mooi.” Als de kinderen 
gaan spelen, vertelt Minke waarom ze bijbel-
verhalen voorleest.

Aftellen
“Ik wil de kinderen het geloof voorleven, en 
daar horen bijbelverhalen bij. Ik ervaar dat 
God voor me zorgt, dat Hij heel dichtbij is. 
Vooral bij de spannende geboorte van onze 
oudste heb ik dat mogen ervaren. Door de 
kinderen christelijk op te voeden, bied ik ze 
aan wat voor mezelf heel belangrijk is. Als 
ze oud genoeg zijn, kunnen zij zelf kiezen 
wat ze daarmee doen. Daarbij vind ik het 
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‘De 
kinderen 

houden van 
doedingen’

belangrijk dat geloven leuk is. Als de 
kinderen van alles móeten – zoals 
ikzelf vroeger naar de kerk moest 
– gaan ze zich ertegen afzetten. 
Daarom zoek ik steeds naar mooi 
materiaal en aansprekende vormen.” 
Zo hebben ze de dagen naar Pasen 
afgeteld met cijferblokjes. “We tellen 
ook af naar Kerst en Pinksteren, naar 
verjaardagen en pakjesavond. Dat 
vinden de kinderen heel leuk. Net als 
bijbelliedjes, kleurplaten en stickers 
plakken. De bijbelverhalen zijn een 
onderdeel van dat geheel.”

Schaar
Wat in de Samen-
leesbijbel Junior 
gelijk opvalt, zijn 
de mooie kleuren 
en de lengte 
van de verhalen. 
Minke: “Die lengte 
is precies goed. Bij 
jonge kinderen moet 
dat niet te lang zijn. Ik lees 
het verhaal voor en daarna kiezen 
we iets wat erbij staat, zoals vragen 
beantwoorden of een liedje luisteren 
of zingen. Dat is heel handig bij deze 
bijbel: als je het verhaal herhaalt, 
kun je elke keer iets anders kiezen.”
Luca en Nola kijken meestal naar de 
schaar. “Daar staan doedingen bij en 
daar houden ze van. Soms verzin ik 
zelf iets, zoals de vis uit het verhaal 
van Jona nabouwen met Duplo en 
het verhaal naspelen.”
Een vaste voorleestijd heeft Minke 
niet: “Ik probeer het na het avond-
eten te doen, maar als de kinderen 
moe zijn, heeft het geen zin. Soms 
lees ik ook ’s morgens na het ontbijt 
voor, en soms voor het slapengaan. 
De tijden zijn willekeurig gekozen, 
ik stem het af op de kinderen. En 

het hoeft ook niet elke dag, vind ik. 
Ik denk dat we gemiddeld zo’n vier 
keer per week een verhaal lezen.”
 
Blogger
Minke is samen met haar man Mark 
en de kinderen lid van de protes-
tantse Beatrixkerk in Ede. Sinds 
kort maakt ze deel uit van een groep 
jonge ouders die praat over geloofs-
opvoeding. “We komen vier keer per 
jaar bij elkaar en delen dan bijvoor-
beeld waar we tegenaan lopen, welke 
kinderbijbel we kiezen. Heel waarde-

vol!” Ook is Minke actief op 
Facebookgroepen over 

christelijk opvoeden, 
en maakt ze gebruik 
van Pinterest en 
Instagram. “Verder 
blog ik zelf en ken 
ik meer christelijke 

mamabloggers. Het 
voordeel is dat je snel 

reacties krijgt op vragen 
en dingen kunt delen.

Vertrouwen
Ondertussen zijn de kinderen uitge-
speeld. Of Luca een favoriet bijbel-
verhaal heeft? Ja hoor, wel meer dan 
een: David, Noach, het paasverhaal. 
Ook het verhaal van Abraham die op 
reis gaat, vindt hij mooi. 
Minke pakt het verhaal erbij. Bij 
het schaaricoontje staat als idee: 
het onder begeleiding afleggen van 
een parcours in de kamer met een 
blinddoek voor. Dat vraagt vertrou-
wen, net zoals Abraham op God 
vertrouwde. Dat willen de kinderen 
wel. Minke begeleidt de kinderen. 
Luca durft ook alleen stukjes met de 
blinddoek te lopen. Nola vindt de 
blinddoek wel een beetje spannend. 
Soms doet ze ’m even af. •

Lees een recensie van Minke 
over de Samenleesbijbel Junior 
op mamaminke.nl.  
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‘Het begon 
uit verveling 

tijdens de 
dienst’

Twee keer per maand maken jongeren van de Protestantse 
Gemeente Lelystad onder de naam YO filmpjes. Die laten 
ze op zondag zien tijdens de kerkdienst. 
“Het begon uit verveling tijdens de dienst”, vertelt Joram 
van Doodewaard (17). “Voor kinderen is er kinderne-
vendienst, maar voor jongeren is er weinig te doen. Tom 
Bolhuis (19) kwam met het idee om filmpjes te maken en 
die tijdens de dienst te laten zien. De filmpjes linken aan 
het thema van die week en geven een eigen interpretatie 
aan de preek. “Als je niet geluisterd hebt, krijg je van YO in 
vijf minuten toch een uitleg die je aanspreekt”, legt Margit 
Dullaart uit (18).

KOFFIEVRAAG
De inhoud bedenken de jongeren van YO 
tijdens een redactieoverleg. Ook overleg-
gen zij met de dominee zodat het filmpje 
goed aansluit op de dienst. Aan de hand 
van het leesrooster lezen ze de bijbel-
tekst, kiezen daar een opvallend detail 
uit en werken dat uit tot een eigen ‘moraal 
van het verhaal’. “Soms is het even zoeken, 
want een bijbelverhaal lonkt niet meteen”, zegt 
Tom. Dus raadplegen de jongeren Google, doen ze 
onderzoek en praten ze met elkaar over de bijbeltekst. 
Op zaterdag gaan de jongeren in de kerk aan de slag met 
het decor en nemen ze alles op. “Heel erg leuk”, vindt Tom 
deze zaterdagen. “Het teamgevoel overheerst en ’s middags 
eten we samen tosti’s.”
Elk filmpje sluiten ze af met een koffievraag. Deze biedt 

na de dienst of thuis stof tot nadenken en napraten. “De 
koffievraag is inmiddels een bekende uitdrukking in 

onze kerk”, zegt Margit trots. “De dominee heeft 
dit begrip geïntegreerd in de dienst.” 

ZELF VERANTWOORDELIJK
Door de filmpjes zijn de jongeren van 

YO op verschillende manieren creatief 
bezig met de Bijbel en het geloof, 

geeft jongerenwerker Wim Warnar 
aan. Zij zijn er zelf verantwoorde-
lijk voor. Wim: “Ik hoef hier niets 
voor te doen, het is hun project. 
Soms draag ik ideeën aan of denk 
ik mee om bijvoorbeeld de koffie-
vraag iets scherper te formuleren. 
Daarna laat ik het weer los.” 
Samen met de kerk heeft YO een 
crowdfundingsactie gehouden voor 
een goede laptop om de filmpjes te 

kunnen monteren. Ook heeft 
de kerk geholpen met de 

aanschaf van een ca-
mera. Maar verder, 

zo onderstreept 
Wim, blijft “het 
echt van de 
jongeren.” 
Inmiddels heeft 

YO haar repertoi-
re uitgebreid. De 

filmpjes draaien niet 
meer alleen om één tekst, 

maar hebben steeds vaker een the-
matische insteek. Denk aan thema’s 
als de Veertigdagentijd, Pasen en 
Kerst, maar ook het afscheid van 
een voorzitter of het doel van de 
dankdagcollecte. 

MEEGENIETEN
De filmmakers hopen dat andere 
jongeren in de dienst zich meer 
betrokken voelen bij de kerk door 
de filmpjes. “We willen de dienst 
toegankelijker en leuker maken 
voor hen. Ook de ouderen willen 
we een ander beeld laten zien van 

Filmpjes kijken  
in de dienst
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Tekst:  Henk Kuindersma

AAN DE SLAG

Hoe werkt de Samenleesbijbel Junior? Met een paar kinderen en volwassenen 
nam dr. Henk Kuindersma de proef op de som. De freelance godsdienstpedagoog, 
tot zijn pensionering verbonden aan de Protestantse Theologische Universiteit, is 

enthousiast.

de kerk”, vertelt Tom. 
Volgens jongerenwerker Wim Warnar 
komen jongeren graag naar de kerk 
als er een filmpje van YO te zien is. De 
ouderen genieten mee. “Voor hen is 
het prachtig om de jongeren te zien in 
de kerk, en om te zien hoe zij creatief 
aan de slag zijn gegaan.” 
Het maken van de filmpjes levert ook 
de makers zelf veel plezier op. Het 
hebben van een leuke dag samen en lol 
maken is belangrijk, volgens Margit. 
Het eindresultaat vindt zij het leukst: 
“In de kerk zitten en dan de reactie van 
de mensen te zien.” Zij zit er dan met 
een gevoel van trots, want: “Kijk, dit 
hebben wij gemaakt”. 
Joram geeft aan dat hij de feedback 
van mensen in de kerk waardeert. Ook 
vindt hij het leuk dat ze aan de hand 
van de koffievraag met elkaar in ge-
sprek gaan. Door mee te doen met YO 
wordt Tom uitgedaagd om dingen te 
doen die hij anders niet zou doen. Het 
maken van de filmpjes levert volgens 
hem nóg iets moois op: “Het instituut 
kerk is op deze manier toegankelijker 
geworden voor ons.”

Bekijk filmpjes van YO op  
linktr.ee/yopglelystad.

Webinar Creatief omgaan 
met de Bijbel
Hoe ontdek je met kinderen en 
jongeren wat dit eeuwenoude boek 
te bieden heeft? Doe dit najaar mee 
aan de webinar ‘Creatief omgaan 
met de Bijbel’ van JOP. Corina Nagel, 
gespecialiseerd in bijbeldidactiek, 
en Nelleke Plomp, projectleider 
van Kliederkerk Nederland, delen 
handige tips en werkvormen.

Meer informatie:  
jop.nl/webinar.

Toen de Samenleesbijbel Junior uit-
kwam, sprak de kleurrijke vormge-
ving me direct aan. Echt een boek om 
te beleven, ontdekken en leren. Zijn 
kinderen en hun begeleiders ook zo 
enthousiast? Samen met jeugdwerker 
Renetta Jansma en jeugdouderling 
Mirjam Gardenier-Dupont van mijn 
protestantse wijkgemeente in Dok-
kum besloten we het te testen.

Ontdekking
Met vijf kinderen, twee oma’s en twee 
moeders bekijken we het mooie, 
kleurrijke boek. Er staan dertig 
hoofdstukken in, ‘Stappen’ genoemd: 
vijftien verhalen uit het Oude Tes-
tament en vijftien uit het Nieuwe 
Testament. We gaan op ontdekkings-
tocht met Stap 20: ‘Jezus vertelt van 
het echte geluk’, over de Bergrede. 
Op de prachtige illustratie van Wen-
delien van Erve zien we Jezus op een 
berghelling staan. Hij vertelt over 
geluk en Gods nieuwe wereld. Om 
Hem heen staan allemaal mensen. 
Sanne (6) wijst bescheiden Jezus aan. 
Youri (9) legt uit waarom Jezus vanaf 
de berg spreekt: “Dan kan iedereen 

hem goed horen en zien.” 
Oma Grietje leest de uitleg over het 
woord Bergrede voor. Om beurten 
lezen we een stukje van de vloeiende 
navertelling van Corien Oranje. Daarna 
praten we over het verhaal. We lezen 
dat je al iets kunt merken van Gods 
nieuwe wereld als je een ander helpt. 
De creatieve opdracht  –  maak een 
boom vol geluk  –  brengt ons op nog 
veel meer ideeën. 

Vaker doen
Na afloop is iedereen eensgezind: dit 
moeten we vaker doen, ook in de kerk. 
Mijn tip is om ook zo’n kleine work-
shop te organiseren. Ingewikkeld is dat 
niet: vraag een paar mensen en ga aan 
de slag met een aansprekend hoofd-
stuk. Bij de voorbereiding en door 
het samen lezen doe je inspirerende 
kennis en ervaring op om te gebruiken 
in de kerk of thuis. 

De Samenleesbijbel Junior, voor kinderen 
van 4-7 jaar, is ontwikkeld door het  
Nederlands Bijbelgenootschap in samen-
werking met de Protestantse Kerk.

Bijbellezen 
doe je 
samen
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Powered byPowered by

Spel

Het Goede 
Verhaal

Verover kaarten, ontdek 
bijzondere bijbelverhalen  
en win!

Gaat jouw gemeente de 
Geloofs challenge aan? 

Met het kaartspel Het Goede Verhaal 
kunnen gezinnen en kinderen in jouw 
gemeente bezig zijn met de Bijbel. 
Het spel is ook geschikt om met alle 
generaties uit de kerk spelenderwijs 
bijbelverhalen te delen. 
Het spel van JOP is gericht op kinderen 
van 4 tot 12 jaar, maar is te gebruiken 
voor alle generaties. Het sluit aan bij het 
jaarthema ‘Een goed verhaal’. 

Met alle generaties in 
de kerk aan de slag met 
bijbelverhalen. Ga met jouw 
gemeente die uitdaging aan!

Vanaf augustus te verkrijgen via: 
jop.nl/webwinkel

Vanaf Startzondag tot Kerst kun je 
meedoen aan de Geloofschallenge 
rond het jaarthema ‘Een goed 
verhaal’. Een eenvoudige en unieke 
manier om generaties samen in 
beweging te brengen rondom 
bijbelverhalen. 

Informatie en aanmelden: 
jop.nl/geloofschallenge
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TOT SLOT
Tekst:  Stephan Egbers,  info@jop.nl

Wie nadenkt over kinderen en 
jongeren en de Bijbel, kan zichzelf 
allerlei vragen stellen. Is de Bijbel 
wel interessant voor ze? Vinden ze 
het leuk om ermee bezig te zijn? 
Hoe raken ze enthousiast over de 
verhalen die in de Bijbel staan? Je 
wilt ze iets meegeven, maar komt 
dat ook bij hen binnen? En dan 
zijn er nog verschillende bijbel-
vertalingen  –  welke past het beste 
bij de groep?

BELANGRIJK MOMENT
Deze Jong Protestant staat vol met 
tips, trucs en goede praktijkvoor-
beelden rondom bijbelgebruik. 
Wat deze verhalen zo inspirerend 
maakt, is dat er zo veel verschil-
lende manieren zijn om met 
de Bijbel om te gaan. Je kunt de 
Bijbel lezen, uitbeelden, bestu-
deren, bekijken of gieten in een 
video. Ook kan het spel ‘Een goed 
verhaal’ helpen om in gesprek te 
gaan met kinderen over de Bijbel. 
Soms is de praktijk weerbarstig, 
zo laat het artikel over de cateche-
semethode Overhoop (pagina 4) 
zien. Hieruit blijkt dat jongeren 
de Bijbel heus wel interessant 
vinden. Ondertussen heeft 
iemand als Wesley echter geen 

Er zijn talloze manieren om aan 
de slag te gaan met de Bijbel. 
Lezen of bestuderen, een filmpje 
maken of een spel doen. Voor 
iedereen is er een manier om 
met de Bijbel om te gaan. 

1000 
manieren

tijd om erin te lezen. Daarom is juist 
catechisatie een belangrijk moment 
in de week. Dan is er tijd om de 
Bijbel open te slaan en met elkaar in 
gesprek te gaan over wat er staat.

LUISTEREN
Het is belangrijk om het bijbel-
gebruik onder jongeren niet te zien 
als probleem, maar als kans. Het 
verhaal van YO uit Lelystad is daar 
een mooi voorbeeld van. Door mid-
del van een filmpje, gemaakt door de 
jongeren, komen de preek en de Bij-
bel in een andere vorm de kerkzaal 
binnen. Niet alleen zijn jongeren op 
deze manier actief aan de slag gegaan 
met de Bijbel, hun filmpjes verbin-
den ook generaties in de gemeente. 

Het jaarthema van de Protestantse 
Kerk is aankomend jaar ‘Een goed 
verhaal’. De Bijbel staat dan centraal, 
maar ook onze eigen verhalen doen 
ertoe. Het is dan wel belangrijk om 
eerst goed te luisteren. Want er zijn 
dan misschien wel duizend manie-
ren om met de Bijbel om te gaan, 
maar weten we ook welke manier 
de jongeren aanspreekt? Ga daarom 
met ze in gesprek en luister goed. 
Op welke manier willen ze de Bijbel 
openen?
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Dante van As (18) uit Nieu-
wendijk (NB): “Aan het 
begin van de middelbare 
school ben ik best een 

lange periode mijn geloof kwijt ge-
weest. Ik wilde er goed uitzien, stoer 
doen. Het geloof vond ik suffe onzin. 
Ik moest wel mee naar de kerk.

Ik luisterde naar muziek van Lil Peep 
en zijn gedachten over het leven en 
de dood. Hij stierf aan een overdosis. 
De woorden die zijn moeder uitsprak 
bij zijn begrafenis raakten me: ‘The 
heart breaks and breaks and lives by 
breaking. It is necessary to go through 
dark and deeper dark and not to turn.’ 
Zo heb ik dat ook ervaren met gelo-
ven. 
Dat God er voor mij persoonlijk is, 
ervaar ik vaak in kleine dingen. In 
mijn propedeuse moest ik het echt 
hebben van de allerlaatste toetsen. 
Ik haalde ze allebei. Dan weet ik: dat 
heb ik niet alleen geflikt. 
Ik zit in mijn tweede jaar pedagogiek 
en begeleid als stage tieners en hun 
ouders bij de jeugdopleiding van 
PSV. Volgend jaar mag ik stagelopen 

bij jongeren van 13-21 jaar in de 
detentie of verslavingszorg. Ik zie het 
als roeping om jongeren te helpen 
die in een negatieve spiraal zitten en 
die er zonder hulp niet uit komen. 
Het is niet in mijn oor gefluisterd, 
maar ik geloof wel dat ik door God 
gestuurd ben om die kant op te gaan. 
In mijn vriendengroep gelooft 
eigenlijk niemand, sommigen zijn 
randkerkelijk. Ze weten allemaal dat 
ik christen ben 
en actief ben 
in de kerk.” 

IK BEN GELIEFD
Tekst:  Marian Timmermans Beeld:  Marieke Viergever

COLOFON

‘Ik zie  
het als 

roeping’

Redactie

Linda Zuidhof (hoofdredacteur), Marusja 

Aangeenbrug (eindredacteur), Astrid 

Damstra, Ronnie Zuidam en Linda Zwart

Aan dit  nummer werkten verder mee:

Jeanet Aartsen, Heiko Bertram, Marijke ten 

Cate, Stephan Egbers, Henk Kuindersma, 

Corina Nagel, Heleen Platschorre, Vincenza 

La Porta, Nelleke Quist, Niek Stam, Marian 
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Jong Protestant is voor iedereen die hart 

heeft voor kinderen en jongeren in de kerk.

Meer van dit soort  
verhalen? 
Bestel Ik ben geliefd (mét tips 
voor een goed gesprek) op  
www.jop.nl/geliefd. 

Bestel 
gratis!

Ik ben geliefd!
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Een boekje van JOP, vol geloofsverhalen van kinderen, 
jongeren en jeugdleiding uit de Protestantse Kerk. 

Verhalen van mensen die geraakt zijn. 
Verhalen die raken. 

En die jong en oud verbinden door ze te delen. 
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ONDERSTEBOVEN
Samenstel l ing:  Heleen Platschorre Beeld:  Heiko Bertram

“De Bijbel leert mij wie God voor mij is. Ik 
leer vanuit zijn Woord wat echte liefde is: 
God gaf zijn Zoon voor ons. Het leven 
vanuit het vertrouwen dat 
Jezus mijn Verlosser is, 
geeft mij rust en zekerheid. 
In elk bijbelgedeelte vind ik praktische 
richtingaanwijzers voor een leven 
vanuit vertrouwen en liefde.”
Jeanette Vos-Spek,
kerkelijk werker Protestantse Wijkgemeente  

Zoetermeer-Noord

“Ik weet het niet zo goed. Wat mij in 
elk geval wel helpt, is het 
idee dat je altijd opnieuw 
kunt beginnen. Eigenlijk net als 
Jezus, die opstond uit het graf en leeft. Ik 
zit nu in de brugklas en in het begin van dit 
schooljaar vond ik het moeilijk. Ik voelde me 
helemaal niet thuis in de nieuwe klas. Maar 
iedere dag is een nieuwe dag. Soms was het 
ineens wel gezellig met de nieuwe kinderen, 
wat ik eerst niet had verwacht. Het ging niet 
van het ene op het andere moment, maar nu 
voel ik mij wel op mijn plek.”
Anniek van Holten,
12 jaar

Voor alle vragen over u
w

 g
e

m
e

en
te

ma t/m do.  
9.00-21.00

vr. 09.00-16.00

(030) 880 18 80

‘De Bijbel leert mij wie God 
voor mij is. Ik leer vanuit zijn 
Woord wat echte liefde is: God 
gaf er zijn zoon voor.’ Jeanette 
Vos-Spek, kerkelijk werker in 
Zoetermeer, verwoordt op de 
pagina hiernaast haar relatie  
met de Bijbel.

In de kerk leven en werken we 
vanuit de inspiratie door verhalen die 
ons in de Bijbel worden verteld. Deze 
nodigen je uit om ze te vertalen naar je 
eigen leven. Verhalen van verdriet en 
menselijk tekort, verhalen van kracht, 
troost en weer opstaan. Daarmee is de 
Bijbel een spiegel voor ons dagelijkse 
leven.

In de kerkdienst maar ook in ge-
spreksgroepen, tijdens catechisatie, be-
zoekwerk en op allerlei andere plekken 
zijn we bezig met de bijbelverhalen. 
Een goed verhaal laat je namelijk niet 
koud maar brengt je in beweging. Een 
goed verhaal houd je niet voor jezelf 
maar deel je met anderen. 

Het delen van het verhaal helpt de 
Bijbel te verstaan. In de interactie met 
elkaar worden vragen gesteld, en wor-
den perspectieven geopend. Daarmee 
helpt het ook de ander te begrijpen.

Lees op pag. 20-21 wat de 
dienstenorganisatie aanreikt als 
materiaal om de Bijbel te leren 
verstaan.

Op verhaal 
komen
Bijna elke gemeente 

kent bijbelstudie- en/

of gespreksgroepen. 

Kies de groep

-  die past bij uw visie 

en verwachtingen

-  die past bij u: een 

homogene groep of 

een groep mensen 

die ‘verschillend’ 

geloven

-  waar u zelf ook op 

verhaal kunt komen, 

m.a.w. is er ruimte 

voor interactie en 

zijn er werkvormen 

die het gesprek 

stimuleren?

Spannender: start zelf 

een groep. Betrek er 

gemeenteleden met 

een andere culturele 

achtergrond bij, voor 

nieuwe inzichten, 

onderling begrip en 

leren van elkaar.

Heeft u ook een vraag? De dienstenorganisatie denkt met u mee! Stel uw vraag via tel. (030) 880 18 80 

(ma. t/m do. van 09.00 – 21.00 uur, vrij. van 09.00 – 16.00 uur) of via info@protestantsekerk.nl.

Voor alle vragen over u
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ma. t/m do.  
9.00-21.00

vr. 09.00-16.00

ondersteboven

(030) 880 18 80

Een vraag naar aanleiding van uw werk in de kerk? 

 In deze rubriek krijgt u antwoord, vanuit verschillende invalshoeken. Tekst: Janet van Dijk 
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Een vraag naar aanleiding van jouw werk in de kerk? 

 In deze rubriek krijg je antwoord, vanuit verschillende invalshoeken. 
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‘De Bijbel leert mij wie God 
voor mij is. Ik leer vanuit zijn 
Woord wat echte liefde is: God 
gaf er zijn zoon voor.’ Jeanette 
Vos-Spek, kerkelijk werker in 
Zoetermeer, verwoordt op de 
pagina hiernaast haar relatie  
met de Bijbel.

In de kerk leven en werken we 
vanuit de inspiratie door verhalen die 
ons in de Bijbel worden verteld. Deze 
nodigen je uit om ze te vertalen naar je 
eigen leven. Verhalen van verdriet en 
menselijk tekort, verhalen van kracht, 
troost en weer opstaan. Daarmee is de 
Bijbel een spiegel voor ons dagelijkse 
leven.

In de kerkdienst maar ook in ge-
spreksgroepen, tijdens catechisatie, be-
zoekwerk en op allerlei andere plekken 
zijn we bezig met de bijbelverhalen. 
Een goed verhaal laat je namelijk niet 
koud maar brengt je in beweging. Een 
goed verhaal houd je niet voor jezelf 
maar deel je met anderen. 

Het delen van het verhaal helpt de 
Bijbel te verstaan. In de interactie met 
elkaar worden vragen gesteld, en wor-
den perspectieven geopend. Daarmee 
helpt het ook de ander te begrijpen.

Lees op pag. 20-21 wat de 
dienstenorganisatie aanreikt als 
materiaal om de Bijbel te leren 
verstaan.

Op verhaal 
komen
Bijna elke gemeente 

kent bijbelstudie- en/

of gespreksgroepen. 

Kies de groep

-  die past bij uw visie 

en verwachtingen

-  die past bij u: een 

homogene groep of 

een groep mensen 

die ‘verschillend’ 

geloven

-  waar u zelf ook op 

verhaal kunt komen, 

m.a.w. is er ruimte 

voor interactie en 

zijn er werkvormen 

die het gesprek 

stimuleren?

Spannender: start zelf 

een groep. Betrek er 

gemeenteleden met 

een andere culturele 

achtergrond bij, voor 

nieuwe inzichten, 

onderling begrip en 

leren van elkaar.

Heeft u ook een vraag? De dienstenorganisatie denkt met u mee! Stel uw vraag via tel. (030) 880 18 80 

(ma. t/m do. van 09.00 – 21.00 uur, vrij. van 09.00 – 16.00 uur) of via info@protestantsekerk.nl.
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Een vraag naar aanleiding van uw werk in de kerk? 

 In deze rubriek krijgt u antwoord, vanuit verschillende invalshoeken. Tekst: Janet van Dijk 
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