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Soms rijdt een heftige gebeurtenis als een sneltrein 

je bestaan binnen. Een familielid overlijdt, je 

bedrijf gaat failliet, de meest volkomen liefde 

wandelt je leven uit, je lichaam functioneert niet 

meer zoals eerst. Of – zoals bij de discipel Petrus 

– je leermeester wordt gevangengenomen en weggevoerd. 

Alles lijkt voor altijd op z’n kop te staan. En toch.

Het is niet het einde. Verdriet, gemis, ziekte, woede, 

dood – niets van dat alles heeft uiteindelijk het 

laatste woord. Pasen staat juist voor de overwinning 

van het leven op de dood. Wat er ook gebeurt, we 

mogen altijd opnieuw beginnen, daar gaat het over in 

de nieuwe rubriek ‘Genade’ (pag. 27). 

Een nieuw begin, dat laat ook het 

avondmaal elke keer zien, weten 

Wessel en Ineke Eijkman, die het 

achter de laptop vierden (pag. 15). 

Mocht u op zoek zijn naar stilte en 

bezinning: u bent 

een van de velen. 

Twee dames in Gouda 

richten om die reden een 

Weilandklooster op (pag. 37).  

Mij klinkt het goed in de oren:  

rust vinden in een leven dat soms 

ineens op z’n kop kan staan.

 Marusja  Aangeenbrug 

 hoofdredacteur Petrus 

Gratis veertigdagentijdkalender!
Wilt u bewust toeleven naar Pasen? Via  

petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender 

bestelt u gratis de papieren veertigdagentijdkalender.

U kunt zich hier ook aanmelden voor een  

online kalender.

Soms doet de kerk denken aan Petrus, die visser, vriend en volgeling van 

Jezus. Sterk als een rots en tegelijk zwak en feilbaar. Net zoals de mensen 

in de kerk: soms moedig, soms overmoedig, soms te voorzichtig. Meld u 

aan voor de e-mailnieuwsbrief: petrus.protestantsekerk.nl/nieuwsbrief. 

06
Ineens stond al les op losse schroeven

67
Strijden tegen ongelijkheid in Zuid-Afrika

Deze kerkstoel staat voor wat u in de 

kerk kunt ervaren: geloof, steun, vragen, 

twijfels. Hij kan in de kerk staan, maar 

ook in het bos, of in een winkelstraat. 

Waar staat úw stoel?

Wat herken je in Petrus?
“Hij had eerst een andere naam, namelijk Simon. 

Ik kreeg de naam Lisanne toen ik 3 was, bij mijn 

adoptie. Verder was Petrus temperamentvol, hij 

zette gevoelens om in daden. Dat doe ik ook. 

Niet alleen positief: als ik boos ben, laat ik dat 

goed merken.”

Wat zou jij doen tijdens de storm op het meer?
“Als Jezus er is, hoef je eigenlijk niet bang te 

zijn. Petrus wist dat ook, maar het menselijke 

bleef. Ik zou ook bang zijn en Jezus snel wakker 

maken: help!”

Welke woorden van Jezus bieden jou hoop als het 
moeilijk is?
“‘Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in 

de wereld, maar houd moed: ik heb de wereld 

overwonnen’ (Johannes 16:33). Ik vind het 

hoopvol dat Jezus weet heeft van onze situatie 

én houvast biedt.”

Zou jij visser van mensen kunnen zijn?
“Elke christen kan dat, met zijn of haar 

eigen talenten. Ik noem het ‘evangeliseren 

met je houding’. Dat maakt anderen 

nieuwsgierig naar waarom je iets doet.”

Wie is een rots in jouw leven?
“Dat zijn mijn man en mijn familie: ik voel 

hun onvoorwaardelijke liefde voor mij.”

Op pagina 33 vertelt Lisanne 

Teunisse over haar kerk, de 

Hervormde Gemeente Stellendam.

& Lisanne

5 vragen
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‘ Breng de mens aan het licht  
die God uit u wil maken.’ 
Helmut W. Brinks (1932), Duitse auteur en theoloog.
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Vragen 
zonder 
antwoord?
Klaas kan 
ermee 
leven
Wat als geloven ineens onmogelijk lijkt? Als de 

geest uit de fles is gaat die er niet  zomaar meer in, 

merkte tv-presentator  Klaas van Kruistum. 

Toch ontstond er weer ruimte.

  ·  7

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.



Klaas kan alles. Of in elk geval wíl Klaas 

alles kunnen – en daarom probeert 

hij de gekste dingen uit. Klaas van 

Kruistum, presentator van het populair-

wetenschappelijke tv-programma 

‘Klaas Kan Alles’ en bekend van andere 

tv-programma’s als Checkpoint en 

‘Wie is de Mol?’ (hij was de ‘mol’ in 

2016), is nieuwsgierig en altijd in voor 

een nieuwe uitdaging. 

De kerk, de Bijbel – het werd hem 

allemaal met de paplepel ingegoten. 

Toch bleek geloven juist iets dat hij op 

een gegeven moment níét meer kon. 

Hij was “heel actief” in de kerk, speelde 

bijvoorbeeld gitaar als er op straat 

geëvangeliseerd werd. “In onze kerk 

gold een vrij vaststaand wereldbeeld. 

Ik had met mijn ouders weleens 

discussie, bijvoorbeeld over welke 

muziek je luisterde of wat je wel en 

niet deed op zondag. Maar ik heb het 

nooit ervaren als zwaar.”

“Heel herkenbaar, die wereld”, zegt 

Paul Visser. “Ik heb me er op jonge 

leeftijd juist enorm tegen verzet. Maar 

ik hoor bij jou niets van afkeer. Had je 

er persoonlijk iets mee?” Klaas peinst. 

“Ik was me er goed van bewust wat het 

geloof inhield, maar misschien moet 

ik achteraf constateren dat het een 

vanzelfsprekendheid was.”

Verknipt
Vragen kreeg Klaas pas later, vooral 

toen hij voor het EO-programma 

‘Bestemming onbekend’ de wereld 

over vloog. Op het vliegveld vroeg 

hij Nederlandse jongeren of ze hun 

ticket wilden ruilen voor ‘de reis van 

hun leven’. Hij nam hen mee naar 

een achterbuurt, een vuilnisbelt, 

lijmsnuivende kinderen – “heel veel 

armoede, schrijnend onrecht”.

“In een paar jaar tijd zag je een hoop 

leed”, constateert Rob Visser. “Wat 

deed dat met je?” Klaas kreeg er een 

“verknipt beeld” van de wereld van, 

hij raakte langzaam afgestompt. “Bij 

straatkinderen in Brazilië waren de 

kandidaten diep onder de indruk, zelf 

merkte ik dat ik het vond meevallen. 

Heel bizar.”

In een kraamkliniek in Oeganda 

overleed een hoogzwangere vrouw 

tijdens de bevalling, nadat de baby 

al in haar buik overleden was. Een 

paar dagen later zat Klaas in een 

Nederlands ziekenhuis met zijn eigen 

hoogzwangere vrouw. “Dan besef je 

wat een ongelooflijke luxe wij hebben 

in Nederland.”

“Dat kan wrang voelen”, weet Paul 

Visser uit ervaring. Toen zijn te vroeg 

geboren eigen kleinkind vanuit Malawi 

naar Johannesburg in Zuid-Afrika 

vervoerd moest worden, dekte de 

verzekering de kosten. “Natuurlijk ben 

je blij dat dat mogelijk is, maar het 

voelt ook scheef.”

Zoethoudertje
De reizen waren een avontuur, 

tegelijkertijd ervoer de presentator 

steeds meer frictie. “Op een gegeven 

moment hoorde ik een preek waarin 

gezegd werd: God heeft een plan met je 

leven. Ik dacht: heeft God dat dan alleen 

voor mensen in Nederland of zo?”

De vragen stapelden zich op in zijn 

hoofd. Een half jaar na de enorme 

aardbeving van 2010 was hij in Haïti. 

“De uitzichtloosheid was enorm”, 

herinnert hij zich. “Mensen leefden in 

vluchtelingenkampen. Als er een storm 

zou komen, zou alles weer met de 

grond gelijkgemaakt worden.” 

Hij ontmoette een meisje dat dezelfde 

naam droeg als zijn eigen dochter en 

net zo oud was. “Zij staat met 20-0 

achter, realiseerde ik me, en ze kan er 

níéts aan doen. Hoe verhoudt zich dat 

tot wat ik altijd heb geleerd, dat God 

een plan met je leven heeft? Niet!” 

Er knakte iets in hem. “Alles wat ik 

meegekregen had, al die mensen die 

altijd precies konden uitleggen hoe 

God het bedoeld had … Ik voelde: zo 

zit het dus niet in elkaar. Dan moet ik 

ook eerlijk zijn: ik ga hier afscheid van 

nemen.”

Grote vragen zijn ook Paul Visser 

niet vreemd. “Het idee dat alles 

wat er gebeurt voortkomt uit Gods 

voorzienigheid, is niet bijbels. Paulus is 

dwarser en sprak in Romeinen 8 over 

zinloosheid. Dat roept de vraag op: 

hoe is God dan níet en wél aanwezig 

in onrecht en misère?”

Klaas: “Als de vragen er eenmaal 

zijn, is de geest uit de fles.” En die 

ging er ook niet zomaar meer in. 

“Ik trok de conclusie: dan maar als 

atheïst door het leven. Maar dat bleek 

superingewikkeld. Als je opgevoed 

bent met bepaalde christelijke 

waarden, op basis waarvan ga je 

nu dan keuzes maken in het leven? 

Geen idee. Ineens was het beeld: 

we zijn alleen een klomp chemie – 

succes ermee! Alles stond op losse 

schroeven.” 

 Rob Visser 

Geboren: 17 december 

1951, Den Haag.

Gemeenten: Deil/

Enspijk, Holten, 

Apeldoorn, 

Amsterdam.

Emeritaat: januari 

2018, maar nog 

actief als predikant 

in Vuren.

 Paul Visser 

Geboren: 24 januari 

1959, Epe.

Gemeenten: Aalburg, 

Harderwijk, 

Bergambacht, Den 

Haag, Amsterdam, 

Rotterdam-Zuid 

(Maranathakerk).

' Ik dacht:  

dan maar als  

atheïst door  

het leven'

 Klaas van Kruistum 

Klaas van Kruistum (1976) is getrouwd en heeft vier 

dochters. Jarenlang werkte hij als radiopresentator, 

in 2008 ging hij ook voor tv aan de slag. Hij raakte 

bekend dankzij EO-jeugdprogramma’s als Checkpoint. In 

2014 stapte hij over naar KRO-NCRV. Hij presenteert nu 

onder andere het interactieve ZappLive en het populair-

wetenschappelijke familieprogramma ‘Klaas Kan Alles’. 

Voor de Protestantse Kerk presenteert hij halfjaarlijks 

Sirkelslag, in 2019 was hij verslaggever bij The 

Passion, en in 2020 presentator van het Petrus Festival.

›
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Pittige brieven
Wat Paul Visser verbaast: “Bij 

zo’n intensief tv-programma zou 

professionele begeleiding moeten 

zijn.” En eigenlijk hadden de vragen 

die het programma opriep gewoon 

besproken moeten worden, vindt 

hij. “Rijen gelovigen zijn opgegroeid 

met het beeld dat God een plan 

met je leven heeft. Het gevaar 

daarvan is dat je alle grilligheid van 

het leven op God terugvoert en 

hem daarvoor verantwoordelijk 

houdt. Maar dát is niet de God van 

de Bijbel. Dit had een kans kunnen 

zijn om zo'n denksysteem aan de 

kaak kunnen stellen. Dat had winst 

opgeleverd.”

De Amerikaanse zanger Michael 

Gungor wierp voor Klaas nieuw licht 

op zijn vragen. “In een interview 

vertelde hij over zijn nieuwe liedje 

over moeder Teresa. Iedereen kent 

haar als een godvruchtige vrouw 

die veel mensen hielp. Wat maar 

weinigen weten, is dat ze ook 

heel pittige brieven aan God heeft 

geschreven. In dat liedje roept ze 

uit: Oh my God, where are you? 

Waar bent U eigenlijk in al deze 

ellende? Het sneed door mijn ziel. 

Dit waren míjn woorden.”

“Die vraag houdt heel veel mensen 

bezig”, denkt Rob Visser. “Het 

is belangrijk om die gewoon te 

stellen.” Zijn collega wijst op de 

Bijbel. “Daar zie je óók onrecht en 

rottigheid, daar wordt geschreeuwd 

en gehuild. We mogen dat niet 

recht praten. In de Bijbel wordt 

juist verwoord dat het van geen 

kant klopt met hoe God het heeft 

bedoeld en hoe Jezus dat bestrijdt.”

Milder
Gungor bleek “een heel ontspannen 

kijk op geloven te hebben”, vertelt 

Klaas. “Hij zei: er zijn dingen die de 

wetenschap kan verklaren, en er zijn 

dingen die daar niet in passen. Dan 

komt geloof om de hoek kijken.”

Het betekende het begin van 

nieuwe inzichten. “Ik was gewend 

om alles rationeel te willen 

verklaren, maar ik heb geleerd 

om milder voor mezelf te zijn. 

Het is waardevol en hoopvol om 

van gedachten te wisselen over 

vragen. Maar als er geen antwoord 

is, dan is dat prima. Voor mij is 

het mysterie groter geworden, en 

dat geeft juist veel lucht. Ik kan 

het naast me neerleggen als ik 

ergens geen antwoord op weet. 

Absolutisme heeft plaatsgemaakt 

voor eerlijkheid. Dat brengt mij 

ontspanning.”

De manier van geloven waarmee 

hij is opgegroeid, heeft er ook voor 

gezorgd dat hij zichzelf “vaak over 

de knie legt. Er komt steeds weer 

twijfel in mij bovendrijven: doe ik 

het wel goed? Daar wil ik anders 

mee omgaan. Ik wil het in de ogen 

kijken en me realiseren dat dit bij 

mijn leven hoort.”

“Je praat er vrijmoedig over, 

en je hoort nog steeds bij een 

geloofsgemeenschap. Wat heb je 

hervonden?” vraagt Rob Visser zich 

af. Van Kruistum legt uit dat hij de 

Bijbel nu met andere ogen leest. “Kijk 

naar hoe Jezus in het leven stond: 

radicaal, scherp op hypocrisie en 

liefdevol naar mensen die het op de 

een of andere manier niet rooien.”

“We hadden het net over het beeld 

van God dat je kwijtraakte”, brengt 

Rob in herinnering. “Nu heb je 

het over Jezus. Helpt het geloof 

in Jezus jou om de weerbarstige 

werkelijkheid te aanvaarden?”

Klaas kijkt nadenkend voor zich 

uit. “Dat weet ik niet zo goed. Ik 

weet alleen dat er iets gebeurt als 

je anderen probeert te benaderen 

zoals je zelf benaderd wilt worden. 

Als je met die liefde aan de slag 

gaat, dan kunnen dingen die kapot 

zijn weer heel worden.”

“Het mooie”, zo zegt Paul Visser, “is 

dat het behapbaar wordt gemaakt. 

In de ontmoeting met mensen vindt 

ook de ontmoeting met God plaats. 

Ik kan de wereld niet redden, maar 

ik kan wel mijn verantwoordelijkheid 

nemen door recht en goed te 

doen. Je kunt je vragen hebben bij 

Gods liefde als je om je heen kijkt. 

Maar tegelijk zeg ik: zonder Gods 

reddende liefde zijn we pas echt de 

pineut!”Hij realiseert zich dat veel 

bijbelverhalen voor buitenstaanders 

onzinnig klinken. “Een vrouw die 

zomaar zwanger wordt, Iemand die 

opstaat uit de dood? Maar juist in 

die verhalen gloort er hoop: God 

dient zich genadig bij ons aan. Hij 

discrimineert niet, Hij zet niet weg, 

maar hij zegt links en rechts een 

bevrijdend woord.”

Nieuwsgierig
Rob Visser herkent de vragen van 

Van Kruistum wel. “Als dominee 

tob ik soms ook met een preek. 

De werkelijkheid van God staat 

diametraal op onze wereld. Mensen 

hebben veel moeite om dat te 

rijmen. Wat zeg je daar dan over? 

Is jouw antwoord nu: ik troost me 

met de gedachte dat het uiteindelijk 

toch goed afloopt?”

“Dat weet ik niet.” Klaas is er maar 

liever eerlijk over. “Tenminste, het 

gaat op en af wat ik daarover denk. 

En ik vind het prima om dat gewoon 

te laten zijn.” Maar Rob Visser vraagt 

nog even door: “Wat geeft jou 

moed en hoop voor de wereld, wat 

inspireert jou?” 

Mild zijn en nieuwsgierig blijven, 

daar moeten we het mee doen, 

denkt Klaas. “Ik probeer met een 

open blik om me heen te kijken. 

Dan krijg je een connectie met 

mensen en vallen dingen op hun 

plek. We zijn allemaal gebroken 

stukjes mens, met elkaar proberen 

we het te rooien. Alleen vanuit die 

houding lukt het mij om voorbij 

die strengheid richting mezelf te 

komen. Dat gun ik iedereen.” 
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' Ga gewoon naast 

mensen staan'

‘ Voor mij is het mysterie alleen 

maar groter geworden’
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Wereldgebedsdag
Verenigd in gebed

Iedere eerste vrijdag van maart gaat gebed 

de wereld rond. Wereldgebedsdag wordt 

georganiseerd door christenvrouwen die door 

gebed en actie invloed willen uitoefenen op 

mensen en hun omgeving. Een etmaal lang 

zijn er in 173 landen bijeenkomsten. Daar 

worden dezelfde noden voor God gebracht, 

dezelfde gebeden uitgesproken en dezelfde 

Schriftgedeelten gelezen. Alleen al in Nederland 

gebeurt dat op ruim 500 plaatsen. Zo verenigt 

Wereldgebedsdag mensen over de hele wereld in een keten 

van gebed. Dit jaar is de organisatie in handen van Comité 

Vanuatu. Het thema is ‘Rotsvast – bouwen op een stevig 

fundament’, naar Matteüs 7:24-27.

» wereldgebedsdag.nl

Inspiratie
Ikonen in Kampen

Deze winter houdt het Ikonenmuseum Kampen 

een dubbelexpositie met objecten uit de collectie 

van Henk en Babs Helmantel en iconen uit het 

Ikonenmuseum. In zes zalen wandelt u langs 

middeleeuwse beelden, stillevens, kerkinterieurs, 

iconen en andere objecten. Ze zijn zorgvuldig bij 

elkaar gezocht door Henk, Babs en de curator 

van het museum. Het is de derde keer dat het 

Ikonenmuseum en het museum van kunstschilder 

Helmantel samenwerken. In eerdere exposities 

lag de nadruk op de kerkinterieurs en de 

middeleeuwse beelden uit Helmantels collectie. 

Dit keer is gekozen voor een associatieve 

aanpak waarbij elke zaal een eigen 

thema heeft. De tentoonstelling loopt 

tot en met 27 maart.

» ikonenmuseumkampen.nl

Podcast
Alle registers open

In de nieuwe EO-podcast ‘Alle registers open’ praat 

presentator Elsbeth Gruteke met organisten over 

hun vak. Wie zijn de vrouwen en mannen die vaak 

verstopt zitten achter het kolossale instrument? 

Wat inspireerde hen om orgel te gaan spelen? 

En welke betekenis heeft de muziek eigenlijk voor 

hen? Het gesprek met een organist wordt omlijst 

door orgelmuziek.

» nporadio4.nl/podcasts 

   of via uw favoriete podcastapp

Podcast
Een dagelijkse portie psalm

Eeuwenoud en toch heel vertrouwd: voor veel mensen zijn de psalmen 

de longen van de Bijbel. Gevoelens van wanhoop, verdriet of juist van 

vreugde en dankbaarheid: je komt ze allemaal tegen in de psalmen. 

Voor zijn podcast ‘Blijf kalm met een psalm’ put radiomaker Sjoerd 

Muller uit die literaire schat. Rebecca Schoon leest in deze podcast 

telkens een deel van een psalm voor. Sjoerd pikt er vervolgens een 

gedeelte uit dat hem raakt, verwondert of waarbij hij vragen heeft. 

Iedere keer staat een nieuwe psalm centraal. Zo ga je met een goed 

gevoel de dag in.

» mijnkerk.nl, Soundcloud en Spotify

Denkstof
Inspiratie voor tieners

Kan ik geloven zonder kerk? Ik ben niet gelukkig, 

wat nu? Waar is Jezus op woensdag? ‘Denkstof’, 

een initiatief van EO BEAM, is een serie unieke en 

inspirerende video’s vol bezinning en geloofsvragen. 

Ze helpen je als tiener je eigen mening te vormen, je gedachten te 

prikkelen en te ontdekken hoe je als christen kunt omgaan met lastige 

vragen. Jong Protestant maakte bij iedere uitzending verschillende 

werkvormen om met jongeren in gesprek te gaan over de vragen.

» jongprotestant.nl/denkstof

Boek
De kerk is fantastisch

Al doet de titel anders vermoeden, het portret dat Rik Torfs 

van de kerk schetst in De kerk is fantastisch is niet altijd 

mooi. Toch is dat voor de hoogleraar geen belemmering 

om haar zeer te waarderen. Hij kiest acht invalshoeken om naar 

de kerk te kijken. De kerk als gebouw, als plaats van verrotting, als 

pleisterplaats voor ongelovigen, als oase, als hospitaal, als bron van 

humor, als plek van schoonheid en als waakvlam voor de verrijzenis. 

Die acht perspectieven laten allemaal iets zien van de kerk, 

zonder dat ze haar helemaal vatten. Want uiteindelijk blijft de kerk 

ongrijpbaar: niemand kent haar echt.

» kokboekencentrum.nl

Netflix
The Story of God

In de Amerikaanse 

documentairereeks The 

Story of God van National 

Geographic gaat acteur 

Morgan Freeman op zoek 

naar antwoorden op de grote 

geloofsvragen van mensen 

uit verschillende culturen en 

religies. In de serie vertellen 

mensen over hun ervaring met 

het geloof, bij plaatsen zoals 

de Olijfberg, de Rotskoepel en 

de Westmuur in Jeruzalem, 

een bodhiboom in India, een 

mayastad in Mexico en de 

Lakewood Church in Houston. 

Volgens de presentator 

denken christenen, moslims 

en boeddhisten vaak dat ze 

een heel andere visie op de 

wereld hebben, terwijl er veel 

overeenkomsten zijn.

» netflix.com

Soms kom je op onverwachte plaatsen geloof, hoop en liefde 

tegen. Kijk voor méér muziek, boeken, theater en andere tips 

op petrus.protestantsekerk.nl/opgevist. Heeft u zelf tips? 

Mail dan naar petrus@protestantsekerk.nl. 
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‘Ook vanuit huis ervaren we verbondenheid  
met onze broers en zussen in de gemeente.  
Met het brood en de wijn delen we allemaal  

in het offer van onze Here Jezus.’ 
 

Wessel en Ineke Eijkman zijn  

lid van de Protestantse  

Gemeente Kruispunt Vathorst  

in Amersfoort. Net als in  

veel andere gemeenten werd  

ook hier het afgelopen jaar  

het avondmaal in de kerk  

én thuis gevierd.
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Toen Jezus hem riep, liet 

Petrus zijn netten meteen 

liggen. Welke keuzes  

maken gelovigen van nu 

in hun dagelijks leven?  

Jeanet Aartsen (55) uit 

Zutphen begint elke 

doordeweekse dag met 

twintig minuten stilte. 

Daardoor staat ze  

anders in het leven.

Waarom heb je deze keuze gemaakt?
“Voor mij is het zoeken van de stilte 

een middel om aandachtiger in het 

leven te staan. Het is zorgen voor 

mijn ziel te midden van alle prikkels 

die dagelijks op me afkomen.” 

Wat betekent deze keuze voor je 
dagelijks leven?
“Elke ochtend vóór het werk neem 

ik tijd voor de stilte. Ik begin met 

lichaamsoefeningen en ga dan 

twintig minuten zitten voor een 

icoon, met een kaarsje aan. Ik loop 

mijn lichaam langs en richt me op 

mijn adem. Gedachten komen en 

gaan. Het is niet zweverig, het is 

juist ‘aarden’; ik zit op een kussen 

op de grond. Ik krijg contact met 

mezelf en daarin met de mensen 

om me heen. Het is ook openstaan 

voor het goddelijke; ik zit bewust 

voor de icoon, voor het aangezicht 

van de Eeuwige.”

Wat heeft het je opgeleverd?
“Ik vind dat ik hierdoor anders in 

het leven sta. Met meer rust en 

mildheid. In de stilte komen dingen 

vaak anders bij je binnen. Ik ben 

daardoor bepaalde bijbelverhalen 

anders gaan verstaan. Zo gaat de 

zin die Jezus uitsprak naar Zacheüs, 

‘Kom naar beneden, vandaag wil Ik 

in je huis verblijven’, al lang met me 

mee. Ik versta het als een afdalen uit 

mijn hoofd en nagaan hoe ik in mijn 

leven God een plek kan geven.”

Kun je het andere mensen aanraden?
“Mij helpt het, en ik denk 

anderen ook. Daarom geef ik 

meditatiecursussen in het koor van 

de kleine middeleeuwse kerk waar 

ik zelf kom – een prachtige, stille 

plek. Ik zie dat het mensen 

goed doet.” 

Meer weten over christelijke 

meditatie? 

»  protestantsekerk.nl/thema/

meditatie

‘In de stilte 

komen dingen 

vaak anders 

bij je binnen'

De keuze van

Jeanet Aartsen
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[ advertentie ]

newfaithnetwork.nl

Het grootste aanbod
christelijke films en series

Verhalen over geloof, hoop en liefde.
Gebroken  
en hersteld

Het is kerstavond 1580 – de 

kerstnachtdienst is misschien al 

begonnen – als een groep mannen 

plotseling de rooms-katholieke 

Pauluskerk in Baarn binnenvalt. Het 

zijn dienaren van de Staten van 

Utrecht, die de pastoor melden dat 

het voortaan verboden is om de 

‘Roomsche Religie’ te beoefenen. 

De geschrokken parochianen weten 

niet hoe snel ze zich uit de voeten 

moeten maken. Enkele dappere 

dorpsgenoten blijven. Vermoedelijk 

moeten zij samen met de pastoor 

machteloos toezien hoe de altaren, 

de beelden en het doopvont uit de 

kerk worden verwijderd en in stukken 

worden gehakt. De Pauluskerk is 

vanaf nu in hervormde handen.

Terug in de kerk
Ruim driehonderd jaar later – het 

is dan 1888 – vindt een ingrijpende 

verbouwing van de kerk plaats. 

Het koor en de zestiende-eeuwse 

consistorie worden afgebroken 

en de kerk wordt flink uitgebreid. 

Tijdens de verbouwing stuiten de 

werkers op brokstukken. Ze blijken 

afkomstig te zijn van het oude 

achthoekige doopvont: de helft 

van het doopvont zelf en de voet 

ervan. Aanvankelijk wordt het halve 

doopvont in het torenportaal gezet, 

maar in 1939 wordt het opnieuw 

in de kerk geplaatst, met de 

ontbrekende kant tegen een 

houten achterwand.

Verrassende vondst
Maar daarmee is het verhaal 

niet afgelopen. 36 jaar later 

stuit de jonge Jan Roest, die in 

samenwerking met de Historische 

Kring Baerne opgravingen verricht 

bij de Pauluskerk, op iets hards in 

de grond. Het blijkt de verloren 

gewaande andere helft van het 

doopvont te zijn. Na bijna vier 

eeuwen kunnen de delen weer 

worden samengevoegd, wat wordt 

gevierd in een feestelijke dienst 

op 4 april 1976. Om het doopvont 

helemaal in zijn oorspronkelijke 

staat terug te brengen, wordt het 

waterbekken in 2011 voorzien 

van een deksel. Daarop staan vier 

kernachtige woorden gegraveerd: 

‘Gebroken’, ‘Begraven’, ‘Gevonden’ 

en ‘Hersteld’. 

In de Pauluskerk in Baarn staat een doopvont met een 

bijzondere geschiedenis. De brokstukken ervan lagen 

eeuwenlang begraven in de grond rondom de kerk.

1385 
Eerste vermelding van  
bestaan Pauluskerk

1580 (28 maart) 
Staten van Utrecht verbieden 
‘Roomsche Religie’

1580 (24 december)
Pauluskerk wordt binnengevallen

1888 
Vondst van helft doopvont

1975 
Vondst van andere helft doopvont

Kerk & historie
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Eigenlijk wordt de ‘babbelwagen’ op dit moment niet gebruikt. 

“Dat is niet coronaproof, hè”, zegt Kees Kloosterman, “want 

daarbinnen kunnen we geen anderhalve meter afstand 

houden.” En een paar keer kon ook de ‘knabbelwagen’ de wijk 

niet in “door de aangescherpte coronaregels”. 

Maar nu heeft Kloosterman voor de foto toch maar even 

geregeld dat beide wagens erbij zijn. Want ‘Knabbelen en 

Babbelen’ in de Zwolse wijk AA-landen bestaat niet voor 

niets uit twee wagens: een foodtrailer en een gesprekswagen 

trekken de wijk in zodat buurtbewoners een pannenkoek 

kunnen eten én de mogelijkheid krijgen om een goed gesprek 

te voeren over dagelijkse problemen of over geloofsvragen.

Toen de maandelijkse maaltijden van de protestantse 

Sionskerk in Zwolle uit hun jasje groeiden, besloot de 

gemeente om de mensen niet meer in de kerk te ontvangen, 

maar de wijk in te gaan met de kerk. En zo staan de wagens 

nu afwisselend bij de Dollardflat, de Haringvlietflats en 

seniorenflat De Dommel. De pannenkoeken worden thuis 

gebakken door een vrijwilliger, ter plekke opgewarmd en – 

in deze periode – in een pan met lange steel coronaproof 

rondgedeeld.

Buurtbewoners zijn nu al bijna anderhalf jaar welkom bij 

Knabbelen en Babbelen. De wagens zorgen ervoor dat er in de 

buurt allerlei nieuwe contacten ontstaan. “Kinderen stormen 

altijd op onze pannenkoeken af en dat maakt dat hun ouders 

daarna ook komen”, zegt Kees’ vrouw Greet. “Zo bereiken we 

de buurt.” En dat vindt ze belangrijk: “Ik wil dat iedereen zich 

gezien voelt. God houdt van mij, en ik wil andere mensen 

laten weten dat God ook van hen houdt, dat iedereen 

belangrijk is.” 

Zo trekt de kerk 
de wijk in

‘De kinderen zorgen 

dat hun ouders 

ook komen’

Knabbelen en Babbelen was op 24 oktober te zien in Met hart en ziel, 

het tv-programma met verhalen van geloof, hoop en liefde uit de 

Protestantse Kerk.

»  petrus.protestantsekerk.nl/mhez

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?
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Karel Eykman: 

‘Ik wil kinderen helpen 

om erachter te komen 

wat ze zelf geloven’

‘Grote 
 woorden 
 zijn ook 
 voor 
 kinderen’

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 

Feestdagen’. Over God, 

het doel van je leven, 

toekomst, samenleving 

en meer. 

Ook kinderen kunnen meepraten over woorden als hoop en 

rechtvaardigheid, is de overtuiging van kinderboekenschrijver Karel 

Eykman (84). Een gesprek met Salomé Hoeksema (12) bewijst zijn gelijk.

Hij is een eind in de tachtig, maar 

dat is voor Karel Eykman geen 

reden om te twijfelen over een 

tweegesprek voor Petrus. ‘Nee 

zeggen’ is sowieso nooit zijn 

sterkste kant geweest. “Ik zou op 

mijn leeftijd niet meer zo vreselijk 

mijn best moeten doen om nóg 

meer succesvolle gedichten of 

boeken te schrijven. Maar ik vind 

het moeilijk om opdrachten af te 

slaan.”

Kindertjes
Zijn meest recente ‘opdracht’ is het 

boek Wat geloof jij eigenlijk?, dat 

Eykman schreef ter gelegenheid van 

het 10-jarig bestaan van het 

PC GVO (zie kader). 

De Protestantse Gemeente De 

Ontmoeting in Zaandijk gebruikt het 

boek voor een serie kerkdiensten 

met jonge tieners, waaronder 

Salomé. In de diensten komen 

de acht thema’s uit het boek aan 

de orde, waaronder ‘geloven in 

de ander’ en ‘geloven in grote 

woorden’. 

Eykman: “Vaak wordt gezegd: 

woorden als rechtvaardigheid, hoop 

en liefde zijn voor grote mensen 

in de kerk heel belangrijk, maar 

daar zijn die kindertjes nog niet 

aan toe. Oh nee? Als jij je in de klas 

vreselijk kwaad maakt over een kind 

dat gepest wordt terwijl er niets 

aan gedaan wordt, dan geloof je 

in gerechtigheid. Als je heel erg 

verliefd wordt, geloof je in liefde. 

En als je tegen de verdrukking in 

hoopt dat het toch weer goed 

komt, dan geloof je in hoop.”

Met het boek wil hij “kinderen 

helpen om erachter te komen wat 

ze zelf precies geloven”, zegt hij. 

“Die grote woorden zouden iets te 

maken kunnen hebben met God. 

Maar dat hoeft niet. Mijn boodschap 

is niet: zo zit het.”

Verliefd
Tijd voor de gesprekskaarten. 

Beiden kiezen een vraag uit die ze 

de ander willen stellen. Eykman 

trapt af. “Wat heb je afgelopen 

jaar over jezelf geleerd?” vraagt hij 

Salomé. “Nou, ik heb bedacht dat 

ik later misschien rechercheur wil 

worden”, reageert ze gelijk. “Ik houd 

wel van spanning en van sportieve 

dingen. En ik vind het leuk om 

boeken te lezen over moorden die 

opgelost worden.” 

Het doet Eykman terugdenken 

aan zijn eigen schooltijd. “Ik was 

pas zestien toen ik ontdekte dat ik 

wilde schrijven. Dat kwam zo: ik 

was verliefd, maar ik wist niet hoe 

ik haar moest bereiken. Toen ging 

ik gedichten voor de schoolkrant 

schrijven, in de hoop dat zij die zou 

lezen en dan naar mij zou kijken.” 

Met een guitige blik: “Dat gebeurde 

ook, maar ik was te verlegen om het 

‘aan’ te maken ...” “De schoolkrant?” 

reageert Salomé. “Wij hebben 

gewoon een Instagram-account!”

Wat geloof jij eigenlijk?

Het boek Wat geloof jij eigenlijk? verschijnt ter 

ere van het 10-jarig jubileum van het PC GVO, 

dat protestants-christelijk vormingsonderwijs 

verzorgt op openbare scholen. Jong Protestant 

maakte samen met uitgeverij Kwintessens en 

het PC GVO (les)suggesties bij het boek. 

»  jongprotestant.nl/watgeloofjijeigenlijk

›
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Geef vandaag voor de kerk van morgen

2021

Iets van God
Ze pakt het kaartje met haar eigen 

vraag. “Stel dat God bestaat, ziet u 

God dan als kracht of als persoon?” 

vraagt ze Eykman. “Als kracht”, 

antwoordt die gedecideerd. “Ik 

geloof dat je God kunt ontmoeten 

in iets dat van binnenuit bij 

mensen ontstaat. In gerechtigheid, 

vergeving. Alleen door in mensen 

te geloven, kan ik iets van God 

begrijpen.” 

Salomé: “Ik zie God ook wel als 

kracht, iets dat je aanspoort. Dat 

gebeurde denk ik ook bij Black 

Lives Matter. Ik vond het tof dat 

mensen de stap durfden te zetten 

om met z’n allen tegen racisme 

in te gaan.” “Ja, dat begon goed”, 

reageert Eykman. “Maar ik vind het 

wel spannend wat er in Amerika 

allemaal gebeurt. Daar zou 

zomaar een burgeroorlog kunnen 

ontstaan, met al die kwaaie 

mensen.” Salomé knikt. “Ik vind 

het maar een beetje eng.”

Niet hopeloos
“En toch geloof ik niet in 

hopeloosheid”, vervolgt Eykman. 

“Er zijn altijd tegenkrachten. Alleen 

verliezen die het soms tijdelijk, 

zoals je ziet bij het milieu. Sommige 

mensen zeggen over zonne- en 

windenergie: dat wordt toch niks. 

Maar dat is een soort fatalisme.” 

“Ik hoop echt dat het beter zal gaan 

met het milieu”, reageert Salomé. 

“Als we zo doorgaan, gaan we er 

allemaal aan. Mensen vinden geld 

en luxe belangrijker dan het milieu, 

dat vind ik heel erg. Ik hoop dat 

er een grote groep mensen komt 

die zegt: we moeten dit zo snel 

mogelijk oplossen.” 

Eykman heeft daar wel vertrouwen 

in. “Ouderen die over die 

demonstratie op het Malieveld 

zeiden: ‘Die jongeren willen alleen 

maar een vrije dag’, weten niet 

waar ze het over hebben.” Salomé: 

“Dan word je weggezet als dom en 

spijbelend. Maar voor mijn generatie 

is dit écht heel belangrijk.” 

Karel en Salomé

Salomé Hoeksema (12) en Karel 

Eykman (84) kennen elkaar uit 

gemeente De Ontmoeting in 

Zaandijk, waar de schrijver en 

theoloog meewerkt aan een 

project rondom zijn nieuwste 

boek. Hij woont met zijn vrouw 

in Amsterdam. Salomé gaat in 

Zaandam naar de brugklas van 

het VWO.

 Salomé:  

‘ Voor mijn generatie  

is het milieu écht  

heel belangrijk’

[ advertenties ]
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  Pionieren met migranten  

De man met de 
zwarte jurk 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.

Zondagochtend, de eerste trein 

naar Rotterdam. Een gure storm, 

problemen op het spoor, een NS-bus. 

Twee minuten te laat in de kerk, 

meteen doorrennen de preekstoel op. 

“We zullen beginnen met stil gebed.” 

Dat laat ik vandaag maar een poosje 

langer duren, totdat ik niet meer 

buiten adem ben. Waarom zijn ze in 

vredesnaam al met het eerste lied 

begonnen terwijl ik mijn jas nog niet 

eens uit had?

Ik weet het eigenlijk wel natuurlijk, 

waarom ze begonnen zijn. Ik preek 

vanochtend in een Nederlandse 

kerk met Nederlandse mensen. En 

dan is tijd uiterst belangrijk. Daar is 

helemaal niks mis mee. Maar toch …

Ik moet denken aan mijn broeder 

in de trein van vanmorgen. Het 

sprintertje was verder bijna leeg. Op 

het laatst stapte hij in. Een donkere 

man in een zwarte lange jurk met zo’n 

bijpassend hoofddeksel. Toen ik nog 

een keer keek, zag ik het grote houten 

kruis om zijn nek. 

Aanspreken deed ik hem niet, maar 

in gedachten groette ik hem wel: 

‘Goedemorgen oosters-orthodoxe 

priester. Ook onderweg naar jouw 

gedeelte van de kudde? Fijn je te zien 

en ik wens je Gods zegen.’ 

Toen ik de trein uit holde (zou de 

NS-bus er nog staan?), stapte hij ook 

uit. Ik zag hem nog net met waardige 

pas het perron af schrijden.

Dat brengt mij tot de vraag: zou hij 

wél op tijd zijn geweest? Of zou hij 

zich er gewoon niet zo druk over 

hebben gemaakt?

‘Ik preek vanochtend in 

een Nederlandse kerk 

met Nederlandse mensen. 

En dan is tijd uiterst 

belangrijk. 
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Column

Elke dag een tekst
In de podcast Dagvers van het Nederlands Bijbelgenootschap hoort 

u elke dag een bijbeltekst met een korte toelichting, en een vraag of 

opdracht. Zo komt de Bijbel echt dichtbij! 

» debijbel.nl/dagvers

Wat Jezus vraagt is niet mals. In de vastentijd 

verloochenen we misschien best íéts van onszelf: we 

eten geen vlees, laten alcohol staan of zetten onze 

sociale media uit. En in zekere zin vasten we zelfs 

al bijna een jaar, door sociale contacten te mijden, 

thuis te werken en mondjesmaat naar de kerk te 

gaan. Maar de zelfverloochening waar Jezus over 

spreekt, heeft niets te maken met ‘een onsje minder’. 

Het gaat om ‘geheel anders’. Petrus moet dat nog 

leren. Hij kan er niet tegen dat Jezus openlijk praat 

over Zijn aanstaande veroordeling en dood.  

Jezus reageert fel: ‘Ga terug, achter mij, Satan!  

Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan 

wat de mensen willen.’ De zelfverloochening die 

Petrus zich eigen moet maken, gaat om een nieuw 

perspectief. Hij moet leren om iedere situatie in het 

licht van het Goede Nieuws te bekijken. Vaak zal 

dat perspectief precies tegenovergesteld zijn aan 

zijn eigen neigingen. Maar uiteindelijk zal hij juist 

daardoor zijn leven behouden.

Wat roept het woord 

‘zelfverloochening’ op bij u?

Wat doet u deze Veertigdagentijd 

minder, of juist meer?

Welke situatie ziet u ineens  

anders als u focust op ‘wat God wil’?

1 2 3

‘Hij riep de menigte samen met de leerlingen 
bij zich en zei: ‘Wie mijn volgeling wil zijn, 
moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op 
zich nemen en zo achter mij aan komen.’

Marcus 8:34, Nieuwe Bijbelvertaling

24  ·  
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GenadeLeef toe naar Pasen met
de veertigdagentijdkalender 2021

Ik ben er voor jou

petrus.protestantsekerk.nl/
veertigdagentijdkalender

  Bestel gratis via  

of volg de kalender online!

BIJ ZINNEN

‘‘Naar een ander, eigentijds Christendom’’

Te koop in de boekhandel of via Skandalon.nl/bijzinnen

Meld je aanvoor een online voorlichting

Deeltijdopleidingen, 
cursussen en toerusting 

voor volwassenen

Meld je aan en maak kennis met ons onderwijsaanbod: 
www.evangelisch-college.nl/actueel/agenda/open-dagen

Bijbel  •  Theologie  •  Missionair Werk  •  Pastoraat 
Jongerenwerk  •  Prediking  •  Leiderschap

In de kerk gaat het vaak over genade. Wat zegt dit 

begrip Albert Noppers (73), lid van de Protestantse 

Gemeente Borne? 

Wat betekent genade volgens u?
“Genade is voor mij: je weer goed voelen, weer verder 

kunnen, de kracht krijgen om door te gaan. Misschien is 

dat een heel aardse invulling van genade, maar het hoeft 

ook niet hoogdravend te zijn.” 

Wat vindt u het mooiste voorbeeld van genade in de Bijbel?
“Het mooiste voorbeeld is voor mij het verhaal van de 

kruisiging van Jezus, als Hij genade schenkt aan een van 

de misdadigers die naast Hem hangen. ‘Nog vandaag zul 

je met Mij in het paradijs zijn.’ Of het verhaal van Noach 

in de ark. Het water zakt weer, mensen mogen weer 

verder leven.”

Kunnen mensen genadig zijn?
“Zeker, ik heb dat meermaals ervaren. Als iemand naar 

je omkijkt, ontvang je genade – zo zie ik dat. Tijdens de 

ziekte en het overlijden van mijn vrouw heb ik veel steun 

gekregen. Ik heb er niet om gevraagd, maar het was er.”

Heeft u zelf ooit genade ervaren?
“Op mijn 15e ben ik een keer bijna onderuitgegaan 

met de fiets, terwijl ik voortgetrokken werd door een 

brommer. Op dat moment riep ik: ‘Heer, help mij.’ Ik 

werd meteen opgetild, voelde een hand onder me, en 

zat weer rechtop op de fiets. Als dat geen genade is ... 

Ik heb toen gezegd: ‘Heer, dank voor Uw hulp. Als ik een 

seintje krijg, doe ik wat terug.' Sindsdien krijg ik soms 

ingevingen. Dan móét ik op de fiets ergens naartoe – en 

wat ik ook probeer, mijn fiets stuurt mij. Zo heb ik al een 

paar keer iemand ontmoet voor wie ik precies op het 

juiste moment kwam. Ik vind dat heel dankbaar werk en 

voor mijn gevoel doe ik hiermee iets terug voor God.”

‘Als iemand naar je omkijkt, ontvang je genade’

[ advertenties ]

Wat er ook gebeurt en wat we ook hebben 

gedaan, we mogen altijd opnieuw beginnen. 

Genade als grondtoon van het leven. 

Dat klinkt mooi, maar eenvoudig is dat niet 

altijd. Lees op protestantsekerk.nl/visienota 

meer over ‘genade als grondtoon’.
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“Wat mij betreft komt het woordje ‘amen’ 

in het Onze Vader te vroeg. Er is nog 

zoveel om voor te danken”, zegt Thea 

Westerbeek (56). De uitspraak kenmerkt 

haar levenshouding. “Ik dank God voor het 

leven, de liefde, de schepping, gezondheid, 

vrede … er is zoveel!” 

Uw Koninkrijk kome
“Werk er maar aan, het komt niet uit 

de hemel vallen. Daar denk ik aan bij 

deze bede. Hij is aanmoedigend. Het 

Koninkrijk moet in mensen gestalte 

krijgen. Het begint hier al. God heeft 

een geweldig plan met deze aarde. Ik 

heb weleens gedacht: die hemel met die 

gouden straten spreekt me helemaal 

niet zo aan. Geef mij maar de aarde. 

Het was hier volmaakt, en straks zal dat 

weer zo zijn. Dat is bemoedigend.

‘Uw Koninkrijk kome’ vind ik ook 

óntmoedigend klinken. Het duurt al 

zo lang. Soms denk ik: is het wel waar? 

Komt Jezus wel terug? Hebben we God 

toch niet zelf bedacht? Waarom zou God 

wachten? Als het beter wordt, waarom 

komt Hij dan niet nu? Maar dan denk 

ik ook aan … hoe gaat die psalm ook 

alweer? ‘Wacht dan, ja wacht, verlaat 

u op de Heer.’ Psalm 27 in de oude 

berijming van 1773. Die heb ik vroeger 

nog geleerd.

Het evangelie vind ik ingewikkeld. God 

maakt een aarde met twee mensen, het 

gaat fout, Jezus moet zorgen dat het 

weer goed komt. Je zou het zelf zo niet 

bedenken. Dat pleit wel weer voor de 

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

' Er is zoveel om 
 voor te danken'

Onze Vader
Het gebed dat Jezus 

ons leerde, is wereldwijd 

bekend. Maar bent u zich 

ervan bewust wát u bidt? 

In elke Petrus vertelt 

iemand welke vijf regels 

uit het Onze Vader hem 

of haar raken. 
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waarheid ervan. Ik denk weleens: 

waarom heeft God het niet meteen 

goed gedaan, zonder die gevallen 

engel? En als alles weer goed is 

in Zijn Koninkrijk, hoe weten 

we dan dat het niet een tweede 

keer verkeerd gaat? Dat is het 

twijfelaartje in Thea. Toch zeg ik: 

ik heb voor God gekozen, ik geloof 

dat Hij ook voor mij gekozen heeft. 

Als ik Jezus niet zou volgen, zou ik 

het leven zó leeg vinden.

Het evangelie is niet alleen een 

boodschap, het is ook een heel 

mooie levensvervulling. Ik ben 

hoofdredacteur van Elisabeth, een 

blad dat ook mijzelf bemoedigt 

en inspireert. Zo probeer ik mijn 

bijdrage te leveren aan de komst 

van het Koninkrijk. Normaal 

gesproken ben ik ook actief in de 

kerk, maar we zijn net verhuisd. 

In onze vorige gemeente was ik 

voorzitter van de kerkenraad. Ik 

vind het fijn om op beide plekken 

mensen op het spoor van Jezus te 

zetten.

In mijn kennissenkring zitten 

ook mensen die niet geloven. 

Het is lastig om te bedenken dat 

niet iedereen in Gods Koninkrijk 

zal zijn. Ik heb lang geloofd dat 

ooit ‘de schapen en de bokken’ 

gescheiden zouden worden. Als 

mensen zeggen: ‘Ik hoef God niet’, 

dan vind ik het ook wel logisch 

dat ze geen deel zullen uitmaken 

van Gods Koninkrijk. Maar ik 

geloof dat alleen de mensen die 

God radicaal afgewezen hebben, 

daar niet komen. Gelukkig lees ik 

in de Bijbel ook dat God mensen 

beoordeelt op hun goede daden.”

Geef ons heden ons 
dagelijks brood
“Als je ziet hoe droog het de 

afgelopen zomer was, dan besef je 

des te meer hoe afhankelijk we zijn 

van regen. En van insecten, voor 

de bestuiving van de gewassen. 

Zonder dat is er geen brood. Bij 

deze bede denk ik ook aan Jezus, 

het Levende Brood. Via mijn werk 

mag ik dat uitdelen, dat geeft veel 

voldoening.

Mijn man en ik staan elke morgen 

om half zeven op, dan lezen we 

uit de Bijbel en bidden we. Samen 

bidden vind ik de hoogste vorm 

van intimiteit. In je gebed durf je 

soms dingen uit te spreken die je 

niet zomaar tegen een ander zegt. 

Wanneer ik met en voor iemand kan 

bidden, is dat een groot geschenk. 

Als iemand van wie ik veel houd 

ziek is, bid ik de stenen uit de grond. 

Dan komt er een diep verlangen en 

een diepe ernst in mee.

Ik heb gedurende de dag geen 

vaste momenten waarop ik bid. 

Als je hier op zo’n stille plek in 

Drenthe mag wonen, dank je 

vanzelf voor wat je allemaal krijgt. 

Ik bid ‘te hooi en te gras’, de hele 

dag als het ware.” 

Uw naam worde 
geheiligd
“Bij het bidden vind ik het fijn om 

mijn handen voor mijn gezicht te 

houden. Dan ben ik naar binnen 

gekeerd, geconcentreerd op 

God. Ik heb al jong geleerd om in 

eigen woorden te bidden, en ook 

hardop. Ik groeide op in een kerk 

waarin dat normaal was. Toen ik 

hervormd werd, merkte ik dat veel 

mensen moeite hebben om hardop 

te bidden. Voor mij is bidden 

praten met God. Waarom zou dat 

eng zijn? 

Het Onze Vader bid ik mee in de 

kerk. Persoonlijk bid ik het zelden. 

De begrippen die erin staan, zijn 

zo groot. Vader, hemel, geheiligd: 

als ik erover nadenk, slaan mijn 

gedachten op hol. Maar ik vind 

het wel mooi dat het Onze Vader 

me leert om te beginnen met 

aanbidding en lofprijzing. ‘Uw 

naam worde geheiligd’, dat zou ik 

vanuit mezelf niet zo snel zeggen. 

Ik heb dat ook niet van huis uit 

meegekregen. Evangelische 

mensen kunnen dat beter. Maar 

danken, dat gaat vanzelf.”

Amen
“Ze zeggen weleens dat het Onze 

Vader het volmaakte gebed is. 

Maar ik mis dus de dank. Het 

woordje ‘amen’ komt te snel. Er is 

zoveel om voor te danken. Ik ben 

56, en ik ben heel dankbaar dat 

ik al zo lang leef. Ik heb een sterk 

besef van de eindigheid van de 

mens. Bidden garandeert niet dat 

je niets overkomt, dat realiseer ik 

me ook. Maar voor mij geldt dat ik 

met bidden erken dat er Iemand 

is buiten mijzelf die Zijn hand 

onder en boven mij en deze aarde 

houdt.” 

Thea Westerbeek (56) woont met haar man sinds 

vorig jaar januari in Midden-Drenthe. Vanwege 

corona hebben ze zich daar nog niet aangesloten 

bij een kerk. In haar vorige woonplaats was ze 

actief in de protestantse gemeente die ze met haar 

man bezocht. 

Thea is hoofdredacteur van Elisabeth, een 

christelijk magazine dat al bestaat sinds 1930 en 

protestantse wortels heeft. Het blad is opgericht 

door de man van de overleden Elisabeth 

Mijnhardt-Keller, lid van de gereformeerde 

kerk in Zeist. Het gaat in op vragen rond geloof, 

zingeving en leven, en heeft als doel om lezers te 

bemoedigen vanuit het christelijk geloof.

Daarnaast werkt Thea bij Sprank, een christelijke 

zorgorganisatie voor mensen met een 

verstandelijke beperking.

Speciale aanbieding voor Petrus-lezers:

» elisabethmagazine.nl/petrus‘Als ik Jezus niet zou volgen, 

zou ik het leven zó leeg vinden’

‘Soms denk ik: is het wel waar?  

Hebben we God niet zelf bedacht?’

‘Als je op zo’n stille plek mag wonen, 

dank je vanzelf voor wat je krijgt’
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Onze Vader
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“Ik ben christelijk opgevoed, maar in mijn 

puberteit hield ik me helemaal niet bezig met het 

geloof. Jarenlang ben ik niet bij de kerk betrokken 

geweest. Maar door het volgen van een Alpha-

cursus, enkele jaren geleden, ben ik tot geloof 

gekomen en weer bij de kerk betrokken geraakt. 

Daar ben ik blij mee. Ik ervaar er Gods nabijheid 

en voel me er thuis, ik kan er mezelf zijn. Een keer 

niet komen kan ook. De manier waarop je wordt 

aangesproken is prettig. En als je nieuw bent, 

komt er altijd iemand naar je toe. Je gaat niet 

op in de menigte – er is oog voor elk mens, 

dat vind ik bijzonder.

Ik vind het belangrijk om met het geloof bezig te 

zijn en daarin niet te verslappen. Daarvoor heb ik 

de gemeente nodig, zodat ik erover kan praten 

met gelijkgestemden. In de kerkdienst neem ik de 

ene keer het meest mee van de preek, de andere 

keer van wat we zingen. We zingen uit allerlei 

bundels. Het meest geraakt word ik door het lied 

‘No longer slaves’. 

Je mag weten dat je 

geen slaaf hoeft te zijn 

van je angst of je pijn, 

maar dat je vrij bent als 

je in Jezus gelooft. Dat 

ervaar ik ook zo.”

Beluister meer 

van het verhaal 

van Lisanne in 

de podcast 

Petrus Vertelt 

(aflevering 35).

» petrusvertelt.nl

De kerk van

Lisanne Teunisse

‘Je gaat hier niet op in de menigte’

Lisanne Teunisse (33) kerkt in de 

Hervormde Gemeente Stellendam.

Wat hij op catechisatie leert? Bijvoorbeeld dat je 

mensen op allerlei manieren kunt helpen. Wessel van 

Olffen (14) uit Woerden, leerling van het Christelijk 

Gymnasium Utrecht, gaat eens per maand met vijf 

jongeren in gesprek. “We vergelijken bijbelverhalen 

met de tijd van nu.”

Karin, onze kerkelijk 

werker, laat ons altijd 

goed nadenken over een 

bijbeltekst. Die vergelijken 

we met de tijd van nu. We 

lazen bijvoorbeeld uit de 

Bijbel over de barmhartige 

Samaritaan en bekeken een 

schilderij waarop het verhaal 

in de moderne tijd was 

geplaatst. Het mooie is dat je 

er voor jezelf een boodschap 

uit kunt halen en een les die 

je kunt onthouden.”

“Op mijn school vieren we de 

christelijke feestdagen. Bij 

de godsdienstlessen leren we 

ook over andere geloven en 

perspectieven. Soms heb ik 

met vrienden onderling wel 

diepere gesprekken, maar 

gewoon herrie schoppen doen 

we ook. Zelf zing, dans en 

acteer ik graag. Ik sta graag 

op het podium en heb al een 

paar keer auditie gedaan om 

mee te doen aan een musical. 

Het leuke van acteren is dat 

je even uit de realiteit kunt 

stappen, in de huid van 

Goed nadenken
“Meestal zijn we met zijn 

vijven. We eten eerst samen, 

om beurten nemen we iets 

mee. De laatste keer heb 

ik lasagne met spinazie en 

kaas gemaakt, want ik vind 

koken best leuk. Volgens 

mij was het wel lekker, 

want het was helemaal op. 

Onze gesprekken kunnen 

behoorlijk lang doorgaan. 

“Verhalen uit de Bijbel leren 

me veel. Vroeger luisterde 

ik bij mijn opa en oma na 

het eten graag naar het 

verhaal van Mozes. Nu ga 

ik maandelijks naar de 

catechisatiegroep van mijn 

kerk, de Lutherse Gemeente 

Woerden. Elke keer 

behandelen we een actueel 

onderwerp, bijvoorbeeld 

Halloween of Kerst.”

iemand anders. Het is een 

plek waar ik me helemaal 

thuis voel. Mijn droom? 

Hiermee op televisie komen.” 

Regeltjes
“Sommige mensen zijn wat 

strikter in het geloof. Ik heb 

dan het idee dat ik dat ook 

moet zijn. Soms denk ik dat 

er allemaal regels zitten 

aan geloven, maar eigenlijk 

mag je geloven zoals je wilt. 

Het is fijn om tijdens de 

catechisatie over geloof te 

praten met andere jongeren. 

Ik heb er geleerd dat je naar 

je medemens moet omkijken 

en elkaar op allerlei 

manieren kunt helpen.  

Met de groep sturen we soms 

brieven naar regeringen 

van landen waar mensen 

onrechtvaardig gevangen 

zitten. En op mijn school 

hebben we geld opgehaald 

voor de bosbranden in 

Australië. Je kunt mensen op 

zoveel manieren helpen.”

Op 24 en 31 januari en  

7 februari was de Lutherse 

Gemeente Woerden te  

zien in Zie je zondag.  

Dit EO-programma 

wordt elke zondag om 

9.20 uur uitgezonden.

»  eo.nl/ziejezondag

‘�Soms�heb�ik�best�
diepe�gesprekken�
met�vrienden’

‘Geloven�mag�je�
doen�zoals�je�wilt’

Ik geloof

Kinderen en jongeren 

vertellen open en 

eerlijk over hun 

zoektocht naar God.
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Vloggen 
voor het 
hele dorp

Hoe houd je in coronatijd een beetje sjeu 

in het kerkelijk leven? In Zunderdorp wilden 

ze het niet laten bij alleen een online kerkdienst. 

Daarom maken dominee Taco Koster en zijn 

crew elke twee weken de vlog ‘Anderhalve Meter’. 

Het hele dorp kan meekijken.

‘ De vlog dwingt  

ons beter na te  

denken over wat  

we willen delen’

Of Team Anderhalve Meter even plaats wil 

maken voor een filmopname van de eigen 

predikant van de Amsterdamse Westerkerk, 

Herman Koetsveld. Die stond namelijk wél 

gepland. “Het zijn maar twee takes,” bezweert 

de zaakwaarnemer, “we zijn zo klaar.”

Geen probleem voor Taco Koster cum suis.  

Ze zijn hier immers te gast. Bovendien hebben 

ze voor hun opname wel anderhalf uur nodig – 

die paar minuten kunnen er ook nog wel bij. Ze 

drinken nog maar een kopje koffie, aangeboden 

door de vriendelijke kerkrentmeester ter plaatse. 

Van een interventie zoals deze kijken ze niet 

meer op. Sinds ze de vlogs maken, is het 

allemaal toch een beetje improviseren geweest, 

zeggen vaste musicus Benjamin Bakker en 

cameraman Marijn Boschman. Ze maken elke 

keer wel wat mee. 

Pas nog werden ze weggestuurd door een 

beveiliger van Artis, toen ze voor de ingang 

stonden te filmen. Benjamin vergat een keer 

z’n microfoon aan te zetten en zag twee uur 

opnamewerk door het afvoerputje verdwijnen. 

Ergens in Amsterdam begon iemand in de 

camera te tetteren dat het allemaal toch 

flauwekul was, dat hele geloof. En o ja, vandaag 

is Taco z’n iPad vergeten. Balen, want dat is 

tijdens opnames z’n autocue – het scherm 

waarvan hij zijn tekst leest. Maar kijk, daar is 

te elfder ure de tablet van Benjamins dochter, 

inclusief knalroze hoes.

Soms gaan dingen door dat improviseren juist 

heel goed. Zoals die keer dat Taco in de camera 

die ene regel uit dat liedje van Joan Osborne 

citeerde (‘What if God was one of us? (…) Just 

a stranger on the bus’) en er precies een bus 

kwam aanrijden. 

Pixelig 

Toen het coronavirus vorig jaar het kerkelijk 

leven plotseling lamlegde, boorden Taco, 

Benjamin en Marijn direct hun creativiteit 

aan. Ze zijn betrokken bij de Kerk van 

Zunderdorp, een protestantse gemeente 

vlak bij Amsterdam-Noord, en ook bij de 

hoofdstedelijke Zondagavondkerk op het 

Begijnhof, van de stichting Diensten met 

Belangstellenden. Wat konden ze nog doen,  

nu er zoveel niet meer mocht? Het antwoord 

liet niet lang op zich wachten: vloggen.

De eerste YouTube-vlog getiteld Anderhalve 

Meter ging in maart de lucht in. Koster stond 

wat pixelig voor het doophek in de kerk van 

Zunderdorp en z’n stem echode alle kanten 

op. Ze schaften een nieuwe microfoon aan, 

professionele software en een abonnement 

voor rechtenvrije beelden. Voor de montage 

schakelden ze de hulp in van een pro, Sander 

Cijsouw. Een stuk of zeventien video’s en een 

hoop opbouwende feedback verder staat 

het kanaal nu vol video’s inclusief verhaallijn 

en gelardeerd met covershots, ondertiteling, 

Tikkie-qr-codes, jingles en toestanden – 

en dat alles in hd-kwaliteit.

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.

›



‘ We zijn er weer: vlog 17 

van Anderhalve Meter …’

Take 1 … en pats! Bij gebrek aan een filmklapper 

kletst Marijn de handen zelf maar op elkaar. 

Taco begint te praten tegen de camera. 

“We zijn er weer: vlog 17 van Anderhalve Meter 

…” Hij leest zijn tekst van de autocue. Het is 

de derde aflevering in een serietje over de vijf 

talen van de liefde. Hoog boven hem valt door 

de ramen van de Amsterdamse Westerkerk het 

oranje namiddagzonlicht naar binnen. 

Af en toe klingelt een tram.

Lage drempel
Aanvankelijk wilden ze twee keer per week iets 

uploaden, dat werd al snel bijgesteld naar eens 

in de twee weken. Er zit veel werk in, zeggen 

de drie. Taco bepaalt het thema en werkt dat 

uit. Samen met Benjamin zoekt hij er een 

passend liedje bij dat de musicus instudeert 

en afzonderlijk opneemt. Als dat allemaal 

klaar is, wordt de boel geëdit en dan gaat de 

pr-machine draaien. Per vlog gaat er al met al 

een dag of drie in zitten.

De eerste reeks was nog wat binnenkerkelijk, 

blikt Taco terug. “Wat we willen is mensen 

bemoedigen, iets van ons geloof delen. 

Aanvankelijk was het te veel op kerkgangers 

gericht. Nu betrekken we juist ook de 

gemeenschappen rondom onze kerken erbij. 

Sinds de eerste lockdown is er bijvoorbeeld een 

heuse dorpsapp, daar zetten we elke nieuwe 

aflevering in.”

Er kijken nu wel meer mensen ‘naar binnen’, 

realiseert Taco zich. “Dat dwingt ons beter na 

te denken over wat we willen delen en hoe we 

dat doen, zonder dat we wegdrijven bij wat we 

werkelijk geloven. De vlog is geen vervanging 

van een kerkdienst. Het is een extraatje. De 

kerkdienst heeft een eigen karakter en dat zal 

door deze vlogs niet veranderen.”

Wezenlijke vragen
De openbaarheid levert leuke reacties op van 

mensen rondom de kerkelijke gemeenschap. 

“Dat zijn vooral bewoners van Zunderdorp”, 

verduidelijken Benjamin en Marijn. 

“In Amsterdam is het wat lastiger te meten. 

In Zunderdorp zijn de contacten met de lokale 

gemeenschap goed. Daar heeft Taco, sinds hij 

er een jaar geleden begon, ook echt veel voor 

gedaan. Ik denk dat deze vlogs bijdragen aan 

die verbinding.”

Het leidde afgelopen halfjaar in ieder 

geval al tot verschillende gesprekken met 

dorpsgenoten. Die gingen over koetjes en 

kalfjes, maar bijvoorbeeld ook over de (on)

mogelijkheid van geloven. En o ja, er waren 

mensen die vonden dat het in de vlogs wel iets 

minder over God mocht gaan. 

“We nemen alle feedback serieus”, zegt Marijn.

Maar je bent kerk, dat mag je ook best laten 

zien toch? “Tuurlijk”, zegt Taco. “Uiteindelijk 

blijven de meest wezenlijke vragen voor jezelf 

over: wat geloven we, waarom geloven we, 

wie is God? Daar gaan al die vlogs over.” 

Benjamin: “De drempel met zo’n vlog is laag. 

Als mensen het niet leuk vinden, klikken ze 

het gewoon weg.” 

Scan de code om de 

vlog te bekijken.

De bomen zijn 

de pilaren van de 

kloostergang

Wandelend klooster

“Waar is dat Weilandklooster 

eigenlijk?” vragen mensen me. 

“Uuuhm … nu nog nergens”, moet 

ik dan antwoorden. De naam 

‘Weilandklooster’ spreekt tot de 

verbeelding. Soms hebben mensen 

associaties met een statig, historisch, 

kloosterachtig gebouw in een weiland. 

En ja, we zijn op zoek naar een fysieke 

locatie in het Groene Hart. Maar dat 

kan ook een oude boerderij zijn of wat 

schuren op een stuk grond. 

Voordat het zo ver is, beginnen 

we alvast met activiteiten op het 

snijvlak van zorg voor de aarde en 

spiritualiteit. Zoals de maandelijkse 

mijmerwandelingen. We lopen 

dan (een deel) in stilte, luisteren 

onderweg naar livemuziek en laten 

ons inspireren door het jaargetijde 

en teksten uit christelijke bronnen. 

De bomen onderweg zijn de pilaren 

van de kloostergang, de teksten die 

we onderweg lezen het scriptorium, 

de innerlijke stilte is de kapel, het 

gekwetter en geplons van watervogels 

is de koorzang, en de hemel is het dak 

van het klooster. 

Het Weilandklooster is nu een 

wandelend klooster. Net als Jezus zelf, 

onderweg door de velden of te gast 

op een camping of in een kerk. En 

ondertussen zijn we op zoek naar een 

plek om straks te gaan wonen met een 

kleurrijke mix van mensen en een 

paradijselijk voedselbos voor de deur. 

Die zoektocht voert langs ambtenaren, 

boeren, makelaars, wethouders, 

fondsen, natuurorganisaties en 

veel mensen met goede raad en 

uiteenlopende tips.

Tijdens mijn hardlooprondje door de 

Goudse Hout word ik betoverd door 

het licht en de kleuren om mij heen. 

Ik realiseer me dat het híérom gaat. 

Verwondering om de schepping én het 

vurige verlangen dat het goed komt 

met onze aarde. Terwijl we wandelen, 

praten, uitproberen en bidden, kijken 

we uit naar een plek om neer te 

strijken en genieten we onderweg van 

wat er al is.

Ik raap een prachtig esdoornblad 

op en laat het varen op het water. Ik 

zie de zeilende wolken en de zon die 

weerkaatst op de sneeuwwitte veren 

van de ganzen. 

Hier is het Weilandklooster, denk ik, 

en ik kijk om mij heen.

Steeds meer mensen 

hebben honger naar 

stilte en bezinning, 

weten Joyce Schoon 

(rechts) 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.

Meer weten over 

protestantse 

stilteplekken en 

leefgemeenschappen? 

Kijk dan op 

protestantsekerk.nl/

monastiek

  Pionieren  
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Michael 

Remmerswaal (36)

“Ik heb het niet gezocht, het is me overkomen. 

Zo’n drieënhalf jaar geleden stapte ik tijdens 

een vakantie in de stad Pula in Kroatië een 

kerk binnen. Gewoon, omdat het zo warm 

was buiten. Ik ging in een bank zitten en toen 

gebeurde het: een enorme rust overviel mij. 

Voor iemand als ik – toch wat behept met 

stress en angsten – was dat heel aangenaam. 

Ik werd er blij van. Weer thuis merkte ik dat 

ik goede dingen ging doen voor anderen, 

en dat ik dat ook gráág deed. Eerder had ik 

dat helemaal niet. Vrienden vroegen zich af 

waarom ik opeens zo behulpzaam was.  

Ik leek wel een ander mens.”

“Op zoek naar een antwoord kwam ik terecht 

bij de Alpha-cursus in de Nieuwe Kerk in 

Utrecht. Ik twijfelde eerst wel: wilde ik echt 

een cursus volgen in een kerk? Ik was altijd 

kritisch geweest op de kerk. Maar toch kocht 

ik een bijbel en ging erheen. Er heerste een 

heel open en goede sfeer, met aardige mensen. 

Hoewel ik ze eerst een beetje ‘elite’ vond, hbo-

types, inspireerden ze mij door hun geloof en 

hun kijk erop. Ik leerde van de onderwerpen 

die we bespraken. De cursus vulde mijn leven 

op. Vorig jaar juli ben ik gedoopt in de 

Nieuwe Kerk.”

“Inmiddels ben ik een trouw bezoeker 

geworden. Ik vind het er fijn, het draait er 

om Jezus. Het geeft me troost dat Hij voor ons 

als mens op aarde kwam en ook geleden heeft. 

Het geloof heeft me ten goede veranderd.  

Ik heb rust gevonden in mezelf en heb vaker 

een positief gevoel. Ik ben genuanceerder 

geworden, doe niet meer mee met foute 

grappen. Van mijn vader, die behoorlijk anti-

kerk is, kreeg ik een rozenkrans en een kruisje 

met het Christusbeeld. Ze waren van zijn oma 

geweest en hij wilde ze nu aan mij geven. 

Een bevestiging dat het goed is zo.”

 Erin

‘Ik leek wel een ander mens’

Rinnie 

Nauta (81)

‘Ik was altijd 

kritisch op 

de kerk’

De kerk in of uit
Kerkgangers komen 

en gaan. Wat beweegt 

mensen om zich 

aan te sluiten bij een 

protestantse gemeente 

of juist bewust afscheid 

te nemen?

“Het geloof is voor mij nog steeds waardevol, 

maar de kerk ben ik ontgroeid. Door veel 

te lezen en lezingen bij te wonen over 

het christendom en andere religies ben 

ik wijzer geworden. Ik ben tot andere 

inzichten gekomen. Er is zoveel meer dan 

de Bijbel en er valt veel te leren van andere 

levensbeschouwingen. Er kwam een moment 

dat ik onder ogen moest zien dat ik niet langer 

gevoed werd in de kerk. Daar kwam bij dat 

ik als oudere blijkbaar in de doelgroep val 

die alleen nog wordt uitgenodigd voor een 

uitje of een spelletjesmiddag. Daar heb ik 

geen behoefte aan. Als ouderen doen we er 

blijkbaar niet meer toe. Verder staat het me 

tegen dat de kerkdienst voor een groot deel uit 

de preek van de dominee bestaat, waar je niet 

op kunt reageren. Leerhuizen waren er ook al 

niet meer, eerder trof ik daar nog mensen met 

wie ik over het geloof kon praten.”

“Mijn man en ik hebben een aantal mensen 

om ons heen verzameld die zo eens in de 

drie weken bij ons thuis komen voor een 

‘gespreksgroep over geloof’. Dat is voor ons 

zo’n beetje de vervanging van de kerkdienst 

geworden. We bespreken een boek of een 

actualiteit, of we kijken een aflevering van 

‘De Verwondering’ en praten daarover na. 

Het is prettig om met andere zoekende 

gelovigen te praten.”

“Een jaar geleden hebben we ons laten 

uitschrijven, maar we waren al langer geen 

kerkbezoekers meer. Het was een bewuste 

stap, we voelden ons er niet meer thuis. In het 

begin had ik er nog moeite mee, maar daar 

ben ik overheen. Soms zou ik nog wel ergens 

bij willen horen, maar in deze vorm hoeft de 

kerk voor mij niet meer.” 

Kent u of bent u iemand die de Protestantse  

Kerk heeft verlaten en daarover wil vertellen?  

Laat het weten via petrus@protestantsekerk.nl.  

Uw verhaal kan anderen aan het denken zetten.

‘In deze vorm hoeft de 
kerk voor mij niet meer’

 Eruit

‘ Ik ben tot andere 
inzichten gekomen’
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In een crisis zie je nog scherper wat  
écht telt. We zien onze kwetsbaarheid,  
maar ook onze veerkracht.

Samen kunnen we werken aan een land 
waarin we zorgen voor elkaar en aan een 
overheid met een menselijke maat.
 
Samen kunnen we bouwen aan  
een rechtvaardige economie waarin  
mensen centraal staan.
 
Samen kunnen we kiezen voor betere zorg 
voor de schepping die ons gegeven is.
 
Dat vraagt om scherpe keuzes van hoopvolle 
mensen met het lef om die te maken. 
De ChristenUnie wil die keuzes maken vanuit 
het geloof dat we er niet alleen voor staan. 
Met jou willen we kiezen voor wat écht telt.

Kiezen voor wat echt telt

  GERT-JAN SEGERS  

[ advertentie ]

Als Jenny Pot uit Maastricht (toen 

45, nu 74) wakker wordt na een 

operatie vanwege een goedaardige 

hersentumor, kan ze zich niet 

herinneren wat er is gebeurd. 

“Toen ik alle bloemen en kaartjes 

zag, vroeg ik mijn man of ik soms 

overspannen was.” Volgens de 

neuroloog is er een grote kans dat 

ze een hersenbloeding heeft gehad 

bij de operatie. Hij stuurt haar naar 

een revalidatiekliniek. “Ik moest alles 

opnieuw leren: schrijven, rekenen, 

het huishouden. Een geestelijk 

verzorger vertelde me dat ik dood 

had kunnen zijn. Dat hakte erin. 

De daaropvolgende zondag was 

ik in de kerk. De dienst begon 

zoals altijd met de woorden: ‘… 

die niet laat varen het werk van 

Zijn handen.’ Ik had ze al zo vaak 

gehoord, maar nu kwamen ze 

binnen. Ik dacht: ik ben óók het 

werk van Zijn handen. Het komt 

goed met me, wat er ook gebeurt.”

Bijzonder gevoel
Als kind krijgt Jenny het geloof van 

huis uit mee en als volwassene is ze 

jarenlang actief in de kerk. “Maar het 

zei me niet zoveel, ik had er geen 

steun aan. Tot die bewuste zondag 

was mijn geloof niet doorleefd.”

Nu ervaart ze dat heel anders. “Ik 

heb een allesoverheersend gevoel 

dat het wel goed komt. Ik ben 

bijvoorbeeld niet bang voor de 

dood.” Onlangs nog belandde ze 

in het ziekenhuis met een mogelijk 

kwaadaardige kwaal. “Maar ik heb 

er helemaal niet over ingezeten. 

Als het zo is, dan is het zo.” Ze 

noemt het een bijzonder gevoel. 

“Ik spreek wel over mijn ‘vorige’ en 

mijn ‘huidige’ leven: voor en na de 

operatie. Mijn huidige leven bevalt 

me beter. Ik heb rust gekregen  

en voel me een kind van God.” 

 Jenny Pot 

Na een hersenbloeding 

moet Jenny Pot van alles 

opnieuw aanleren. In die tijd 

zegt het geloof haar weinig. 

Tot ze de woorden hoort:  

‘... die niet laat varen het 

werk van Zijn handen.’

‘ Het komt goed met me,  
wat er ook gebeurt’

Misschien leek God voor u ook een tijd uit het  

zicht verdwenen. Of misschien lukt het niet meer 

om te geloven. Wilt u uw verhaal met ons delen?  

Mail dan naar petrus@protestantsekerk.nl. 
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Niets lijkt zoveel 
op God als de stilte.

Meester Eckhart 

(Eckhart von Hochheim, ca. 1260-1328), 

laatmiddeleeuwse theoloog en filosoof.



 Prehistorische grafheuvel 

Rondje�om� 

de�kerk

Hunebed D33 

(in 1918) 

Wie op zoek is naar een 

wandelroute met momenten 

van bezinning onderweg 

kan het Pelgrimspad Odoorn 

lopen, een wandelroute van 

9,5 (of 6,5) kilometer. De 

route is uitgezet door twee 

leden van de Vrijzinnige Kerk 

Odoorn en start en eindigt 

bij de kerk (zie kader ‘Kerk 

Odoorn’). De tocht voert 

een stukje door het mooie 

dorp en gaat dan verder door 

weilanden, langs akkers, 

grafheuvels en een hunebed.

 

Huynen
Odoorn, boven Emmen, 

ligt op de Hondsrug. Die 

naam komt van de ruggen 

(heuvels) in het landschap. 

Ze ontstonden door 

rivierstromen onder het ijs 

dat in de voorlaatste ijstijd, 

ongeveer honderdduizend 

jaar geleden, over het 

noorden van ons land lag. 

Tijdens die ijstijd werden door 

de kracht van het ijs enorme 

zwerfkeien van Scandinavië 

naar ons land geschoven. 

Van die stenen zijn de 

hunebedden gebouwd.

Hunebedden zijn de oudste 

monumenten van ons land. 

Vroeger dacht men dat 

ze door reuzen (‘huynen’) 

waren gemaakt, de keien 

waren immers niet te tillen. 

In werkelijkheid zijn de 

hunebedden gebouwd door 

het trechterbekervolk. Deze 

mensen waren klein van stuk, 

vaak konden ze rechtop in 

een hunebed staan.

Route
Wilt u de 

bezinningsmomenten 

en de geschiedenis van 

bepaalde plekken onderweg 

meepakken, zorg dan 

dat u het boekje met de 

routebeschrijving bemachtigt 

(zie kader ‘Routebeschrijving’). 

De acht bezinningsmomenten 

bevatten telkens een gedicht 

en ‘mijmeringen’, vragen om 

aan uzelf of een ander te 

stellen.

Start op het kerkplein, 

Valtherweg 1. Daar kunt u ook 

parkeren. Loop achter het 

transformatorhuisje langs naar 

de Boshof, steek deze over en 

ga naar rechts. Loop een klein 

stukje langs de Valtherweg 

verder, steek over naar het 

Steegje en loop dit uit tot de 

Hoofdstraat. Volg daar het 

voetpad naar links.

Na de Lubbelinkhof ziet 

u links zorgcentrum De 

Paasbergen, met rechts 

van de hoofdingang het 

Ds. Van Lunzenhuis, in 

1860 geopend door de 

diaconie van de Vrijzinnig 

Hervormde Gemeente. Van 

Lunzen, predikant van deze 

gemeente, zette zich in voor 

alleenstaanden en ouden van 

dagen omdat overheden in 

zijn ogen niets deden aan hun 

verzorging.

Neem de eerste weg links, 

een weg over het terrein van 

De Paasbergen. De weg gaat 

over in de Langhietsweg. 

Portaalgraf
Deze weg loopt langs en door 

het Oosterveld, ooit deel van 

een heidelandschap. Aan het 

einde van deze weg vindt u 

hunebed D34, een zogenaamd 

portaalgraf (met de ingang, het 

Drenthe en hunebedden. Vroeger goed voor een 

ietwat saai schoolreisje, nu een belangrijk punt op de 

toeristische kaart. Zo’n vijfduizend jaar geleden werden 

de hunebedden gebouwd als grafkamer. Janet van Dijk 

loopt het Pelgrimspad Odoorn, langs hunebed D34.

Geschiedenis 
en bezinning op 
het Pelgrimspad 
Odoorn

›
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Routebeschrijving en gratis koffie/ijsje

Het boekje met de routebeschrijving 

is voor € 2,- te koop bij hotel 

De Oringer Marke, naast de kerk. 

Het is gratis bij het bestellen van een 

knapzak (met eten voor onderweg) 

bij Bakker Joost, ook dicht bij de 

kerk. Reserveer deze minimaal een 

dag van tevoren (vóór 15.00 uur) 

via bakkerjoost.nl/webshop. 

Bij het bestellen van de knapzak kunt 

u uit verschillende routes kiezen. 

Een daarvan is het Pelgrimspad. 

In de herfst en winter ontvangen 

wandelaars bij de knapzak gratis een 

kop koffie (of koffie-to-go) na afloop 

van de wandeling, in het voorjaar en 

de zomer een ijsje. Bakker Joost is 

alle dagen van de week geopend, 

op zondag tot 14.00 uur.

»  bakkerjoost.nl

Kerk Odoorn

Het kerkgebouw in het dorp was 

tot mei 2016 eigendom van de 

Hervormde Gemeente Odoorn, een 

vrijzinnige geloofsgemeenschap. 

Deze gemeente is in 2016 

samengegaan met de gemeenschap 

van de Grote Kerk in Emmen. Nu 

is Het Drentse Landschap eigenaar 

van het gebouw. Odoorn heeft een 

pastoraal werker die samen met een 

groep vrijwilligers activiteiten in en 

vanuit de kerk organiseert: zondagse 

vieringen, bezinningsbijeenkomsten 

en de ‘Preek van de Leek’. De kerk 

is als gemeenschap aanwezig in 

het dorp met koffieochtenden, 

filmavonden en dorpsactiviteiten 

zoals ‘de 4-meiherdenking’.

‘portaal’, in het midden van de 

lange zijde). De oudste 

handelsroute van Drenthe 

loopt langs dit hunebed. Tot 

1955 lag hier nog een tweede 

hunebed, D33. De stenen 

hiervan zijn door archeoloog 

Albert van Giffen gebruikt om 

een ander hunebed, D49, te 

kunnen restaureren.

Terug bij het pad gaat u 

rechtsaf de Hunebedweg in, 

een zandpad dat uitkomt op 

de Valtherweg/Odoornerweg. 

U steekt die over en 

loopt rechtdoor. Dit is de 

Bergjesweg.

Vrij snel ziet u links een 

prehistorische grafheuvel, 

‘t Eppiesbergje, de enig 

overgebleven grafheuvel 

van een groot grafveld. De 

heuvel is opgeworpen in de 

laatste fase van de nieuwe 

steentijd, tussen 2850 en 

2450 voor Christus. In de 

middenbronstijd, ca. 1800 

tot 1100 voor Christus, is 

een tweede graf in de heuvel 

aangelegd. De heuvel werd 

verhoogd en met veldkeien 

verzwaard en vervolgens werd 

er nog een derde persoon 

begraven. Op de route  

komt u nog een paar 

grafheuvels tegen.

Loop de Bergjesweg door 

tot aan het klaphek. Ga 

daardoorheen. Volg de 

weg, ga na een klaphek 

naar rechts en volg dit pad, 

dat slingerend door het 

heideveld loopt. Ga twee 

keer door een klaphek en dan 

linksaf, de Valtherzandweg/

Exloërzandweg op. Volg dit 

keienpad en neem het eerste 

zandpad aan uw linkerhand. 

Markesteen
Aan het einde van dit zandpad 

staat een zomereik, geplant 

in het millenniumjaar 2000, 

als onderdeel van het 

landinrichtingsproject Odoorn. 

Rechts van deze eik ligt de 

markesteen van de dorpen 

Odoorn-Klijndijk, Exloo en 

Valthe. Vroeger bestonden 

de landerijen rond Drentse 

dorpen uit markegronden, 

grond van boeren met een 

eigen erf. De marke werd 

afgebakend door een weg, 

een boom of een steen.

Ga bij deze zomereik rechts, 

houd links aan, ga door het 

klaphek en ga de eerste weg 

links. Blijf deze volgen. Loop 

rechtdoor en ga linksaf bij 

de Tipweg. Ga aan het eind 

van deze weg naar rechts, de 

Goorns in. Loop deze uit, sla 

linksaf, volg het voetpad en 

steek de Oude Kampenweg 

over. Volg het voetpad tot 

aan het oorlogsmonument 

aan de Boshof.Als u links het 

voetpad volgt, komt u weer 

bij de kerk. U verkort de route 

dan tot 6,5 kilometer. Gaat 

u voor de complete route, 

steek dan de keienweg en het 

fietspad aan de Boshof over 

en volg het voetpad rechts. 

Steek de Hoofdstraat over 

en volg de weg links naast 

Bakker Joost, deze loopt 

door in een onverharde weg. 

Ga aan het eind van de weg 

rechts, de Dilweg op. Aan het 

eind van deze weg links, de 

Schaapstreek op.

Na de komst van kunstmest 

in 1880 werd veel heidegrond 

beplant met bos. In Odoorn 

gebeurde dat in de periode 

1921-1941. Het eerste doel 

was niet bos verkrijgen, maar 

de werkloosheid bestrijden. 

Veel heidevelden verdwenen 

in deze tijd.

Volg de Schaapstreek tot aan 

de Bosweg (laat de Risselweg 

links liggen) en ga daar links, 

volg het zandpad geruime tijd. 

Neem de eerste weg links, de 

Geerskampweg. Deze volgt 

u ook geruime tijd. Voor de 

Torenweg slaat u linksaf en 

volgt u een stukje fietspad. 

U loopt weer op de Dilweg. 

Volg deze en houd links aan.

Dit is het oudste gedeelte van 

Odoorn, met een aantal oude 

boerderijen.

Ga rechts de Eendenkuil 

in. Loop deze door tot de 

Hoofdstraat, steek deze over, 

ga rechts en volg het voetpad 

tot u terug bent bij de kerk.

Gaat u met deze Petrus  

op pad? Stuur dan een foto 

van uw wandeling naar  

petrus@protestantsekerk.nl, 

en mogelijk komt deze op de 

website van Petrus. 

 Eppiesbergje 

 Hunebed D34 
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Maria spelen in The Passion, dat is niet 

zomaar een rol. Zangeres Trijntje Oosterhuis 

herkent zich in de liefde en de zorgen die een 

moeder nu eenmaal heeft. Maar het verhaal 

van Maria betekent volgens haar nog meer: 

“Verdriet incasseren en dan niet verbitterd 

raken. Kunnen we dat nog?”

Sommige lezers van Petrus kennen haar 

vader misschien eerder dan ze haar kennen, 

realiseert Trijntje zich. Als theoloog en dichter 

heeft Huub Oosterhuis nu eenmaal talloze 

kerkelijke liederen op zijn naam staan.

Via hem heeft Trijntje vroeger ook volop 

bijbelverhalen meegekregen. “Het is het 

levenswerk van mijn vader om de Bijbel te 

interpreteren.” Haar ouders hebben haar 

echter altijd vrijgelaten, onderstreept ze. “Ik 

ging mee naar kerkdiensten en luisterde dan 

naar de preek, maar het geloof heeft me nooit 

intensief beziggehouden. Althans, niet op een 

spirituele manier.”

“Wat ik er wel heel duidelijk aan overgehouden 

heb, zijn de kernwaarden uit de Bijbel. Die 

komen voor mij samen in: het goede doen. 

Klaarstaan voor je medemens, anderen 

accepteren, je naaste behandelen zoals je zelf 

behandeld wilt worden. Naar die normen en 

waarden wil ik leven.”

Goed en kwaad
Het mooie aan verhalen uit de Bijbel vindt 

Trijntje dat ze ieder mens iets te vertellen 

hebben. “Veel verhalen neem ik niet letterlijk. 

Ik kijk vooral: wat wordt ermee bedoeld? Zo 

vind ik het verhaal over de kruisiging en de 

opstanding vooral gaan over de kans op een 

nieuw begin. Ik zie The Passion daarom als 

aanmoediging: er kunnen vreselijke dingen 

gebeuren in het leven van een mens, maar er 

is altijd een verse start mogelijk.”

“In bijbelverhalen zie je veel terug van waar 

we in het dagelijks leven mee te maken 

hebben: de dynamiek tussen mensen, 

consequenties van keuzes die we maken, goed 

en kwaad, mensen die voor elkaar openstaan 

of zich voor elkaar afsluiten. Al die menselijke 

verhoudingen veranderen uiteindelijk niet 

door de eeuwen heen.”

Indrukwekkend
Het verhaal van Maria vindt ze herkenbaar 

én leerzaam. “Ik kan me goed vinden in die 

moederrol. Ik heb zelf vier kinderen, en het 

moederschap is prachtig. Maar dat je kinderen 

op de wereld zet, maakt je nog niet meteen een 

goede moeder. Dat is in mijn ogen iemand die 

het kind opvoedt, het laat groeien tot wie het 

wenst te worden, iemand aan wie het kind zich 

kan ijken. Daar staat Maria wat mij  

betreft symbool voor.”

Wat ze extra indrukwekkend vindt, is dat 

Maria haar zoon verliest. “Daarvan kun je 

als mens makkelijk verbitterd raken. Maar 

bij Maria gebeurt dat niet. Zij incasseert het 

verdriet. Dat is groots: het onverdraaglijke 

verdragen, het dulden en verduren.” 

Een kind verliezen is “natuurlijk het heftigste 

wat je als moeder kunt meemaken”, zegt ze. 

Maar ook bij kleiner of ander verdriet kunnen 

we volgens Trijntje leren van Maria. “In het 

dagelijks leven maken we allemaal verlies 

mee, in het groot en in het klein. Kunnen 

wij dat eigenlijk nog, verdriet incasseren en 

dan niet verbitterd raken? Ik denk dat we een 

voorbeeld kunnen nemen aan Maria.” 

Kijken en napraten

Op Witte Donderdag kunt u kijken naar 

de elfde editie van The Passion, vanuit 

Roermond. Vorig jaar werd de uitvoering 

afgelast vanwege corona, dit jaar vindt ze 

plaats zonder massaal publiek. Het thema: 

#ikbenervoorjou.

» 1 april, 20.30 uur, NPO1 en npostart.nl

Kijkt u samen met anderen? Grijp de 

uitzending dan aan voor een gesprek over 

waardevolle levensthema's. U kunt hiervoor 

materialen gebruiken van de Protestantse 

Kerk. Voor gezinnen, jeugdgroepen en 

jongvolwassenen zijn vanaf begin maart 

eigen verwerkingsvormen beschikbaar van 

Jong Protestant.

» petrus.protestantsekerk.nl/thepassion

Trijntje:  
‘We kunnen 

wat leren van 
 Maria’
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De sedermaaltijd tijdens het joodse 

Pascha zit vol symboliek. Alle 

onderdelen van de maaltijd staan 

ergens voor. Samen vertellen ze een 

verhaal van verlossing en bevrijding.

1  Wel de rozijnen 

in een kopje lauw 

water.

2  Hak de dadels en 

de noten in kleine 

stukjes.

3  Rasp de appels.

4  Meng de geraspte 

appels, de gehakte 

noten en de 

gewelde rozijnen 

goed door elkaar.

5  Voeg de kaneel 

toe, en vervolgens 

de wijn of het 

druivensap. 

 Goed roeren 

 en klaar!

Verlossing
vieren

Bereiding van charoset

‘Deze verhalen doen wonderen’

Achter Pasen en het verhaal over de dood en de opstanding gaat nog 

veel meer schuil. Randy en Marianne Dubois uit Dordrecht willen de 

verhalen rond Pasen en de symboliek erachter graag doorgeven aan 

iedereen. Daarom ontwikkelden ze het Passiemenu: een diner met 

diepgang. Hierbij leggen zij de link tussen het joodse Pesach en het 

verhaal van Pasen. 

Randy: “In 2019 kwam The Passion naar Dordrecht. Toen kreeg ik 

een idee: mensen in restaurants met elkaar in gesprek laten gaan aan 

de hand van kaarten. Op de dag van The Passion serveerden zeven 

restaurants ons Passiemenu!”

Door corona liep 2020 anders, maar Randy en Marianne zaten niet 

stil. “Gesteund door Missie Dordt hebben we toen een speciale 

gezinseditie bedacht”, vertelt Randy. Dit PassiemenuKIDS is geschikt 

voor gezinnen met kinderen uit groep 1-8. Marianne: “We willen graag 

dat jong en oud samen proeven van het mysterie en de symboliek 

achter Pasen.” 

Marianne legt uit hoe het werkt: “Voor en tijdens het eten lees je met 

elkaar een verhaal over Levi, een joods jongetje dat met zijn familie 

slaaf is in Egypte. Dat verhaal sluit aan bij Exodus 6. Door het verhaal 

ontdek je wat bevrijding betekent en wat dat te maken heeft met het 

verhaal over de dood en opstanding van Jezus.”

Er zijn vier kaarten: op elke kaart staat een stukje verhaal, een 

vraag om samen over na te denken en een lied om te luisteren 

via YouTube. De vier kaarten verwijzen naar de vier glazen wijn die 

horen bij de joodse sedermaaltijd van Pesach.  

Randy: “Deze oude verhalen doen wonderen, zijn tijdloos en 

zetten je in beweging. We hopen dat steeds meer mensen 

gaan proeven van de diepere betekenis die Jezus gaf aan het 

pesachfeest.” Het Passiemenu en het PassiemenuKIDS zijn gratis 

te downloaden.

»  passiemenu.nl

Charoset

Ingrediënten charoset* 

(voor 4 personen)

-  100 g rozijnen

-  150 g dadels

-  2 zoete appels

-   100 g noten (bv.  

amandelen of walnoten)

-  2 theelepels kaneel

-   3 eetlepels zoete wijn of 

druivensap

Verder op tafel in  

aparte kommetjes:

-   4 stukjes gebraden vlees 

met bot, bijvoorbeeld 

lamsbotjes of kippenpootjes

-   4 gekookte eieren

-  Matzes

-   4 kleine beetjes 

mierikswortel of andere 

bittere kruiden

-  4 takjes peterselie

-  4 kommetjes zout water

* Dit recept is een van de 

vele varianten van charoset. 

In sommige recepten 

worden er bijvoorbeeld ook 

vijgen, sinaasappelschil, 

banaan, gemberpoeder, 

kardemompoeder of zelfs 

cayennepeper aan toegevoegd. 

De charoset kan in de koelkast 

bewaard worden.

Tijdens de jaarlijkse pesachmaaltijd 

herdenken de joden hoe de 

Israëlieten na een zwaar leven in 

Egypte bevrijd werden van het 

juk van de slavernij, en hoe ze 

uiteindelijk door de Rode Zee 

trokken en ontsnapten aan de farao. 

Tijdens deze maaltijd zit de 

hele familie aan tafel en stelt 

het jongste kind vragen over de 

gebeurtenissen. Zo worden de 

verhalen van generatie op generatie 

overgedragen.Op tafel staan voor 

iedereen verschillende ingrediënten. 

Elk onderdeel staat voor een 

herinnering aan de tijd van de 

slavernij in Egypte en de uittocht.

•  De  matzes  staan voor de 

platte, ongerezen broden die de 

Israëlieten meenamen toen ze 

Egypte verlieten. Er was geen tijd 

om de broden te laten rijzen.

•  De takjes  peterselie  worden 

in zout water gedoopt. De 

peterselie staat voor de vrijheid 

in het beloofde land, het zoute 

water voor de tranen die in Egypte 

vergoten zijn. 

•  Het  vlees  verwijst naar het 

lamsbloed dat de Israëlieten als 

bescherming op hun deurpost 

moesten smeren.

•  De  eieren  symboliseren het 

nieuwe leven in het land dat God 

beloofd had.

•    Mierikswortel  of andere bittere 

kruiden herinneren aan de zware 

tijd in Egypte.

•     De roodbruine kleur van 

     charoset  staat voor de leem 

en klei waarvan de Israëlieten 

bouwstenen moesten maken 

toen ze slaven waren in Egypte. 

De zoete smaak laat zien dat er 

uitzicht is op een nieuw begin. 
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 Kerkelijke feestdagen, het jaargetijde, het thema 

 van de dienst. Overal houden ze rekening mee, 

 de dames – ja, het zijn bijna altijd dames – 

 die liturgisch bloemschikken. Hun bloemstuk 

 voorin de kerk heeft betekenis. 

Niet zomaar
een mooi 
bloemstuk

Lia Blok

Leeftijd: 67 jaar

Woonplaats: Gouda

Lid van de Protestantse Gemeente 

Gouda, wijkgemeente De Veste, 

lid van de ‘bloemenzusters’.

“We zijn met een groep van veertien 

‘bloemenzusters’. Elke week verzorgen 

we, in koppels van twee, een bloemstuk 

in de kerk. Aan het begin van de week 

heeft het koppel dat aan de beurt is 

contact met de predikant over de dienst, 

het thema en de lezingen. Als het mijn 

beurt is, ben ik in zo’n week met mijn 

gedachten veel bij de dienst en het 

bloemstuk. Ik verdiep me in de lezingen, 

die daardoor vaak anders tot me gaan 

spreken.

Ik schets hoe het bloemstuk eruit zou 

kunnen zien en bekijk wat ik nodig 

heb. In de kerk staan twee kasten met 

materialen, en soms zoek ik ook iets 

uit onze eigen schuur. Als het nodig is, 

maakt mijn man weleens iets voor de 

opbouw van het bloemstuk.

We hebben een paar keer een workshop 

gevolgd en raadplegen soms boeken 

over symbolisch bloemschikken. En 

verder leren we vooral van elkaar, we 

hebben een appgroep voor overleg. 

Het bloemstuk wordt tijdens de dienst 

geprojecteerd en de predikant vertelt 

erover. Daarmee heeft het echt een 

plek in de dienst. Na afloop gaat het 

naar iemand toe, het is dus ook de 

bloemengroet. We krijgen vaak positieve 

reacties op de verbeelding die we met 

het bloemstuk willen overbrengen. Dat 

maakt je blij.”

»  protestantsekerk.nl/bloemschikken
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Maak dit bloemstuk zelf!

In de veertigdagentijdkalender vindt 

u de omschrijving om het bloemstuk 

op deze foto zelf te maken. Bestel de 

veertigdagentijdkalender gratis.

»  petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender

Tineke van Manen

Leeftijd: 57 jaar

Woonplaats: Nieuw-Lekkerland

Lid van de Hervormde Gemeente Maranatha, 

lid van de bloemschikcommissie.

“Marinie Schwaneberg en ik verzorgen al 

twintig jaar de liturgische bloemschikkingen 

in onze kerk. Voor alle hoogtijdagen gaan we 

aan de slag. Onder het genot van een kopje 

koffie bespreken we de aanpak. Voorbeelden 

halen we van internet of uit de brochure van 

de Protestantse Kerk. Daar geven we dan onze 

eigen draai aan. We werken met materialen 

die we uit de natuur rapen. Zo kun je laten zien 

hoe prachtig Gods schepping is. Bloeiende 

materialen kopen we bij de bloemist. 

Aan de hand van een bijbeltekst maken we 

een basisstuk dat per week groeit of van kleur 

verandert. Als we klaar zijn, bekijken we het 

zicht op het bloemstuk vanuit alle hoeken. 

Het stuk staat in het liturgisch centrum, bij de 

open Bijbel. De lichtkoepel erboven zorgt voor 

een prachtige gloed. 

Iedere schikking is bijzonder, maar die van 

Eeuwigheidszondag ontroert me het meest. 

Families die een geliefde verloren hebben, 

krijgen een kaars met een bloem uit het 

stuk mee. Afgelopen jaar maakten we een 

levenscirkel, beginnend met paars, overgaand 

naar roze en eindigend in wit, Gods licht. We 

worden steeds weer geïnspireerd om er wat 

moois van te maken, in natuurlijke materialen 

kun je zoveel symboliek leggen. De reacties 

zijn hartverwarmend. Nu we online diensten 

houden, wordt het bloemstuk met de beamer 

getoond. Zo breng je een stukje van de kerk bij 

mensen thuis.” 

Nel Dees

Leeftijd: 77 jaar

Woonplaats: Hilversum

Lid van de Protestantse Gemeente Hilversum, 

wijkgemeente De Morgenster, lid van de 

bloemschikcommissie.

“We maken zo’n twintig schikkingen per jaar, 

bij bijzondere diensten en bij projecten in 

de Veertigdagentijd en tijdens Advent. Onze 

commissie bestaat uit acht vrouwen, we werken 

in koppels. Tijdens de voorbereiding, als we 

kijken wat we uit de lezingen kunnen halen, 

voeren we vaak diepgaande, persoonlijke 

gesprekken, heel bijzonder. Bij langer 

lopende projecten maken we gebruik van een 

basisschikking die we steeds aanpassen. 

Momenteel hangt en staat er een schikking over 

de scheppingsdagen. Afgelopen zondag hebben 

we er de hemellichamen in gehangen. Tijdens 

de dienst is er aandacht voor de schikking, dan 

leggen we de symboliek uit.

We hadden altijd veel aan de inspiratiebeurzen 

van de Protestantse Kerk, waar ook aandacht 

was voor bloemschikken. Wel moesten we altijd 

bedenken: hoe krijgen we het groter? We hebben 

namelijk veel ruimte tot onze beschikking.

Er gaat enorm veel tijd in zitten, maar ik doe het 

ontzettend graag, het is een soort virus dat me 

te pakken heeft gekregen. Als ik op straat loop, 

zie ik in elke boom of struik wel iets wat ik nog 

eens kan gebruiken. Ik werk graag vanuit de 

betekenis van bloemen, anderen hebben weer 

meer met voorwerpen en hun betekenis. Ik zeg 

altijd: alles mag en kan, als je er maar een goed 

liturgisch verhaal bij hebt. Het gaat erom wat jij 

erin ziet.”
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Het mooiste lied Geen kerk zonder  

lied. Welk lied  

zingen mensen graag  

in de kerk?

Voor Maarten Bouterse (48), lid van de Adventkerk  

in Amersfoort, gaat er niets boven de eeuwenoude  

Psalm 42. Het is de psalm van zijn oma: “Zij zong deze 

graag en ze leefde eruit, dat was een voorbeeld voor 

mij. ‘Maar de HEER zal uitkomst geven’ en ‘k Zal in dit 

vertrouwen leven’ uit vers 5 in de oude berijming waren 

haar leidraad. Dat vers stond op haar rouwkaart en we 

zongen de psalm bij haar uitvaartdienst. En opnieuw bij 

die van mijn moeder, vele jaren later. Zij leefde net zo in 

vertrouwen op God, ook tijdens de laatste moeilijke jaren 

van haar leven. Heel troostrijk om dat te weten. De psalm 

gaat een beetje met mij mee. Ik geloof dat het goed komt, 

ook in deze coronatijd. Als diaken in de Andreaskapel van 

woonzorgcentrum Nijenstede las ik bewoners aan het 

begin van de coronatijd vaak vertrouwde psalmen voor, 

waaronder Psalm 42. Het is niet meer alleen de psalm  

van mijn oma, het is ook mijn psalm.”

Maar de HEER zal uitkomst geven,

Hij, die ’s daags Zijn gunst gebiedt.

’k Zal in dit vertrouwen leven,

en dat melden in mijn lied;

’k zal Zijn lof zelfs in den nacht

zingen, daar ik Hem verwacht;

en mijn hart, wat mij moog’ treffen,

tot den God mijns levens heffen. 

‘Mijn oma leefde in vertrouwen’

“Lang geleden werkte ik in 

Kazachstan. Daar vond men dat ik 

– toen vrijgezel – een biechtvader 

nodig had. Zo leerde ik de waarde 

van de biecht kennen. Ik kon 

er alle zwakke kanten van mijn 

leven neerleggen en dat was 

bevrijdend. Er staat niets meer 

tussen jou en anderen in, of 

tussen jou en God. Het leek  

of ik dichter bij God kwam  

en die ervaring liet me nooit 

meer los.”

“Toen ik predikant werd in 

Groningen kreeg ik de kans 

om dit zelf voor anderen 

te doen. De consistorie 

van de kerk had een deur 

naar buiten. Ik startte er 

vier jaar geleden, met 

slechts een bijbel, kaars 

en liedboek bij me.  

En de mensen blijven komen.  

Ze vertellen open en kwetsbaar  

hun verhaal of luchten hun hart.  

Het gaat bijna altijd om grote 

dingen. Ik kan zulke zaken niet 

rechtbreien, maar wel overhevelen 

naar Christus. Daarom bied ik aan 

het einde altijd aan om te bidden. 

Ik vertel dan ook waarom: ‘Omdat 

ik als dominee geloof dat hier een 

Derde aanwezig is, die ik alleen 

maar vertegenwoordig. Alleen 

Christus kan bevrijding geven.’”

“Dit alles heeft me in mijn werk 

gevoeliger gemaakt voor wat er aan 

de hand kan zijn achter voordeuren. 

Ik ben niet meer zo snel verrast 

door wat er speelt in mensenlevens. 

Het leert me hoe mooi het is om 

er onvoorwaardelijk te kunnen zijn 

voor mensen, ze te helpen op weg 

naar herstel.” 

van Pieter Versloot
Het inzicht...

Welke lessen leert een dominee, kerkelijk 

werker of ouderling zélf? En verandert dit 

het werk in de kerk? Pieter Versloot (49), 

predikant van de Protestantse Wijkgemeente 

Martinikerk in Groningen, neemt al vier 

jaar de biecht af. Hierdoor ging hij beter 

aanvoelen wat er speelt in mensenlevens. 

‘De biecht 

werkt 

bevrijdend’

Februari

20 februari 20.00 uur

De Basiliek, Veenendaal

Gerald Troost

eventsforchrist.nl

28 februari en 25 april

Beatrixkerk, Ede

Evensong

beatrixkerk.nl

28 februari 15.30 uur

Kooger Kerk, Zuid-Scharwoude

Orgelconcert door Jaap Zwart

zingenenzo.com

Maart

7 maart 13.30 uur

Sint Jacobskerk, Vlissingen

Daria van den Bercken, pianosolo 

concertenvlissingen.nl

14 maart 19.00 uur

Poststraatkerk, Stadskanaal

Choral evensong

pknstadskanaal.nl/activiteiten

14 maart 10.00 uur

Pauluskerk, Beilen

Live worship, Amaze!

amaze-praise.nl 

27 maart 16.00 uur

De Morgenster, Papendrecht

Passieconcert met Ensemble Lyrico

ensemblelyrico.nl

April

18 april en 16 mei 19.00 uur

Laurenskerk, Rotterdam

Choral evensong met de 

Laurenscantorij

laurenscantorij.nl/agendas

Op petrus.protestantsekerk.nl/agenda vindt u nog veel meer 

activiteiten. U kunt hier ook een muzikaal evenement in uw kerk 

doorgeven. De redactie maakt een selectie. In verband met de 

coronamaatregelen zijn alle concerten onder voorbehoud. Houd 

de websites in de gaten.

Muziekagenda
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Matthäus Passion
Geen live uitvoering, maar 

wel luisteren of online 

naar de Matthäus Passion 

kijken? Lees van tevoren 

dan de uitgebreide uitleg 

van dirigent, violist en 

Matthäus-kenner Carel 

den Hertog.

»  petrus.protestantsekerk.nl/

matthäus
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Win een boek!

In Gebeden voor lichte en donkere dagen van KokBoekencentrum 

Uitgevers staan bemoedigende gebeden voor mooie en moeilijke 

momenten in het leven. Petrus verloot vijf exemplaren. Meedoen kan tot 

uiterlijk 12 maart via petrus.protestantsekerk.nl/win. Of: Redactie Petrus, 

postbus 8504, 3503 RM Utrecht. Alleen de winnaars ontvangen bericht.

O lieve God
Ook als gij maar een verre 

gedachte zijt
Een dwalend anker

Een weifelend blad papier dat 
inkt ontvangt

Ook als gij niet bestaat
Als gij niet wilt bestaan

Treed nader
Nader

En vernieuw het ogenblik.
‘Treed nader’, gebed van Rik Torfs (1956), 

kerkjurist en hoogleraar aan 

de Katholieke Universiteit Leuven.
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Iedereen mag 
binnenkomen

Een open en betrokken gemeenschap rond het christelijk geloof: 

dat wil pioniersplek Seinpost Slinge in Rotterdam zijn. Iedereen is 

welkom. Het maakt niet uit welke kleur of komaf je hebt.

“Wij geloven dat geloof, hoop en liefde 

vernieuwend werken. Dat willen we 

graag delen met wijkbewoners.” Op 

twee plekken in Rotterdam zet Seinpost 

Slinge dagelijks zijn deuren open: in de 

wijken Pendrecht en Zuidwijk. Iedereen 

mag binnenkomen en er is alle ruimte 

om problemen te delen of vragen over 

het geloof te stellen. “Er komen hier veel 

mensen met gebroken levens, met pijn in 

hun ziel”, zegt medewerker Dick van den 

Boogaart. “Hier weten ze zich veilig en 

voelen ze wat liefde is.”

Seinpost Slinge is een pioniersplek van de Protestantse Kerk. 

Op zondag 28 februari, in de Veertigdagentijd, is er een 

landelijke collecte voor pionierswerk.

»  kerkinactie.nl/40dagentijd

 Elke zondag organiseert Seinpost – 

 hier coronaproof afgelopen zomer – 

 een feestelijke samenkomst met livemuziek, 

 een hapje en een drankje, en een korte preek. 

 Op donderdag en vrijdag wordt er 

 in Seinpost Slinge een 

 driegangendiner bereid voor 

 mensen uit de buurt. 

 Die mogen tegen een klein 

 prijsje mee-eten. 

 Voorbeelden van andere activiteiten van Seinpost Slinge zijn: 

 kinderclub, huiswerkbegeleiding, (tiener)inloop, 

 tweedehandskledingwinkel, taalles en maatschappelijke hulp. 

Van start gegaan

150-200 

bezoekers per 

week

10 verschillende 

nationaliteiten

mensen in dienst

vrijwilligers 

Seinpost Slinge 
in cijfers
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Even terug naar het jaar 30 na Christus. 

Het laatste avondmaal, de loodzware gang 

naar Golgotha, de opstanding. Tijdens de 

PaasChallenge leven jongeren zich helemaal in. 

Het wordt een uitdagende nacht – en 

niemand blijkt te zijn wie je denkt.

maaltijd en ontdekken de 

impact van verraad. Ze ervaren 

hoe er wordt geoordeeld en 

ze proeven hoe het is als alles 

verloren lijkt.”

Loslaten
De PaasChallenge is een 

spel voor jeugdgroepen, met 

een duur van zo’n 10 uur. 

Er bestaat ook een kortere 

variant van 1 uur. Peter: “Het 

voorbereiden als team vraagt 

zo’n 20 uur, maar het is de 

moeite waard, zeker als je 

ziet wat er gebeurt in de 

jongerengroep. Ze leren elkaar 

vertrouwen, ze maken ruzie 

en ze geven zichzelf bloot.”

Een van de jonge leiders 

die mee voorbereidde en 

meespeelde, was Lisanne 

Barnhoorn (21): “Het is redelijk 

bizar om midden in de nacht 

achternagezeten te worden 

door een Romein.” Peter: 

“De jongeren leerden onder 

andere loslaten. Voor de een 

is dat veel moeilijker dan voor 

de ander. Ze bemoedigden 

elkaar en je zag dat ze het 

verhaal echt beleefden.”

Het thema van dit 

jaar, ‘Victor’, betekent 

‘Overwinnaar’. Met Pasen 

gaat het over de vraag: 

gaat Jezus overwinnen 

over het kwaad of gaat Hij 

ten onder? Gedurende de 

nacht krijgen de jongeren 

te maken met het kwaad in 

hun omgeving, maar ook 

met het kwaad in zichzelf. 

Hoe handelen ze? Grijpen 

ze de kans om te winnen 

als ze daarvoor moeten 

saboteren? Hoe reageren ze 

als de overwinning volkomen 

anders wordt ingevuld dan 

ze hadden gedacht? Het is 

de bedoeling dat jongeren 

ervaren dat Jezus’ komst het 

startpunt is van een nieuwe 

wereld waaraan zij gestalte 

mogen geven.

Gesnurk
Naast diepgang is er ook 

ruimte voor hilarische 

momenten. “Halverwege 

de nacht speelden we een 

spel waarbij de jongeren niet 

mochten praten”, herinnert 

Peter zich. “Ik moest streng 

handhaven om strafpunten 

te verzamelen, en dat wekte 

al argwaan. Maar terwijl de 

jongeren hun best deden stil 

te zijn, hoorden we opeens 

een luidruchtige snurk. Tja, 

toen bleek dat onze predikant 

even was gaan liggen op een 

van de kerkbanken en in slaap 

was gevallen.”

Opkomende zon
De helft van de 

jongerengroep uit Noordwijk 

bestaat uit niet-kerkelijke 

jongeren. Het was een 

verrassing voor Peter dat 

alle jongeren enthousiast 

meededen en het verhaal 

voor waar aannamen. “Wat 

ik zag gebeuren, heb ik 

de afgelopen tien jaar als 

jongerenwerker nooit eerder 

gezien. Tijdens het schrijven 

van de brief ‘op Golgotha’ aan 

Jezus kwamen er heel mooie 

verhalen los. Het kwam echt 

bij ze binnen dat er Iemand 

is waar je altijd terechtkunt 

met jouw verhaal, die er voor 

jou wil zijn.” Lisanne: “Het 

mooiste moment was dat 

we daar zaten op een top 

van een duin, kijkend naar de 

zon die opkwam. We hadden 

zojuist een brief geschreven 

aan Jezus. Het was zo’n 

bijzondere sfeer, ik heb 

enorm gehuild.” 

In de PaasChallenge, die dit 

jaar als titel ‘Victor’ draagt, 

leven jongeren voor even 

in het jaar 30 na Christus. 

Ze struinen door de nauwe 

straten van Jeruzalem. 

Zonder dat de rest het ziet, 

doet een jongere snel een 

plaatje in zijn zak. De anderen 

speuren naar een symbool. 

Er zijn wonderlijke krachten 

in het spel en de gang naar 

Golgotha blijkt loodzwaar. 

Alles werkt toe naar een 

climax die jongeren diep zal 

raken.

Op de zaterdagavond voor 

Pasen om tien uur begint de 

PaasChallenge. In groepen 

van zes tot maximaal 

veertien deelnemers gaan de 

jongeren op pad. Voormalig 

jeugdwerker Peter van der 

Beek (31) van de Protestantse 

Gemeente Noordwijk deed in 

2019 mee met de jongeren 

uit de gemeente: “Je beleeft 

samen de laatste dagen 

van Jezus op locaties die 

staan voor het avondmaal, 

Getsemane, het paleis, 

Golgotha en de opstanding. 

Jongeren delen in de laatste 

Diep geraakt door  
de PaasChallenge 

‘  Het is bizar 

om ‘s nachts 

achternagezeten  

te worden door  

een Romein’

PaasChallenge
In de nacht van 3 op 4 april beleven 

jongeren met minimaal vier leiders 

het paasverhaal op locaties in en rond 

hun eigen woonplaats. Er is ook een 

verkorte PaasChallenge die op één 

avond gespeeld kan worden.

» protestantsekerk.nl/paaschallenge
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Geen geld betekent dat je aan de zijlijn 

komt te staan. Armoede treft steeds meer 

huishoudens. In Oost-Groningen gaat 

armoede soms generaties lang mee. 

Met een noodfonds springen kerken bij.

voorbeelden zó uit zijn 

mouw. Onlangs reed hij nog 

even snel naar een gezin 

waar geen geld was om 

een jarig kind te trakteren. 

“Samen met een collega ben 

ik daar een cadeautje gaan 

brengen. Soms is er niet eens 

geld voor taart.”

In dit soort situaties kunnen 

mensen een aanvraag 

bij het fonds indienen. 

Dat noodfonds is er voor 

incidentele hulp, legt 

Luten uit. “We zijn geen 

structurele ondersteuner, 

maar bieden hulp wanneer 

mensen echt nergens anders 

terechtkunnen. En als wij 

niet kunnen helpen, dan 

verwijzen we door naar 

andere hulpinstanties,  

zoals SchuldHulpMaatje.” 

Structureel tekort
Soms bemiddelen de 

vrijwilligers van het 

noodfonds met een instantie. 

“Laatst had ik te maken met 

een jongeman die muurvast 

zat. Hij had een ID-kaart 

mee kunnen doen met hun 

leeftijdgenoten.

Meeuwes Luten – voorzitter 

van het Interkerkelijk Sociaal 

Fonds Oldambt (ISFO), 

dat inmiddels vier jaar 

bestaat – schudt dergelijke 

Vanwege een te kleine 

portemonnee niet mee 

kunnen met een schoolreisje, 

of op een warme dag het 

zwembad niet kunnen 

betalen. Het is schrijnend als 

kinderen door armoede niet 

nodig, maar hij had geen 

uitkering en geen geld om 

de ID-kaart aan te schaffen. 

Terwijl hij zonder ID-kaart 

niet kan werken. Wij hebben 

de gemeente betaald zodat 

die situatie opgelost werd. 

Door decentralisatie regelen 

gemeenten economische en 

sociale aangelegenheden 

ieder op hun eigen manier, 

maar dat maakt het erg 

complex voor burgers, en 

zeker voor mensen met een 

migratieachtergrond.”

Dat de steun zo effectief 

gegeven kan worden, is te 

danken aan de giften van 

lokale kerken in het Oost-

Groningse Oldambt, maar 

ook van partijen als Kerk 

in Actie. Daarnaast werkt 

het noodfonds samen met 

onder meer het Leger des 

Heils en de stichting Sterk uit 

Armoede. 

Samen met deze partijen wil 

het noodfonds duidelijker in 

beeld brengen waar er sprake 

is van generatiearmoede. 

Want soms gaat armoede 

generaties lang mee. 

“Sommige gezinnen hebben 

structureel tekort en kampen 

daar al meerdere generaties 

mee. Dat probleem speelt ook 

binnen kerkelijke gemeenten. 

Het is heel moeilijk om daar 

uit te breken.”

Zelfvertrouwen
Het noodfonds gaat zich 

daarom samen met 35 

kerken in Oost-Groningen 

inzetten tegen armoede in 

de regio. De protestantse 

kerken hebben het 

initiatief genomen om 

met elkaar activiteiten te 

ontwikkelen. Ze worden 

hierbij ondersteund door 

Kerk in Actie en de classis 

Groningen-Drenthe.

Sinds 1 november is 

hiervoor een diaconaal 

consulent aan de slag 

gegaan. “Hij gaat de 35 

kerken helpen bij de 

onderlinge afstemming van 

hun armoedebeleid. Hij is 

voor vijf jaar aangesteld, in 

die tijd kunnen we samen 

iets moois opbouwen.”

De diaconaal consulent 

werkt samen met Alex 

Schepel van de stichting 

Sterk uit Armoede. “Alex is 

ervaringsdeskundige”, weet 

Luten. “Hij laat zien hoeveel 

impact generatiearmoede 

heeft, dat het veel méér is 

dan alleen een materieel 

tekort. De focus ligt altijd 

op de financiële kant van 

het verhaal, maar armoede 

veroorzaakt bijvoorbeeld 

ook sociale uitsluiting. Dat 

vreet aan het zelfvertrouwen 

van mensen. Ze hebben 

moeite met een wereld 

waar ze niet aan kunnen 

deelnemen. Er hangt veel 

schaamte omheen, en Alex 

kan precies het duwtje geven 

om tóch steun aan te 

durven vragen.”  

Méér dan 
een lege 
portemonnee

‘ Het vreet aan het  

zelfvertrouwen  

van mensen’

Veertig dagen barmhartigheid

In sommige regio’s in Nederland, 

zoals in Oost-Groningen, is armoede 

een dagelijks probleem. Diaconaat in 

gemeenten waar armoede een grote 

rol speelt, is een van de projecten van 

de 40dagentijdcampagne van 

Kerk in Actie. 

Het thema van de campagne is: 

‘Ik ben er voor jou.’ Elke week 

staat een van de zeven werken 

van barmhartigheid centraal: de 

hongerigen eten en de dorstigen 

drinken geven, de naakten kleden, 

de vreemdelingen onderdak bieden, 

de zieken verzorgen, de gevangenen 

bezoeken en de doden begraven.

U kunt hier in de gemeente of thuis 

mee aan de slag, bijvoorbeeld door 

mee te doen met de vastenactie. 

Met de vastenkaart kunt u elke week 

op een andere manier vasten: door 

ergens even van af te zien of door 

juist iets extra’s te doen. Er is ook een 

vastenkaart voor kinderen.

» kerkinactie.nl/ikbenervoorjou

 Nieuwe kleding kopen, uitjes, 

 schoolactiviteiten – dat zit er niet in 

 voor gezinnen met een krappe beurs. 
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STRIJDEN TEGEN 
ONGELIJKHEID

Ondertussen in Zuid-Afrika

 Bangladesh 

VOORBEREID
OP HE T

WATER 78

 Zuid-Afrika 

‘ EEN  PAN HAVERMOUT 
VOOR EEN BE TERE 

TOEKOMST ’  68

 Zuid-Afrika 

 ‘DAAROM ZE T  IK  ME 
IN  VOOR  GELIJKE 

KANSEN’  72

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.

[ advertentie ]

Gerechtigheid is één van de uitgangspunten 

van mijn partij het CDA. Voor mij gaat het 

hierbij om beschermen van de zwakkere en 

opkomen tegen onrecht. 31 jaar lang heb ik 

mij als politieman en officier van justitie ingezet 

voor een rechtvaardige samenleving. Door 

verdachten op te sluiten, door slachtoffers 

terzijde te staan.

Gerechtigheid is ook mensen een tweede 

kans bieden. Als bestuurslid was ik jarenlang 

vrijwilliger bij Exodus. Deze vereniging helpt 

bij de terugkeer van (ex-)gedetineerden in 

de samenleving. Exodus is ooit als initiatief 

vanuit de samenleving gestart, door kerk-

mensen. Doel: een hoopvol perspectief 

bieden voor de toekomst. 

De overheid speelt een belangrijke rol in 

het realiseren van gerechtigheid. Zij biedt 

kwetsbaren en afhankelijken financiële 

zekerheid, garandeert onafhankelijke 

rechtspraak en maakt fatsoenlijke wetgeving.

Dat gaat niet altijd goed. Dat blijkt wel uit 

de affaire rond de kinderopvangtoeslag. 

Gerechtigheid is nooit ‘af’. Het moet iedere 

dag weer bevochten worden. Daaraan wil 

ik vanuit de Tweede Kamer blijven bijdragen. 

Uit overtuiging.

Chris van Dam, #47CDA

‛Gerechtigheid 
moet iedere dag 
weer bevochten 
worden’

Chris van Dam:

Gerechtigheid

cda.nl/word-lid
FOTOGRAFIE LEONARD WALPOT

Chris van Dam voor het 
Exodushuis in Den Haag



geschreeuw dringen tot diep in de nacht door 

tot in elk vertrek van Precious’ huis.

Lege maag
Gelukkig kan ze af en toe naar een 

huiswerkkamp van de organisatie PEN, ook  

in Pretoria. PEN, een partnerorganisatie van  

Kerk in Actie, begeleidt kansarme kinderen naar 

een betere toekomst. De organisatie heeft allerlei 

activiteiten, waaronder huiswerkbegeleiding. 

Tijdens de speciale huiswerkkampen zorgt PEN 

voor goede nachtrust, voedzame maaltijden en 

een motiverende leeromgeving. “Het is moeilijk 

om aan je toekomst te werken als je een lege 

maag hebt of thuis steun en liefde tekortkomt. 

Veel ouders werken hele dagen om rond te 

kunnen komen, ze hebben nergens anders 

meer fut voor”, zegt medewerker Zakhele 

Mazibuko terwijl hij in een grote pan met 

stomende havermoutpap roert. “Als jongeren 

hier ‘s morgens de deur uitgaan in het besef dat 

er mensen zijn die van hen houden en in hen 

geloven, en ze hebben ook nog een volle maag, 

dan vind ik dat geweldig.” Hij wijst op de pan: “Dit 

is niet zomaar een ontbijt. Het is een bijdrage aan 

hun toekomst.” 

Hardnekkig probleem
Het blijft een belangrijk thema in Zuid-Afrika: 

ongelijke kansen voor wit en zwart. Apartheid is 

afgeschaft, maar daarmee is de ongelijkheid niet ›

Het valt voor de 15-jarige Precious niet mee 

om zich te concentreren op haar huiswerk. 

Ze woont met haar ouders, broers en zusjes in 

een krappe flatwoning. Er is vaak familie over 

de vloer en de televisie staat de hele dag aan. 

Er is altijd lawaai. En ‘s avonds, als iedereen op 

bed ligt, is het nóg niet rustig. De flat waarin 

Precious woont, staat in een achterstandswijk 

van de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria, pal 

naast een uitgaansgebied. Muziek, gelach en 

EEN PAN 
HAVERMOUT 
VOOR EEN 
BETERE 
TOEKOMST
 Strijden tegen ongelijkheid in Zuid-Afrika 

Ongelijke kansen voor wit en zwart, 

het blijft een belangrijk thema in 

Zuid-Afrika. Kerk in Actie helpt 

kansarme mensen hun plek in de 

maatschappij te pakken. “Doordat 

wij in deze kinderen investeren, 

investeren zij weer in anderen.  

Zo maken we de wereld echt beter.”

 Bij PEN lukt het Precious (rechts) om haar huiswerk 

 te maken. Medewerker Zakhele was ooit zelf een 

 kansarme jongere en actief lid van een jeugdbende. 

 Lees zijn verhaal op pagina 72. 
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eventuele eigen rol daarin. Goed leiderschap is 

bij zo’n groot thema belangrijk. Een predikant 

kan grote groepen inspireren om het goede 

te doen.”

Rieneke was ook betrokken bij een 

bijbelstudiegroep met jongeren uit vijf 

verschillende wijken. “Elke week kwamen we in 

een andere wijk bij elkaar. De jongeren leerden 

elkaar kennen en ontdekten: samen komen we 

verder dan apart van elkaar.”

Betere wereld
Ondertussen blokt Precious bij PEN onder het 

toeziend oog van Zakhele voor een Engelse 

toets. “Geloof je dat het gaat lukken?” vraagt 

hij. Precious knikt. “Je gaat knallen”, voorspelt 

Zakhele. Het mooie van ‘zijn’ organisatie is dat 

de medewerkers de kinderen blijven begeleiden 

totdat ze hun plek in de maatschappij gevonden 

hebben. “We maken de reis helemaal af”, zegt 

Zakhele en hij vertelt hoe PEN oorspronkelijk 

begon als opvang voor kleine kinderen. Totdat 

een moeder van een ouder kind zei: ik kan 

hem niet helpen met zijn huiswerk, kan hij 

niet bij jullie terecht? Zo ontstonden er ook 

activiteiten voor oudere kinderen. “Het mooie 

is,” zegt Zakhele, “doordat wij in deze kinderen 

investeren, investeren zij weer in anderen. 

Je gunt anderen de kansen die je zelf ook 

hebt gekregen. Zo maken we de wereld 

echt beter.” 

40dagentijdcampagne: 
Ik ben er voor jou

Met Pasen, op 4 april, 

wordt er landelijk 

gecollecteerd voor PEN.  

Het project is onderdeel van de 

40dagentijdcampagne van 

Kerk in Actie, die als thema heeft: 

‘Ik ben er voor jou.’

» kerkinactie.nl/40dagentijd

weg. “Die zit ingebakken in de maatschappij. 

Het hangt als het ware in de lucht”, zegt 

Rieneke van Ginkel. Van 2016 tot 2020 woonde 

en werkte ze voor Kerk in Actie in Zuid-Afrika. 

“Natuurlijk is ongelijkheid – helaas – iets van 

alle tijden en plaatsen, maar doordat apartheid 

in Zuid-Afrika decennialang tot politiek systeem 

verheven is geweest, is het hier een extra 

hardnekkig probleem.”

De rassenscheiding betekende niet alleen 

gescheiden voorzieningen voor ‘blankes’ en 

‘nie-blankes’. Het betekende ook dat de goede 

banen, de beste plekken om te wonen, kortom 

de welvaart toeviel aan de witte bevolking. 

Sinds de eerste vrije verkiezingen in 1994 heeft 

iedereen op papier gelijke kansen, maar in de 

praktijk is er nog steeds veel armoede onder 

met name de zwarte bevolking.

“In de verschillende bevolkingsgroepen 

worden gevoelens van superioriteit of juist 

van minderwaardigheid van generatie op 

generatie doorgegeven”, zegt Rieneke. “Er 

zijn geen plekken meer waar gekleurde 

mensen niet mogen komen, dus als je in een 

winkelcentrum loopt, lijkt er ogenschijnlijk 

niets aan de hand. Maar er zijn bijvoorbeeld 

nog nauwelijks gemengde kerken. Ik ken een 

voorbeeld van een witte en een zwarte kerk 

die probeerden samen te gaan, maar bij de 

voorbereidingen ging het al mis.” Vaak blijven 

het gescheiden werelden, weet ze. “Er zijn te 

veel vooroordelen.” 

Witte manager
Rieneke noemt een voorbeeld uit haar tijd in 

Zuid-Afrika, waaruit blijkt hoe ‘genormaliseerd’ 

de scheve verhouding tussen wit en zwart is. 

“In de straat waar wij woonden, werden op 

een dag glasvezelkabels gelegd. Uiteraard door 

zwarte werkmannen. Ze groeven greppels, 

maar daar bleek onze witte overbuurman niet 

van gediend. Hij begon de werkmannen uit 

te schelden: wat deden ze wel niet op zijn 

terrein! Hij werd zelfs gewelddadig. Ik belde 

het glasvezelbedrijf om te vertellen wat ik zag 

en dat stuurde vervolgens de manager naar 

onze overbuurman. De manager – natuurlijk 

wit – maakte even een praatje met hem en 

meteen was het goed. Ik vond dit zo typerend. 

Nog steeds kijken veel witte mensen zo 

naar zwarten: jij hoort hier niet en ik ben 

belangrijker.”

Kerk in Actie steunt in Zuid-Afrika verschillende 

projecten die er allemaal op gericht zijn om 

ongelijkheid in de maatschappij te verminderen. 

Op het platteland van de provincie KwaZulu-

Natal bijvoorbeeld zorgt een landbouwproject 

ervoor dat arme, zwarte boeren het maximale 

uit hun land halen. “Zij leren wat er allemaal 

mogelijk is. En met effect: hun land brengt 

meer op. Ze kunnen een beter huis bouwen en 

hun kinderen naar een betere school sturen”, 

zegt Gugu Ngema van het 

project.

De organisatie waar Rieneke 

van Ginkel bij betrokken was, 

richt zich onder andere op 

predikanten. “Het is goed 

dat zij zich bewust zijn 

van ongelijkheid 

in de kerk en 

ook van hun 

‘ Wit en zwart blijven  

gescheiden werelden,  

er zijn te veel vooroordelen’

Wat doet  
Kerk in Actie in 
Zuid-Afrika met 

uw geld?
In 2020
•  training voor 3.622 jongeren om hun kans op een 

baan te vergroten

•  ondersteuning in de opvoeding voor 558 gezinnen

•  380 energiebesparende kookovens voor gezinnen

• landbouwtraining voor 2.283 families

• 22 (online) trainingen voor kerkelijk leiderschap

Coronahulp
In november 2020 waren er:

•  730.000 besmettingen bekend  

(hoogste aantal van alle Afrikaanse landen)

• 20.000 doden

• verlies van meer dan 2,2 miljoen banen

Voor mensen zonder sociaal vangnet heeft 

het verlies van hun baan desastreuze gevolgen.  

De sluiting van de scholen veroorzaakt 

leerachterstanden bij kinderen die niet online 

kunnen aanhaken. Voorgangers van kerken 

missen inkomsten door minder fysieke bezoekers. 

Kerk in Actie heeft daarom:

• 9.613 voedselpakketten uitgedeeld

• 1.000 kinderen gesteund met voeding/opvang

Samen zijn we de kerk in actie. Hartelijk dank  

voor uw betrokkenheid en steun!

Te
ks

t:
 M

a
th

ild
e

 S
c

h
o

u
w

st
ra

 |
 B

e
e

ld
: 

K
e

rk
 i
n

 A
c

ti
e

70  ·  

17 FEBRUARI - 03 APRIL 2020



“Toen ik 12 jaar was, hielp ik mijn vader met illegale 

goudhandel. Hij werkte in een goudmijn en drukte goud 

achterover. Daardoor groeide ik op in welvaart. Maar 

mijn moeder vond het niet kunnen. Op een dag kregen 

mijn ouders hierover een enorme ruzie. Mijn vader 

vermoordde mijn moeder bijna. Ze wist te ontsnappen, 

maar een scheiding was het gevolg. Mijn vader nam al  

ons bezit mee.  

Van de ene op de andere dag leefde ik in armoede. 

Als puber liep ik vijf jaar op kapotte schoenen en in 

dezelfde kleren, een vreselijke periode. Ik belandde in 

de criminaliteit en richtte een bende op. Elk weekend 

knokten we met andere bendes. 

Toen op een gegeven moment 25 rivaliserende 

bendeleden me stonden op te wachten, dacht ik dat 

mijn laatste uur geslagen had. In paniek bad ik tot God: 

‘Als U mij redt, zal ik mijn leven veranderen.’ Ik wist te 

ontkomen, ging in de Bijbel lezen en werd christen. Op 

een dag mocht ik mijn verhaal vertellen aan kansarme 

jongeren. Hun situatie raakte me, ik herkende mijn eigen 

verhaal in hen. Ik gun het hun dat ze ook uit het dal 

kunnen klimmen. Nu begeleid ik kansarme jongeren naar 

werk. Ik laat hun voelen dat er iemand is die van hen  

houdt en in hen gelooft.”

» kerkinactie.nl/filmzakhele

Zakhele wist te ontsnappen aan een leven in 

armoede en criminaliteit. Jongeren die ook in zulke 

omstandigheden opgroeien, gunt hij dezelfde kans.

 Zakhele Mazibuko uit Zuid-Afrika  

 groeide op in een zwart gezin.  

 Hij werkt bij een organisatie die  

 kansarme kinderen begeleidt naar  

 werk. Hij blijft hun trouw totdat  

 ze hun plek hebben gevonden. 

“Ik was 16 jaar en zat, zoals elke dag, in een bus vol 

blanken. Het was de tijd van de apartheid in Zuid-Afrika: 

zwarten mochten niet meerijden. Plotseling werd onze 

bus door boze zwarte mensen met stenen bekogeld.  

Het was beangstigend. Gelukkig liep het goed af, 

maar het had me diep geraakt en zette me ook aan het 

denken: waarom deden deze mensen dat? Toen pas 

ontdekte ik wat apartheid echt betekende. En ook dat 

mijn eigen kerk het steunde. Ik leerde er anders 

naar kijken. Vanaf die dag bepaalden onrecht en 

ongelijkheid in mijn land mijn leven. Ik raakte 

onder de indruk van Nelson Mandela, die de 

eerste zwarte president van Zuid-Afrika werd. 

Jammer genoeg betekende het einde van de 

apartheid niet het einde van armoede.  

Veel zwarte gezinnen die zich in de grote stad 

vestigden, merkten dat hun leven daar net zo 

ellendig was als op het platteland. Kort na de 

afschaffing van de apartheid kwam ik in contact 

met een organisatie die kansarme kinderen helpt. 

Daar ontdekte ik mijn roeping. Mijn vader begrijpt 

me niet en is het nog steeds niet eens met mijn keuze. 

Maar ik vind het een voorrecht dit werk te mogen 

doen. Ik heb al bij veel kinderen verandering gezien.”

» kerkinactie.nl/filmsusan

De dag waarop Susan werd geconfronteerd met de 

gevolgen van de apartheid veranderde haar leven.  

Nu zet ze zich in voor gelijke kansen voor blank en zwart.

 Susan van der Walt uit Zuid-Afrika groeide  

 op in een blank gezin. Ze werkt bij dezelfde  

 organisatie als Zakhele en helpt kinderen met  

 huiswerkbegeleiding en sociale vaardigheden.  

 Zo wil ze hun een betere toekomst geven. 

‘Vanaf die dag bepaalden onrecht 

en ongelijkheid in mijn land mijn leven’

Dáárom zet  ik me in voor gelijke kansen

‘Op een dag stonden 25 rivaliserende  

bendeleden me op te wachten’
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‘ Wat je kinderen 
 met liefde bijbrengt, 
 vergeten ze 
 nooit meer’
 Musa Zuma

“Kinderharten zijn zo 

toegankelijk”, merkt Musa 

Zuma. Hij is jongerenwerker bij 

ontwikkelingsorganisatie ACAT 

in Zuid-Afrika. Veel arme boeren 

in de Zuid-Afrikaanse provincie 

KwaZulu-Natal geloven niet dat 

hun leven ooit zal verbeteren. Ze 

leven immers al generaties lang in 

armoede. ACAT doorbreekt deze 

mentaliteit door boerenfamilies 

te laten samenwerken. De 

organisatie inspireert hen met 

bijbelverhalen en leert hun hoe ze 

met betere landbouwmethoden 

de voedselopbrengst kunnen 

verhogen.

Ook kinderen doen mee. In 

het kader van ‘jong geleerd, 

oud gedaan’ investeert Musa 

Zuma juist in hen, zodat de 

leefomstandigheden van de 

boerenfamilies structureel 

verbeteren. Een van deze kinderen 

is Xolile. Ze helpt haar oma in 

de appelboomgaard en samen 

verkopen ze het fruit.

» kerkinactie.nl/bijbelsboeren

Musa Zuma
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Je komt als geroepen.
Sta jij positief in het leven en weet je verschillende generaties aan te spreken? Kom dan eens praten bij de Dienstenorganisatie van de Protestantse 

Kerk in Nederland. Wij zijn een organisatie waar je écht het verschil kunt maken. Of dat nu is op het gebied van vieringen en liturgie, HR, Finance of 

Communicatie. Wil jij net als wij van betekenis zijn voor de kerk? Je komt als geroepen. Kijk voor meer informatie en vacatures op werkvoordekerk.nl

“Ik weet 
generaties 

spelenderwijs 
te verbinden.”

Stipt om half negen komt Gugu 

Ngema de online bijeenkomst van 

‘Flevoland/Overijssel voor Zuid-Afrika’ 

binnen. Gugu werkt voor een Zuid-

Afrikaanse ontwikkelingsorganisatie, 

een van de projecten die kerken in 

Flevoland en Overijssel steunen. 

Ze vertelt over haar werk en over 

de impact van corona op de Zuid-

Afrikaanse samenleving.

In diverse regio’s in Nederland 

ondersteunen gemeenten samen 

projecten van Kerk in Actie in een 

bepaald land. ‘Flevoland/Overijssel 

voor Zuid-Afrika’ is net van start 

gegaan. Het programma voor 

vanavond: kennismaken met elkaar en 

met de projecten. “We zien ernaar uit 

om ideeën uit te wisselen met andere 

gemeenten. Zo hoef je het niet allemaal 

alleen te bedenken”, zegt een van de 

deelnemers. “Door samen in actie 

te komen, verbinden we ons ook als 

kerken met elkaar”, vult een ander aan.

Een voordeel is ook dat er meer 

mogelijk is, zoals buitenlandse gasten 

(online) uitnodigen. Voordat Gugu 

de vergadering weer verlaat, wil ze 

nog weten hoe het gaat in Nederland: 

“Kunnen jullie naar je werk, en naar 

de kerk?” 

De gemeenten in Flevoland/Overijssel 

willen het contact met christenen 

in Zuid-Afrika verdiepen: “We zijn 

benieuwd hoe geloof en kerk de 

samenleving daar stimuleren tot 

eenheid, verzoening en hoop. 

Daar kunnen wij van leren.”

‘Wij kunnen leren van Zuid-Afrika’
Samenwerken 

inspireert en verbindt. 

Daarom zetten 

protestantse gemeenten 

in Flevoland en 

Overijssel zich samen 

in voor Zuid-Afrika. 
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Wervelstormen in Bangladesh zorgen 

voor allesverwoestende overstromingen. 

Keer op keer spoelt de oogst van de toch al 

arme boeren weg. Met hulp van Kerk in Actie 

zijn zij beter bestand tegen het water.

Voorbereid  
op het water

Khadiza Begum woont aan de 

kust in Zuid-Bangladesh. Ze 

heeft een stuk grond, maar 

daar kon ze jarenlang niks 

mee. Het land is aangetast 

door het zout van de zee, 

en de vele overstromingen 

maken het nog slechter.

Bangladesh is een van de 

dichtstbevolkte landen 

ter wereld. Het ligt in een 

grote rivierdelta waar onder 

meer de rivieren de Ganges 

en de Brahmaputra in zee 

uitmonden. In de zomer 

overstromen deze rivieren 

vaak. Dit zorgt voor een 

laagje vruchtbare modder 

op het land, waardoor 

gewassen het volgend 

seizoen goed groeien. 

Maar in de zomer ontstaan 

ook veel cyclonen boven 

de Indische Oceaan. Deze 

wervelstormen veroorzaken 

allesverwoestende 

overstromingen in de 

kustgebieden. Door 

klimaatveranderingen nemen 

ze bovendien in kracht en 

aantal toe. 

Klimaatbestendig
Stormen en overstromingen 

zijn niet te voorkomen, 

maar je kunt je er wel 

op voorbereiden. In de 

afgelopen 25 jaar hebben 

de inwoners van Bangladesh 

hard gewerkt om de 

gevolgen van natuurrampen 

te verminderen. Na 

massale overstromingen 

in de jaren tachtig is er 

bijvoorbeeld een landelijk 

waarschuwingssysteem 

opgezet, zodat mensen op 

tijd een veilig heenkomen 

kunnen zoeken. Ook heeft 

de Bengaalse overheid 

duizenden cycloonbestendige 

huizen gebouwd. Maar dat 

helpt nog niet om oogsten 

te beschermen en de 

bestaanszekerheid van de 

bevolking veilig te stellen. 

Daarom steunt Kerk in Actie 

organisaties die boeren in de 

kustprovincies helpen met 

klimaatbestendige landbouw: 

een belangrijke investering in 

een land waar zo’n 63 miljoen 

mensen moeten rondkomen 

van minder dan een euro per 

dag. Dat is bijna een derde 

van de totale bevolking.

Toekomst
Khadiza, die al zeven jaar 

geen opbrengst van haar 

land had gehad, hoorde via 

haar buurvrouw van zo'n 

organisatie. Ze zocht contact 

en kreeg een tweedaagse 

landbouwtraining. “Ik heb 

geleerd welke gewassen het 

hier wél doen en op welk 

moment je ze water 

en kunstmest moet geven”, 

zegt Khadiza. Ze verbouwt 

nu kool, wortel en koolrabi. 

Elke dag komen er boeren 

uit de omgeving bij Khadiza 

kijken om inspiratie op te 

doen en van haar successen 

te leren. 

Een van hen is Abdul 

Aziz. Hij heeft inmiddels, 

net als Khadiza, een 

landbouwtraining gevolgd. 

Het verbouwen van wortelen 

lukt hem nu een stuk beter. 

Binnenkort breidt hij uit met 

peren. “Ik ben zo blij met wat 

ik heb geleerd. Ondanks het 

zout en de overstromingen 

kan ik groenten verbouwen 

en verkopen. Ik heb ontdekt 

wat er allemaal mogelijk is 

en probeer op de hoogte 

te blijven van nieuwe 

ontwikkelingen.” Aziz kan 

weer aan zijn toekomst 

bouwen: hij wil zijn zoon naar 

een goede school sturen, een 

koe kopen en zijn bedrijf nóg 

verder uitbreiden. 

Geef voor Bangladesh
Op 7 februari is er een landelijke collecte voor 

rampenbestrijding in Bangladesh. U kunt ook een 

gift overmaken op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. 

Kerk in Actie in Utrecht o.v.v. noodhulp Bangladesh.  

Hartelijk dank!

» kerkinactie.nl/rampenbestrijdingbangladesh
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Stilte na de gong
In Haarlem kunt u iedere werkdag om 8.30 of 9.00 uur 

de stilte opzoeken in een van de Haarlemse kerken, 

tijdens een stiltemeditatie. Meedoen is eenvoudig.  

U gaat zitten, er wordt een kaars aangestoken en  

de gong slaat drie keer. Daarna kunt u zich laven  

aan 25 minuten stilte.

»  stadskloosterhaarlem.nl/agenda/

2

Retraite in eigen huis
In coronatijd is de Sint Paulusabdij in Oosterhout 

gestart met online retraites, eenvoudig te volgen 

vanuit huis. Naast gezamenlijke ‘Zoom-momenten’ 

worden deelnemers ook persoonlijk begeleid. 

De eerstvolgende retraite vindt plaats van 20 tot 

en met 26 maart. 

»  chemin-neuf.nl

3

Meditatieve wandeling
Liever naar buiten? De Protestantse Gemeente 

Noordlaren-Glimmen (Groningen) organiseert op 

8 maart een zogeheten ‘Emmaüswandeling’. 

Het idee: twintig minuten twee aan twee lopen 

in stilte, daarna gedachten uitwisselen. Misschien 

ervaart u iets van ‘de onbekende Derde’, zoals de 

twee leerlingen van Jezus op weg naar Emmaüs. Is 

Groningen te ver? Organiseer de wandeling dan zelf.

»  protestantsekerk.nl/ideeenbank/

emmauswandeling

4

Zingen en bezinnen
Geen preek, maar wel een stilte van acht minuten. 

Dat kunt u verwachten tijdens de maandelijkse 

Taizévieringen in de Nassaukerk in Amsterdam. 

Verder worden er Taizéliederen gezongen, wordt er 

een bijbeltekst voorgelezen en is er de mogelijkheid 

om een kaarsje aan te steken.

»  taizeinamsterdam.nl

5

Stilte in de stad
Aan de Grote Markt in Zwolle vindt u de Grote Kerk, 

een plek van rust in het drukke stadscentrum. 

In het Stiltecentrum kunt u een kaarsje aansteken, 

uw gedachten laten gaan of in stilte bidden. 

De kerk is open van dinsdag tot en met zaterdag.

»  academiehuis.nl/vieringen

6

Dwalen door de kloostertuin
Wie een graantje mee wil pikken van de contemplatie 

van het kloosterleven, kan terecht in de openbare 

stiltetuin bij het Karmelklooster in Zenderen. 

Steek een kaarsje aan in de Mariakapel of loop het 

meditatieve labyrint in het midden van de tuin.

»  inspiratie-tuinen.nl/zenderen

7

Dagen van stilte
Een aantal dagen doorbrengen in volledige stilte, wie 

durft? Het Evangelisch Werkverband organiseert de 

zogeheten ‘Kleopasdagen’: dagen om stilgezet te 

worden, te bidden en bemoedigd te worden. 

Kijk voor de eerstvolgende retraites (afwisselend in 

Leuvenheim en Helvoirt) in de agenda.

»  kleopasdagen.nl

3

4

Stilte
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Ook in de Veertigdagentijd kunt u 

een gratis (papieren of online)  

kalender volgen. 

»  petrus.protestantsekerk.nl/

veertigdagentijdkalender

Colofon
Petrus is een 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.

Redactie
Marusja Aangeenbrug (hoofdredacteur), Bas Popkema 

(eindredacteur), Janet van Dijk, Jedidja Harthoorn,  

Xander de Rooij, Mathilde Schouwstra

Aan dit nummer werkten verder mee:
Peter van de Beek, Jelte Bergwerff, Theanne Boer, Jasper van 

de Bovenkamp, Albert Bredenhann, EO/Willem Jan de Bruin, 

Jörgen Caris, Werry Crone, Nienke van Denderen, 

Stephan Egbers, Gerritjan Huinink, Florette Koning, Baart Koster, 

Jaco Klamer, Jaap Kroon, Iris Loonen, Sanne Linssen, Carla 

Manten, Roel Ottow, Esther van Schie, Anne-Mareike, Iwan van 

Nieuwenhoven, Schol-Wetter, Joyce Schoon, Auke Schouwstra, 

Jaap Schuurman, Niek Stam, Roelien Smit, Tineke van der Stok, 

Marian Timmermans, Sjaak Verboom, Jan Verhage, Paul Visser, 

Rob Visser, Leonard Walpot, Riejan de Winter

 petrus.protestantsekerk.nl

 @PetrusProtestantseKerk

 (030) 880 18 80 

  petrus@protestantsekerk.nl voor  

inhoudelijke opmerkingen,  

abonnement@petrusmagazine.nl voor een gratis 

abonnement of adreswijzigingen.

Aanmelden voor de wekelijkse nieuwsbrief:   

petrus.protestantsekerk.nl/nieuwsbrief. Het magazine 

verschijnt dit jaar nog in 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

Redmatters § redmatters.com 

Advertenties

Theo Wijbenga, theo.wijbenga@ndcmediagroep.nl

 058 - 298 76 16, 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
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Het mooie van een kerkdienst is dat je daar de 

context van de eeuwigheid kunt ervaren, aldus 

@MinPres in blad Petrus van @PKNnl. 

Tip: morgen zijn er legio mogelijkheden om een 

dienst te beleven (veelal online). Als gast ben  

je in de meeste kerken ook nu vast welkom.

–    Michel van Heijningen op Twitter 

(@HeijningenMvan)

Al scheurend door Almkerk vastgelegd 

door @PKNnl voor het Petrus Magazine 

#dorpsnetwerkAlmkerk #nietalleen

–  Rianne Dekker op Twitter 

(@riannedekker2)

Memorabel moment: 

eerste afgedrukte tweet. 

@PKNnl #Petrus #dominos 

#pizza #pkn #kerk

–  Leon van den Dool 

op Twitter 

(@LeonvdDool)

Ik wil jullie complimenteren met de 

decemberuitgave van Petrus. Zo fijn 

om te kunnen lezen en te bemerken 

hoe de kerk overal in Nederland leeft! 

Erg bemoedigend. Alle nummers zijn 

trouwens erg fijn om te lezen, je voelt 

je hierdoor deel van een groter geheel. 

Dank daarvoor.

�–��Jacquelien�Boxma-Vleugel� 
via�e-mail

In de kerk ben ik schatrijk 

geworden. De kerk moet ook 

onderhouden worden, het  

kost geld. Maar mijn geven  

zinkt in het niet bij wat God  

mij heeft gegeven. Hij gaf Zijn 

enige, geliefde Zoon voor mij  

om mijn schuld te betalen,  

om vergeving, vernieuwing en  

straks verheerlijking te geven.  

Nooit kan ik Zijn liefde naar 

juiste waarde beantwoorden.  

Hij gaf Zichzelf voor mij.  

Geloofd zij mijn God.

�–�Cor�Hardenbol�via�e-mail

Ik lees het blad Petrus, ik kom Hannah 

Meerhof-Twigt (32 jaar) tegen onder 

het kopje: ‘Ik wilde mijn eigen weg 

zoeken.’ Ik wilde wel dat er iemand zou 

zijn om met haar te praten.

�–�Klaasje�van�der�Heide�via�e-mail

Dank voor de goede woorden!  

En heel fijn als er ook een mooi 

lied bij zit! Wij zijn heel blij met 

Petrus, ook het blad!

�–��Tieke�Smit�via�e-mail,� 
in reactie op een tekst van  

de online adventskalender. 

Dit schreef of vertelde u  

over de kerk (en over Petrus). 

Ook reageren? Mail naar  

petrus@protestantsekerk.nl
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‘In de kerk ervaar ik 

Gods nabijheid. En er is 

oog voor elk mens.’

Jarenlang had Lisanne Teunisse niet zoveel op 

met de kerk. Inmiddels is ze betrokken bij de 

Hervormde Gemeente Stellendam. Op pagina 33 

vertelt ze wat ze zoekt en vindt in deze kerk.


