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Inhoud
Voorwoord
2020 – Anders verbonden

Wat een bijzonder jaar hebben we achter de 
rug met elkaar. Door corona veranderde er 
veel. We merkten als fonds dat het volop 
schakelen was: voor ons, maar zeker voor 
de mensen achter de projecten, die een 
bijdrage van ons vroegen. Creativiteit is een 
van de krachtige kanten van vele projecten: 
ze worden gedragen door mensen die 
zoeken naar nieuwe wegen om iets onder 
de aandacht te brengen. Overigens is dat 
ook een voorwaarde voor onze financiering: 
dat een project vernieuwend is, in zijn opzet, 
door de plaats waar het wordt uitgevoerd, 
of door de beoogde doelgroep.

Dit jaar waren vele projecten nog creatiever 
dan anders. Volop werden allerlei online-
mogelijkheden benut om mensen met 
elkaar te verbinden. Tegelijk was er ook  
veel niet mogelijk. Diverse projecten die  
dit jaar subsidie kregen, moesten hun 
activiteit uitstellen tot een later moment.  
Daar hebben we als Fonds uiteraard  
begrip voor, en we hopen van harte dat  
de mooie plannen die er al lagen, later  
weer opgepakt worden.

Paraplu-projecten
Behalve aan individuele projecten, droegen 
we dit jaar ook weer bij aan grotere paraplu-
projecten.  

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

Samenstelling, tekst en redactie 
tekstbureau berg in de polder, Gouda
Projectcoördinatie en beeldredactie 
afdeling communicatie diensten- 
organisatie Protestantse Kerk in 
Nederland, Utrecht
Vormgeving 
Nilsson Agency, Goes
Productiebegeleiding 
drukwerkbegeleiding diensten- 
organisatie Protestantse Kerk in 
Nederland, Utrecht
Drukwerk 
De Groot Drukkerij, Goudriaan

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

Detail van de foto bij het project Lobi You-th van Youth for Christ (zie pagina 10)

Zo konden we bijdragen aan een in no time ontwikkeld 
‘subsidieloket’ voor coronaprojecten (meer hierover op pagina 
16-17). Daarnaast waren we medefinancier van een lang-
lopend project gericht op versterking van inloophuizen. En we 
werden lid van het Christelijk Sociaal Congres, niet alleen een 
mooi platform om bekend te maken waar we als fonds voor 
staan, maar ook een gelegenheid voor ons om partners te 
ontmoeten van wie we in de toekomst mogelijk projecten 
kunnen ondersteunen.

Chemie tussen jongeren en hun projecten
Bijzonder trots zijn we op het mooie jongerenevenement  
dat we het afgelopen jaar konden neerzetten. De vertegen-
woordigers van ruim 20 projecten voor en door jongeren 
kwamen bij elkaar voor een inspirerend online event waar  
ze vooral ook elkaar inspireerden. Prachtig was het om hun 
enthousiasme te zien, en natuurlijk ook de blijdschap 
waarmee ze de diverse prijzen die werden uitgereikt, 
verwelkomden – over drie prijswinnende projecten leest  
u vanaf pagina 6.

Uitwisseling en communicatie
Dit willen we vaker doen: een platform zijn voor mooie 
projecten, waar mensen met elkaar kunnen uitwisselen wat 
er allemaal kan. En we willen graag nog meer enthousiaste 
mensen bereiken, en hun projecten financieren. Daarom zijn 
we blij dat we vanaf januari 2021 een nieuwe communicatie-
medewerkster hebben, die zich hiervoor gaat inzetten, 
welkom Maaike van der Graaf!

Ik hoop dat u, net als ik, een warm gevoel krijgt van de 
projecten die in deze nieuwsbrief staan beschreven,  
en erdoor geïnspireerd raakt!

Marieke den Braber

Voorzitter Commissie Fonds Kerk en Wereld

(Foto: Dick Westerveld)
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Dr. Joep de Hart neemt afscheid van de PThU. Als 
bijzonder hoogleraar op de leerstoel geloofsvernieuwing 
van Fonds Kerk en Wereld deed hij de afgelopen 10 jaar 
onderzoek naar religieuze ontwikkelingen in Nederland. 
De resultaten van dat onderzoek deelde hij onder meer in 
inspirerende Kerk en Wereld-lezingen.

Mini-symposium
Ter gelegenheid van het afscheid van prof. dr. Joep de  
Hart organiseert de PThU een online mini-symposium.  
Dit symposium zal in het teken staan van maatschappelijke 
veranderingen door de coronacrisis, in Nederland en in  
de kerken.

De Hart zal een afscheidsrede uitspreken met als titel  
‘De pijlen van Apollo’, over religie in tijden van corona.

Marinka Verburg-Janssen MA/MPhil zal op de rede reageren 
met een bijdrage getiteld ‘Het klinkt bijna religieus, maar er is 
er altijd één ...’. Ook Matthias Kaljouw MA zal reageren, met 
een bijdrage getiteld: ‘Vormpauzes: monumentale kerken 
tussen stilte en verandering’. Verburg-Janssen en Kaljouw  
zijn beiden promovendi van De Hart, aan de PThU.

Dr. Hanna Rijken zorgt voor de muzikale invulling van  
het programma.

Publicatie
Joep de Hart heeft naar aanleiding van zijn afscheidsrede een 
online publicatie geschreven. Deze kunt u gratis downloaden op 
de website van de PthU (http://bit.ly/joepdehart). In de 
publicatie gaat De Hart in op de maatschappelijke en politieke 
gevolgen van de corona crisis – en wat de kerken daarvan 
merken.

Afscheid
Kerk en Wereld-hoogleraar 
Joep de Hart 

Praktische informatie
Locatie:    online, via het platform Zoom  

en via YouTube-Livestream
Datum:  donderdag 27 mei 2021
Tijd:  15.30 - 16.45 uur

U kunt aan het mini-symposium deelnemen via Zoom, 
of het volgen via de livestream op YouTube. Als u zich 
aanmeldt op de website van de PThU, krijgt u de 
relevante link toegestuurd.

www.pthu.nl/actueel/agenda/2021/05/afscheid-prof.-dr.-
joep-de-hart

Socioloog Joep  
de Hart neemt 
afscheid van 
Protestantse 
Theologische 
Universiteit 
(Foto: PThU/Mike  
van Bemmelen)
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Als commissie Fonds Kerk en Wereld werken we er  
hard aan om zichtbaar te zijn voor initiatiefnemers van 
projecten op het snijvlak van kerk en samenleving – zeker 
ook voor jonge wereldverbeteraars. 

Daarom organiseren we elke twee jaar een Jongerenprijs, maar 
we worden bij de reguliere beoordelingsrondes ook heel blij van 
ingediende projecten voor en door jongeren. Daarom openen 
we deze nieuwsbrief met verhalen over vier jongerenprojecten: 
drie Jongerenprijs-winnaars en een project ontwikkeld door 
Jong Protestant in samenwerking met Kerk in Actie.

Kerk en Wereld-Jongerenprijs 2020
De Jongerenprijs die Kerk en Wereld tweejaarlijks uitreikt, 
kreeg in 2020 een nieuw format. Het draait niet alleen om  
de prijzen, ‘samen doen’ is een belangrijk onderdeel van de 
nieuwe opzet.

Jongeren worden uitgenodigd hun project voor en door 
jongeren in te zenden. Ze mogen vervolgens allemaal 
aanschuiven bij een ‘Wereldverbeteraarsdiner’, waar ze 
onderling kunnen kennismaken en elkaar over hun projecten 
vertellen. Een jury kiest de hoofdprijswinnaar, daarnaast kiezen 
alle inzenders de overige prijswinnaars, door te stemmen op 
het project dat volgens hen een prijs verdient – een onderlinge 
publieksprijs dus.

Ontmoeting en uitwisseling vonden in september uiteindelijk 
online plaats. Naast hoofdprijswinnaar StekUp werden tien van 
de in totaal 27 ingezonden projecten beloond met 1000 euro. 
Op de volgende pagina’s laten we hoofdprijswinnaar StekUp  
en twee van de andere prijswinnaars zelf aan het woord.

Jongeren in kerk en wereld

Prijsuitreiking Jongerenprijs 
2020 online

(Foto: Linda Zwart)

Kerk en Wereld   Nieuwsbrief voorjaar 2021   |    5



StekUp - het project
De zeskoppige jonge vakjury was unaniem: de hoofdprijs  
van 10.000 euro was voor Sociale Coöperatie StekUp uit 
Nieuwegein. Theo Vreugdenhil, pastor van een pioniersplek  
in Nieuwegein, en Maarten Atsma, specialist begeleiding 
pioniersplekken van de Protestantse Kerk, bedachten twee  
jaar geleden een plan om migranten te ondersteunen die 
ondernemer willen worden. Dat is in Nederland best 
ingewikkeld, als je een taalachterstand hebt, en nog geen 
sociaal netwerk. Onder de vleugels van StekUp kun je  
starten met behoud van uitkering. De coöperatie biedt je  
een werkplek, coaching naar zelfstandigheid, een stek om  
je producten aan te bieden en collectieve administratie  
en inkoop. Inmiddels werken verschillende mensen binnen 
StekUp aan hun eigen onderneming.

De winnaars van de juryprijs geloven dat in elke mens potentie 
zit om op te bloeien. Ze hebben als motto: ‘Een stekje heeft 
enkel wat water, zonlicht en bescherming nodig om te groeien!’

StekUp - de praktijk
‘De prijs is zó’n opsteker voor iedereen die als vrijwilliger  
bij StekUp werkt. Anderen vinden het net zo belangrijk als  
wij, dat geeft zoveel mental support! En het geeft ons de 
financiële ruimte om een kader te scheppen waarbinnen  
we kunnen investeren in mensen: we hebben een naai-
machine gekocht voor een van onze leden, en een motor  
voor een professionele afzuigkap in de keuken waar een 
ander lid zijn cateringbedrijf aan het opzetten is.’

De prijs genereerde ook aandacht voor het project, vertelt 
Theo Vreugdenhil verder. ‘Meer en meer mensen weten  
ons te vinden. Het is een sneeuwbaleffect. Op de Landelijke 
Diaconale Dag is een video over de coöperatie vertoond.  
Zo kwamen we in beeld bij een fonds. Dat kwam goed uit, 
want de gemeente heeft haar subsidie tijdelijk moeten 
stopzetten vanwege een tekort door corona.’

‘StekUp draait geheel op vrijwilligers. Het zijn er bijna veertig, 
alleen in onze Kringloopwinkel al 15. De meesten hebben 
geen werk, zijn drie dagen per week in de winkel. Voor hen  
is het een plek waar ze genieten en hun talenten inzetten:  
ze runnen de winkel, nemen de telefoon aan, houden de 
mailbox bij en ontvangen bezoekers. Dat moet je zien en 
waarderen. Ook omdat de winkel voor inkomsten zorgt  
voor de coöperatie.’

‘Ik ben een echte pionier, ik zie dingen die anderen voor 
onmogelijk houden. Nu die dingen toch werkelijkheid worden, 
kan ik meer loslaten en anderen in hun kracht zetten, en dat 
kán ook, ik heb vertrouwen in de groep. Er is een vrijwilliger 
op ons pad gekomen die alles rond de keuken op zich heeft 
genomen: hygiëne, vergunningen. En kijk naar Henny, de 
drijvende kracht in de kringloopwinkel. Ze heeft het nodige 
meegemaakt, maar heeft nu zoveel impact! Door haar en haar 
vrijwilligers kan de winkel vijf dagen in de week open zijn. Het 
is de open basis van de coöperatie, voor bezoekers, voor een 
praatje en een kop koffie. Dat er zoveel vrijwilligers zijn, daarin 
zie ik de hand van God.’

‘Als je alles van tevoren dicht-
timmert, ontstaat er niets.’
Sociale coöperatie helpt migranten ondernemer worden 
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‘Er zijn twee nieuwe starters bij gekomen sinds we de prijs 
hebben gewonnen, en er is iemand uitgestroomd naar een 
betaalde baan. Een ander begint al te dromen van een eigen 
horecazaak.’

Op de vraag hoe de coöperatie en de pioniersplek zich tot 
elkaar verhouden, antwoordt Theo dat hij niet zo in structuren 
denkt. ‘Ik ken veel mensen, gelovige mensen, niet-gelovige 

mensen, dat maakt het juist zo boeiend. Sommigen zijn 
betrokken bij allebei, anderen bij een van de twee. Maar 
we hebben allemaal dezelfde waarden, bijvoorbeeld dat 
we mensen kansen willen geven. Dat heeft ook met kerk-
zijn te maken, en met het Koninkrijk. We hebben geen gelikt 
bedrijfsplan, het is meer fluïde, net als de kerk. Het is vol 
zorgen, maar ook vol mooie momenten en ontmoetingen. 
En die onthoud je, over tien jaar herinner je je de relaties.’

Op de veronderstelling dat het een evenwichtsoefening 
blijft, tussen dingen laten gebeuren en alles van tevoren 
doordenken reageert Theo heel beslist: ‘Ik begin liever 
vanuit een droom, een verlangen – of vanuit pijn, als ik iets 
mis zie gaan. Het is een leerproces voor ons allemaal, daar 
moet je eerlijk in zijn. Als je alles van tevoren dichttimmert, 
ontstaat er niets.’

Coördinator Kringloopwinkel Henny Damen (l.)

De onderneming van een 
van de leden, Sam’s Kitchen

www.stekup.nl/home

Bedenkers Theo Vreugdenhil (l.) 
en Maarten Atsma
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Zoals JIJ - het project
Het maatjesproject Zoals JIJ is een initiatief van Youth for  
Christ Utrecht. In hun werk onder tienermeiden kwamen de 
jongerenwerkers op het idee om deze meiden te koppelen aan 
jonge vrouwen. Zij herinnerden zich van toen ze zelf tieners 
waren, hoe fijn het was als een krachtige vrouw zonder oordeel 
naar hen luisterde, en hen aanmoedigde bij lastige keuzes.

In januari 2019 is Zoals JIJ begonnen: vrouwen tussen 21 en  
35 jaar worden uitgenodigd zich aan te melden als vrijwilliger  
en hun verhaal te delen. Meiden tussen 14 en 21 kunnen een 
maatje kiezen op basis van deze verhalen, contact leggen op  
de manier die zij het fijnst vinden, met een kaartje of via 
WhatsApp, en uiteindelijk samen dingen gaan ondernemen.

Zoals JIJ - de praktijk
Caroline Kos is projectcoördinator bij Zoals JIJ in Utrecht. En ze 
is er maatje. Ze vertelt over haar ervaringen, in beide rollen.
‘Het loopt steeds beter. We hebben iets meer vrijwilligers dan 
tieners, maar dat is ook goed, dan hebben de meiden iets te 
kiezen. Ze kiezen een maatje omdat die iets vergelijkbaars heeft 
meegemaakt als zij, of omdat ze dezelfde hobby hebben. Ze 
mogen het zeggen als ze niet zo’n klik voelen, maar dat gebeurt 
bijna nooit.’

‘Door dit  
project heb ik 
een nieuwe 
vriendin  
gekregen’ 
Maatjesproject koppelt 
tienermeiden en jonge 
vrouwen
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‘De koppeling is voor een jaar, maar vaak gaat het contact 
daarna door. “Het was zo leuk,” hoor ik dan, “we houden 
contact.” We hebben tot nu toe ruim dertig koppelingen 
gemaakt. Ons doel voor dit jaar is 25.’

‘De doelgroep bestaat uit kwetsbare tienermeiden, vaak 
hebben ze op verschillende vlakken problemen. Het is best een 
klus om ze te bereiken, maar dankzij contacten met andere 
hulpverleners, in het buurtteam bijvoorbeeld, komen we met ze 
in contact. De vrijwilliger en de tiener gaan samen vooral leuke 
dingen doen. De vrijwilliger is geen hulpverlener, Zoals JIJ valt 
onder de informele zorg.’

‘De meiden zien de vrijwilliger als een 
wat oudere zus, als een rolmodel. Als 
je samen dingen doet, bijvoorbeeld een 
taart bakken, kom je vanzelf tot een 
gesprek over dingen waar de meiden 
met hun vriendjes of op school of met 
hun ouders tegenaan lopen. Ze hebben 
vaak maar een klein sociaal netwerk en 
dan is iemand met wie je kunt praten heel 
waardevol. En het is ook vertrouwd, wat 
je bespreekt, blijft tussen jullie – tenzij 
we ons zorgen maken over de veiligheid,’ 
benadrukt Caroline, ‘dan zeggen we: 
“Dit moet je ook met je hulpverlener 
bespreken, anders doe ik het.”’

Caroline heeft pedagogische weten-
schappen gestudeerd met een master maatschappelijke 
opvoedingsvraagstukken. Hoe kun je de samenleving zo 
organiseren dat je problemen voorkomt, legt ze uit. Ze is 
zelf ook vrijwilliger geworden. ‘Ik vind het leuk, en ik maak 
mee wat de andere vrijwilligers meemaken, daardoor kan ik 
hen beter ondersteunen.’

‘Mijn maatje zei in het begin soms nog u tegen me, maar 
wat later zei ze: “Door dit project heb ik een nieuwe vriendin.” 
Ik heb nu een jaar contact met haar, haar situatie schommelt 
nogal. Het is voor haar een uitdaging om een relatie op te 
bouwen, zich te verbinden. Voor mij is het ook leerzaam: zij 
komt uit een andere wereld, een ander milieu. Wat ze allemaal 
moet meemaken… Ik mag haar helpen, maar ik moet er niet 
van wakker liggen. Het geeft me voldoening er voor haar te 
kunnen zijn als anderen het laten afweten: ik ben een keer 
met haar meegegaan naar het ziekenhuis. En zij is op mijn 
verjaardag gekomen, heeft mijn vriend ontmoet en gezien hoe 
mijn huisgenoten met elkaar omgaan. Je 
betrekt je maatje in je leven, zo vervul je 
als vrijwilliger een voorbeeldrol.’

‘Als ik niet lekker in mijn vel 
zit, steunt ze me en probeert 
me te helpen. Ik vind het fijn 
dat ik met haar over alles kan 
praten en dat ze geen 
vooroordelen heeft.’

‘Er is in het afgelopen jaar 
echt een band gegroeid met 
haar. In het begin was het 
aftasten, maar nu zijn we 
heel close en kunnen we 
alles delen.’

www.zoalsjij.nl

Caroline met haar maatje
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Lobi You-th - het project
Met haar Lobi You-th-projecten wil Youth for Christ Rotterdam 
jongeren kennis laten maken met Gods liefde – tieners en 
jongeren die nog niet naar de kerk gaan en in wijken opgroeien 
waar ze veel tijd op straat doorbrengen. In de voorstelling 
Regelbrekers en de film The Meet Up ervaren jongeren via 
urban art Gods liefde.

Lobi You-th - de praktijk
Welke vragen hebben jullie? Wat houdt jullie bezig? Met die 
vragen reisden Youth for Christ jongerenwerker Lianne van Dis 
(die ook danser en choreograaf is) en theatermaker Annabelle 
Stijvers langs jongerencentra. Annabelle vertelt: ‘We wilden 
focussen op kwetsbare jongeren, omdat ze vaak over het hoofd 

Wat is urban art?

Urban art is kunst zoals je die vindt op straat, 
of die geïnspireerd is door de straatcultuur. 
Het is zowel beeldende kunst (bijvoorbeeld 
graffiti, muurschilderingen, wildbreien) als 
performance kunst (zoals video art, rap, 
spoken word en hip hop-dans).

’Wat is Gods liefde groot, dat je nu hier staat!’
Getuigenis meets straatkunst in theater en film Youth for Christ
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gezien worden. Juist hen willen we 
graag inspireren met Gods liefde.’

Daar kwamen grote thema’s uit: 
angst, vergeving en de vraag 
waarom je op aarde bent. Over 
angst maakten ze in 2018 een 
show, samen met hiphopcrew Mind 
Connected. Uit de kern daarvan – 
‘perfect love casts out all fear’ 
(1 Johannes 4:18) – ontstond Lobi 

You-th, als tegenwicht tegen de angst. De naam staat voor: 
God houdt van jou en van de jeugd (Lobi is Surinaams en 
straattaal voor liefde). De voorstelling Regelbrekers gaat over 
vergeving, tegenover de straatcultuur van oog om oog, tand 
om tand. De film The Meet Up gaat over de existentiële vraag 
waarom je op aarde bent.

Getuigenissen
Annabelle: ‘We werken met echte verhalen van professionele 
christelijke artiesten die zelf uit de straatcultuur komen. Samen 
zetten we hun getuigenissen om in kunst. Zij vertellen hoe ze 
bij God zijn gekomen. Doordat zij iets over zichzelf vertellen, 
durven jongeren ook kwetsbaar te zijn. In Regelbrekers hebben 
twee artiesten in het verleden de regels gebroken: fraude 

’Wat is Gods liefde groot, dat je nu hier staat!’
Getuigenis meets straatkunst in theater en film Youth for Christ

‘Wat er ooit 
ook is gebeurd, 
wat je ook 
tegenhoudt om 
de toekomst in 
te stappen, God 
houdt van jou’

gepleegd, een gewapende overval. Een derde is seksueel 
misbruikt. Rode draad in de voorstelling zijn vragen als: 
Kan ik mijzelf vergeven? Kan ik de ander vergeven? En welke 
rol speelde God en zijn liefde daarbij? Het raakte mij elke keer 
weer: Wat is Gods liefde groot, dat je nu hier staat!’

‘In The meet up vertelt een rapper zijn verhaal. “Waarom ben ik 
op aarde? Ik ga wel met mijn ouders naar de kerk, ik bid wel, 
maar ik ervaar geen contact.” Het was een outreach, en God 
antwoordde. De film is beschikbaar voor jongerencentra. 
We gaan hem niet openbaar publiceren, omdat het heel 
persoonlijke verhalen zijn, die dicht bij het hart liggen. 
Het was voor de artiesten van show en film zwaar om in 
het maakproces opnieuw te dealen met wat er was gebeurd. 
Ik heb superveel respect voor ze.’

Zegen
‘Voor Regelbrekers hebben we in juni getraind. In september 
konden we het spelen, dus de jongerenprijs was een zegen. 
Lobi You-th draait puur op giften. Het is zo bijzonder: mensen 
geloven in de kracht van God én in de kracht van kunst. 
God werkt ook door kunst, dat erkennen ook mensen die 
urban art eerst eigenlijk best wel spannend vinden.’

Rendabel
Na elke voorstelling is er een nagesprek. Daarvoor hadden we 
een spel ontwikkeld. Maar we merkten dat de jongeren dan 
vooral willen napraten met de artiest. Als die de vragen van 
het spel stelt, klappen jongeren vaak dicht. Jongerenwerkers 
kunnen met het spel en vanuit hun band met de jongeren later 
op de voorstelling terugkomen. Zo maken we de voorstelling 
‘rendabel’. Want jongeren denken echt niet meteen na zo’n 
voorstelling ‘o my goodness, Jezus is leuk, ik ben christen’. 

https://rotterdam.yfc.nl/lobi-youth

Foto: Youth for Christ, Lobi You-th
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Jong in Actie – het project
Het doel van Jong in Actie, een gezamenlijk programma van 
Jong Protestant en Kerk in Actie, is jongeren te verbinden 
met de doelgroep van een diaconaal project en met andere 
jongeren. In het programma worden ze voorbereid op 
meedraaien in dat project, en praten ze na afloop na over 
hun ervaringen. In de voorbereiding en bij de reflectie wordt 
het gekozen project verbonden met Bijbelverhalen en 
persoonlijke verhalen.

Groepen kunnen een project van Kerk in Actie kiezen of een 
lokaal project. En ze kunnen daarbij kiezen uit vijf thema’s: 
vluchtelingen/ongedocumenteerden; armoede/schulden; 
verslaving; klimaat/duurzaamheid en eenzaamheid.

Jong in Actie – de praktijk
Gertjan de Vink, verbindend specialist bij de Protestantse Kerk, 
is betrokken bij de ontwikkeling van het programma. Hij vertelt: 
‘We zijn al in 2019 gestart. Om te verkennen hoe jeugdgroepen 
(12-25 jaar) tegenover het idee stonden, zetten we een pilot op 
met het Wereldhuis in Amsterdam (thema vluchtelingen), het 
Voedselloket in Almere (thema armoede) en de Penitentiaire 
Inrichting (PI) in Zwolle. De korte conclusie na de pilot was: heel 
goed idee, maar minder geschikt voor de groep tussen 12 en 15 
jaar – doordat de jongste tieners nog niet zelfstandig naar een 
diaconaal project kunnen reizen.’

Uit de groep tussen 16 en 25 jaren kwamen enthousiaste 
reacties: “Het heeft me echt ontzettend geraakt.” “Dit is waar 
het om gaat!” “Ik had niet gedacht dat deze mensen zo aardig 
zouden zijn.” “Ik wil hier iets mee doen!”

Gertjan: ‘Het moest een programma worden waarin het ervaren 
centraal stond. We hebben ons daarvoor laten inspireren door 
een concept van Stephen Covey (auteur van boeken over 
persoonlijk leiderschap): de cirkels van betrokkenheid en 
invloed. Wat houdt me bezig en wat kan ik eraan doen? 
Jongeren zijn van zichzelf vaak al heel betrokken bij wat er 
speelt in de samenleving, daar sluiten we bij aan door ze te 
laten ervaren wat er al gebeurt en wat er kan. Je hoeft er je 
provincie niet voor uit. Begin klein, en je zult merken dat je je 
beter voelt, als je echt invloed hebt. Ik heb zelf tienerkinderen. 
De oudste van twaalf wordt het meest blij van vrijwilliger zijn 
op de ponyclub, waar ze les geeft.’

Omdenken
‘De PI in Zwolle bezochten we, omdat we een programma 
wilden opzetten rondom detentie en terugkeer in de maat-
schappij. Dat idee wacht nog op uitwerking. We moesten het 
‘omdenken’, omdat jongeren onder de 18 niet binnen mogen in 
een PI. Vanuit de kerngedachte: het zijn allemaal mensen met 
een verhaal, je kunt ze niet over één kam scheren, wordt nu 
contact met ex-gedetineerden en een politieagent uitgewerkt. 
Enkele oudere deelnemers aan de pilot zijn toch in actie 
gekomen en vrijwilliger geworden bij de vieringen in de PI 
in Veenhuizen.’

Beeld
‘Omdat we een professioneel programma wilden neerzetten én 
omdat jongeren nu eenmaal enorm op video’s zijn ingesteld, 
hebben we filmpjes gemaakt om een inkijkje geven in wat een 
groep kan verwachten. We hebben bijvoorbeeld de doelgroep 

‘Geloven is vooral doen’ 
Programma betrekt jongeren bij lokaal diaconaal project
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van het Voedselloket in Almere geïnterviewd. Zij zeggen in 
de video: “Wij dagen jullie uit: kom kijken, kom ontmoeten, 
kom praten.” En ook: “Fijn dat je bent geweest!”’

Verantwoord
‘Jammer genoeg hebben in 2020 minder jeugdgroepen dan 
gehoopt met het programma gewerkt. Corona was enorm 
beperkend voor het uitvoeren ervan. Veel groepen kwamen niet 
meer bij elkaar. En de jongerenwerkers vonden het – terecht – 
niet verantwoord met hun groep naar een andere organisatie 
te gaan.’

Continuïteit
‘Het programma slaagt er goed in jongeren te betrekken bij het 
diaconale werk in hun omgeving. En het heeft als bijkomend 
voordeel dat je continuïteit mogelijk maakt. Plaatselijke 
diaconieën hebben immers vaak een wat grijze bezetting.’ 
Gertjan zegt het met een glimlach, en besluit dan serieus: 
‘Het gaat er vooral om dat we geloven dat God mensen 
beïnvloedt. Geloven is vooral doen.’

jongprotestant.protestantsekerk.nl/materiaal/jong-in-actie

Still uit een Jong in Actie-instructievideo, 
opgenomen in nov. 2019 bij VoedselLoket Almere

Het beeld bij het programma Jong in Actie 
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‘En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.  
Want de eerste hemel, en de eerste aarde waren voorbij 
gegaan, en de zee was niet meer.’ (Openbaring 21:1)

261 reacties kreeg het Bijbels Museum na zijn oproep om 
kunstwerken in te zenden voor een expositie geïnspireerd op  
de tekst uit Openbaring. Directeur Carolien Croon was ‘erg blij 
verrast’: ‘Uit het hele land en van enorme kwaliteit, van mensen 
van naam en jonge aanstormende talenten, in veel verschillende 
materialen en technieken. Er waren vier constanten in te her- 
kennen: aandacht voor moeder aarde en rentmeesterschap,  
de nieuwe mens, eenheid tussen allen en alles, en gelijk-
waardigheid van vrouwelijke eigenschappen en kwaliteiten  
aan mannelijke. Een curerende commissie koos uit de 
inzendingen er 90 die in juli online gepresenteerd zijn, en nog 
steeds te zien zijn (nieuweaarde.nu, aanbevolen!). Twaalf van  
die 90 werken zijn in de herfst in de Westerkerk geëxposeerd.’

‘De expositie was een feest. We zijn tussen de twee lockdowns 
door geglipt. Inhoudelijk stond het als een huis, met een ont- 
wikkeling van aardse naar meer visionaire werken. Bezoekers 
waren blij dat ze weer naar een inspirerende tentoonstelling 
konden gaan en zeiden in veel kunstwerken hoop te herkennen.’

‘Een grote opening was niet mogelijk, maar de middag met  
de kunstenaars en de curerende commissie, en de kleine 
ontvangsten die we daarna hadden georganiseerd, waren  
veel intiemer dan de gebruikelijke opening voor alle relaties.’

‘We hebben gedurende de expositie vier kunstlunches 
georganiseerd waar bezoekers in gesprek konden gaan met 
twee kunstenaars, omspeeld door improvisaties op het orgel. 
Daarnaast gaf predikant Herman Koetsveld twee ochtenden  
per week de bezoekers een kijkopdracht mee en ging daarna 
met een groep in gesprek. Al met al was het een expositie naar  
mijn hart!’

Expositie  
Nieuwe Aarde 

Bezoeker bij Moeder 
Aarde, krijttekening door 

Jeanne Rombouts
(Foto: Ekin Asar/Bijbels Museum) 

Meerjarige partner Bijbels Museum

Deel jouw verhaal
In deze ook voor jongeren pittige tijden zet het Bijbels Museum 
de expositie ‘Dit is mijn verhaal’ opnieuw in. Tussen half april en 
eind mei wordt in Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Groningen 
op plekken waar veel jongeren komen een ‘tentoonstelling in 
de publieke ruimte’ georganiseerd: affiches met de portretten 
van de verhalenvertellers, een QR-code naar hun verhaal én de 
uitnodiging aan jongeren om via social media hún verhaal van 
hoop en bemoediging over 2020 te delen.

in de Amsterdamse  
Westerkerk en op het web
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Bezoeker bij Moeder 
Aarde, krijttekening door 

Jeanne Rombouts
(Foto: Ekin Asar/Bijbels Museum)

Deel jouw verhaal
In deze ook voor jongeren pittige tijden zet het Bijbels Museum 
de expositie ‘Dit is mijn verhaal’ opnieuw in. Tussen half april en 
eind mei wordt in Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Groningen 
op plekken waar veel jongeren komen een ‘tentoonstelling in 
de publieke ruimte’ georganiseerd: affiches met de portretten 
van de verhalenvertellers, een QR-code naar hun verhaal én de 
uitnodiging aan jongeren om via social media hún verhaal van 
hoop en bemoediging over 2020 te delen.

New Dutch Connections begon in september weer met 
het spelen van Bright Side of Life – met vallen en opstaan, 
want ook New Dutch Connections kreeg te maken met 
corona-besmettingen.

Artistiek leider Bright Richards vertelt: ‘We hebben sommige 
voorstellingen meerdere keren moeten verschuiven, en 
speelden soms twee of drie voorstellingen op een dag. Toch 
waren er genoeg mooie momenten. Zo hadden we een online 
optreden bij de Vrije Universiteit waar ook de koningin digitaal 
te gast was, en waren in Emmen en Houten de burgemeesters 
aanwezig bij onze voorstellingen.

Ik merk dat kerken en theaters de kat uit de boom kijken. We 
moeten wachten tot er veel meer mensen gevaccineerd zijn 
– wij zijn geen voetballers die dagelijks getest worden! Je wilt 
niet op je geweten hebben dat iemand bijna fataal ziek wordt, 
zoals onze collega, met wie het nu gelukkig weer goed gaat. 
De wil is er, maar uit gezondheidsoverwegingen durf je niet.’

Future Citizens
‘We zijn ook verdergegaan met de voorbereiding van een 
nieuwe voorstelling, Future Citizens. Daarin vertellen we de 
verhalen van tien vluchtelingen die hun plek en draai in de 
samenleving hebben gevonden. Ze hebben een huis en een 
baan, maar lopen toch nog tegen dingen aan. Zo raakte een 
vrouw uit Rwanda, die hier inmiddels advocaat is, in paniek 
toen er in haar treincoupé militairen binnenkwamen. Rationeel 
weet ze dat ze veilig is in Nederland, maar haar lijf trok zich daar 

niets van aan. Zo sterk was de herinnering aan de genocide 
die ze heeft meegemaakt.

We maken de voorstelling in nauwe samenwerking met het 
bedrijfsleven en koppelen elk verhaal aan zeven mensen die 
graag bij hetzelfde bedrijf willen komen werken als waar de 
verteller inmiddels werkt. Die 10x7 mensen staan symbool voor 
de 70e verjaardag, komende zomer, van het VN Vluchtelingen-
verdrag. We streven ernaar om de voorstelling op die verjaardag 
in première te laten gaan. Daarna willen we door het land 
eendaagse Future Citizens-festivals organiseren.’

Rolmodellen
‘In oktober 2020 ging het project Rolmodellen van start. 
NDC heeft gesettelde vluchtelingen geworven en opgeleid 
om als rolmodel voor statushouders te fungeren. Ze laten zien 
dat het kan, een plek vinden in de samenleving. En ze zijn 
vraagbaak voor alle praktische vragen die statushouders 
hebben. Bright: ‘Rolmodellen lijkt op Future Citizens, maar 
de mensen in Future Citizens zijn in een heel andere fase 
dan statushouders in de opvang. De voorstelling is gelaagder 
dan het project: vanuit een theatraal perspectief laten we 
persoonlijke groei en emancipatie van de hoofdpersonen zien.’

Bright besluit opgewekt: ‘Onze impact is het afgelopen jaar 
niet zo groot geweest als we wensten, maar we zijn dankbaar 
voor wat we wél hebben kunnen doen en optimistisch over 
de toekomst.

www.newdutchconnections.nl

Future Citizens 
en meer

Meerjarige partner New Dutch Connections
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Helemaal aan het begin van de coronacrisis ontstonden 
vele kleine en grote initiatieven die hulp boden aan wie 
dat nodig had. In deze nieuwsbrief richten we graag de 
schijnwerper op twee initiatieven die we van harte onder-
steund hebben: de actie #nietalleen (via de Protestantse 
Kerk/Kerk in Actie), en het ‘subsidieloket’ dat EO 
Metterdaad opende voor corona-gerelateerde projecten.

#nietalleen
Janet Bac, specialist binnenlands diaconaat bij Kerk in Actie 
was vanaf het begin betrokken bij #nietalleen. ‘Het initiatief is 
genomen door Tiemen Westerduin, een christelijke jongeren-
werker, schrijver en spreker met een enorm netwerk. 
Hij benaderde in het eerste weekend van de crisis de 
directeuren van de dienstenorganisatie van de Protestantse 
kerk en de EO, en de fractieleider van de ChristenUnie. Toen ik 
op maandag op mijn werk kwam lag er al een notitie.’

Janet benoemt als kracht van het initiatief dat er zoveel partijen 
bij betrokken raakten, zowel kerkelijke als maatschappelijke, 
en dat iedereen focuste op het gemeenschappelijke doel: 
hulp bieden aan mensen in nood. ‘Organisaties vonden 
elkaar op landelijk niveau, en datzelfde gebeurde lokaal, 
dat vond ik zo prachtig.’

Ze vertelt hoe de ondersteunende structuur werd opgezet: 
de #nietalleen-website, de telefonische hulplijn, het televisie-
programma. ‘Via de website kon je heel laagdrempelig hulp 

vragen en aanbieden, we vonden 100 vrijwilligers bereid om 
de telefoon te bemensen en het programma was de eerste 4 
weken dagelijks op tv.’

Het doel was om in elke burgerlijke gemeente één coördinator 
beschikbaar te krijgen die lokaal vraag en aanbod aan elkaar zou 
koppelen, zou beoordelen: dit past beter bij een kerk, dit bij een 
organisatie als Present. Er bleken grote verschillen: in de ene 
plaats werd al goed samengewerkt, in andere plaatsen moest 
de coördinator er harder aan trekken. Tijdens de crisis zijn 1632 
hulpinitiatieven gefaciliteerd.

Janet: ‘Na de piek in het voorjaar hebben we contact gehouden 
met de coördinatoren. We delen good practices, stimuleren 
uitwisseling en ontzorgen met conceptbrieven voor bijvoor-
beeld contact met de lokale politiek. En we hebben het zo 
opgezet dat we, áls de crisis weer opvlamt, opnieuw een 
beroep kunnen doen op de structuur.’

Dat koningin Máxima een ‘telefonisch bezoek’ bracht aan de 
#nietalleen-werkvloer – ze belde met een van de telefoon-
vrijwilligers – was een mooie blijk van waardering.

Handen ineen 
in tijden van 
corona
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Fruitactie Present Enschede  
Stichting Present koppelt in vele steden groepen vrijwilligers 
aan mensen die te maken hebben met armoede, slechte 
gezondheid of sociaal isolement – ook in Enschede, waar 
Marjet Deuten algemeen coördinator is. Ze vertelt over de 
Fruitactie die Present van maart tot mei organiseerde:

99 vrijwilligers bezorgen 672 fruitpakketten
‘Normaal komen onze vrijwilligers bij mensen achter de voor- 
deur. Door de lockdown kon dat niet meer. Wat kon er nog wel? 
We hoorden over plantenacties in het land, en van een fruit-
handelaar in de stad die een fruit-drive-in had opgezet.  

EO Metterdaad bleef 
voor #nietalleen 
dichter bij huis

EO Metterdaad richt zich in principe op 
projecten in het buitenland. Daarop 
werd in 2020 bij het begin van de 
coronacrisis een uitzondering gemaakt. 
Als partner in #nietalleen heeft de 
christelijke fondsenwerver ook acht 
projecten in Nederland (mee)gefinan-
cierd, van onder meer het Leger des 
Heils, Youth for Christ en de stichting 
Present. Ter illustratie het verhaal over 
een van de Present-projecten:

Dat combineerden we tot onze Fruitactie, voor alle particulieren 
die we normaal met onze projecten bereiken. Zij kregen het 
extra moeilijk, doordat hun hulpverleners ook niet meer 
langskwamen, maar gingen beeldbellen.

Er meldden zich heel veel vrijwilligers, daar waren we blij mee. 
We riepen mensen ook op om fruitpakketten te doneren. Naast 
veel giften van particulieren kregen we een bijdrage van de 
Ontmoetingskerk en een grote bijdrage van EO-Metterdaad.

Het werd een heel administratief circus: bij hulpverleners 
adressen van cliënten verzamelen, vrijwilligers aan die adressen 
koppelen, hulpverleners informeren wanneer de vrijwilliger bij 
hun cliënt langs zou komen en de vrijwilligers op het goede 
moment langssturen en voorbereiden op hun contact met 
kwetsbare mensen. De meeste mensen vonden het fijn 
iemand aan de deur te krijgen, ze konden even hun hart 
luchten. Sommigen waren ook angstig, ook al hadden de 
vrijwilligers handschoentjes en ontsmettingsmiddel mee.  
Het fruit werd aanleiding voor mooie ontmoetingen, en het  
was natuurlijk goed voor de gezondheid!’

https://www.eo.nl/programmas/niet-alleen-nl

enschede

stichting

Lichtpuntjes  
soms zijn ze groot  
soms zijn ze klein  

je hoeft ze niet te zoeken  
je kunt ze ook zijn  

(tekst op het kaartje bij  
een afgeleverd fruitpakket)
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Boshaltes – het project
Van Aswoensdag tot Pasen was in het Drentse Spaarbankbos 
een eigentijdse kruisweg te volgen. De organisatoren hoopten 
daarbij dat het project ook voor meer verbinding tussen kerk en 
dorpsgemeenschap zou zorgen, en dat dit het verhaal van de 
kerk zichtbaarder zou maken in de publieke ruimte.

Boshaltes – de praktijk
Marianne Paas-Feenstra, sinds december 2018 predikant van 
de Protestantse Gemeente te Pesse, vertelt hoe het idee 
ontstond. ‘Vijftien jaar geleden heb ik in de Achterhoek voor 
het eerst zo’n eigentijdse verbeelding van het lijdensverhaal in 
de buitenlucht gezien. Ik was daarvan toen erg onder de indruk. 
Ooit wilde ik zelf zoiets organiseren. De ligging van onze 
Ontmoetingskerk, in een soort niemandsland, herinnerde 
me daaraan. Het is een dorpskerk, maar dan niet midden in 
het dorp, maar in het bos. En onze gemeente telt behoorlijk 
wat kunstzinnige mensen. 

Aan een van hen, Theun Krikke, heb ik gevraagd of hem 
dat wat leek, en of hij eraan mee zou willen doen. Hij zou 
eens informeren in zijn kunstenaarskring. Binnen een week 
had hij veertien kunstenaars inclusief hemzelf bereid gevonden! 
Uit dorpen in de regio, wel en niet kerkelijk, katholiek en 
protestant. In februari maakten we kennis, en tijdens een 

tweede bijeenkomst net voor de lockdown hebben we de 
staties verdeeld, door lootjes te trekken.’

Communicatie en fondsen
Terwijl de kunstenaars aan het werk gingen – dit is de 
boodschap, actualiseer hem maar – maakte Marianne een 
communicatieplan en nam ze de fondsenwerving op zich. 
Per mail hielden kunstenaars en predikant contact. In augustus 
konden ze weer bij elkaar komen en elkaar een eerste indruk 
van de kunstwerken geven.

Met Kerst ging er door heel veel dingen een streep. ‘En dat 
snapten we ook,’ zegt Marianne, ‘maar we realiseerden ons 
ook: de kruisweg kan wél doorgaan. Het is een bestaande 
wandelroute en we organiseren geen oploop. Twee weken 

Kerk deelt 
verhaal met 
eigentijdse 
kruisweg

Boshalte 14 – Jezus wordt in het graf gelegd. Kunstwerk ‘Koester 
de scherven...’ door Theun Krikke. “Het is moeilijk te geloven in een 
opstanding als je bij het graf van een geliefde staat. Maar net als toen 
mogen we weten dat het niet ophoudt bij deze veertiende statie.”

(Foto’s: Theun Krikke)
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Feedback
‘Van het gidsje met toelichtingen bij de haltes moesten we al 
snel een tweede druk maken, zoveel wandelaars kwamen er. 
Uit de regio, maar ook van verder weg: Aalsmeer, Spijkenisse, 
Malden, Groningen. We kregen heel veel positieve reacties. 
Verschillende dorpelingen hebben de wandeling ook gedaan en 
prezen het initiatief van de kerk. Mensen lieten ons ook weten 
door welk werk ze het meest geraakt waren. Elk werk had wel 
iemand speciaal aangesproken, dat is het mooiste van het 
project geweest.’

boshaltes.pknpesse.nl/index

Wat is een kruisweg?
Al in de vijftiende eeuw liepen gelovigen kruiswegen, 
toen nog in kerken, langs veertien schilderijen of reliëfs 
met afbeeldingen van de lijdensweg van Jezus. Dat 
werden stationes, staties, genoemd, of halte-plaatsen. 
In deze kruisweg buiten werden dat boshaltes. Tijdens 
de wandeling werd je uitgenodigd om na te denken 
over en stil te staan bij wie je bent, wat je doet in je 
leven en daarvan verlangt – én wat je zou willen laten. 

Boshalte 6 – Veronica droogt het gelaat van Jezus. Kunstwerk zonder 
titel door Jerry Bisschop. “Was het gewaagd dat Veronica haar 
hoofddoek zomaar afdeed? Was het helpen van een mens in nood 
voor haar belangrijker dan het oordeel van de mensen?”

voor Aswoensdag hebben we de kunstwerken geplaatst, 
dat gaf al veel positieve buzz. De Hoogeveensche Courant
besteedde er aandacht aan – en is dat blijven doen in de 
veertigdagentijd, om de zoveel dagen een foto van een halte 
en een interview met de maker.’

Een kleine tegenslag was dat één van de kunstwerken 
kort na plaatsing verdween en ook kwijt bleef. ‘Alles was 
weggehaald, zelfs het informatiebordje.’ Marianne vond het 
heftig. ‘De kunstenaars waren nuchterder, bij een eerdere 
open kunstroute hadden ze al vandalisme meegemaakt.’ 
Gelukkig waren er foto’s gemaakt van alle kunstwerken. 
De verdwenen halte kwam terug als spandoek.
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Jette Uittenhout is buurtwerker bij Kerk en Buurt, een 
stichting die nauw verbonden is met de protestantse 
Nassaukerk in Amsterdam Westerpark. Lopend door  
de buurt vertelde ze ons over het project Soup & Soul.  
‘We hadden het opgezet en toen kwam de lockdown.  
Ooo, dacht ik, nou is alles voor niks geweest. Maar het 
werd een succes.’

Soup & soul – het project
Soup & Soul is een avond waarop buurtbewoners samen soep 
eten om daarna met elkaar in gesprek te gaan. Naar aanleiding 
van een tekst, een gedicht of een creatieve activiteit gaan ze  
op zoek naar verbinding met zichzelf en hun buurt en buren.

Soup & soul – de praktijk
‘Het idee was dat we elke eerste dinsdagavond van de maand 
bij elkaar zouden komen in de Nassaukerk, om even op adem  
te komen en samen te praten over wat ons bezig houdt en ons 
leven de moeite waard maakt. De eerste avond was in oktober, 
maar toen kwam de tweede lockdown. Eerst twijfelde ik nog of 
we het dan misschien in kleinere groepjes konden doen, maar 
dat mocht al snel ook niet meer – en eigenlijk wilden we het 
risico ook niet nemen.’

Soup to go 
‘Uiteindelijk hebben we besloten dat we soep zouden blijven 
koken. Mensen kunnen zich opgeven en dan tussen zes en  
half zeven hun soepje bij de kerk afhalen. Met een Teams-link 
kunnen ze dan om zeven uur vanuit huis aansluiten bij de 
bijeenkomst.

In maart kwamen we voor de vijfde keer online bij elkaar.  
Het krijgt steeds meer bekendheid, de belangstelling groeit, 
elke maand wordt de groep wat groter. Gemiddeld doen er  
zo’n twaalf mensen mee. We krijgen veel warme reacties.’

Zinnige en  
innige gesprekken
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Thuis verbonden
‘Het zijn zinnige en innige gesprekken. Mensen reageren echt 
op elkaar en inspireren elkaar ook. Op een van de avonden 
hadden we een kunstenaar uit de buurt te gast. Hij werkt aan 
een project met de titel Spoken. “Je angsten zijn je spoken,” 
zei hij, “probeer ze te relativeren, dans met je spook!”  
Hij vroeg ons een tekening te maken van de dans met ons 
eigen spook. We deelden onze tekeningen via de webcam. 
Mensen gaven elkaar complimenten, zo kwam het gesprek 
vanzelf op gang.

De thema’s die we al besproken hebben zijn best intiem: 
eenzaamheid, angst, verlies, veerkracht. Maar het lijkt wel  
of het juist beter werkt als je in je eigen huis via je laptop 
aanschuift. Thuis ben je in een vertrouwde omgeving, én je 
kun dingen van jezelf laten zien. Mensen lijken ook op een 
andere, rustige manier naar elkaar te luisteren.

Sommige mensen waren bang dat een uur per bijeenkomst 
te kort zou zijn, maar het is precies goed!’

nassaukerk.nl/soup-soul

Opgave via soupensoulnassaukerk@gmail.com  
of 06 83 25 40 89

Woorden van kracht

Jouw ziel is een mooi gevoelig element
die maakt wie jij bent.

Door het donker loop ik door
het is achter en ook voor
na één uur is het licht
en zie ik een gezicht.

De verhalen verwarren.
Door het raam zie ik de volle maan
en kom ik tot rust.

In alle drukte
en alledaags gedrang
zoek ik in mijzelf
de rust waar ik naar verlang.

In het diepst van de nacht
als ik het niet meer verwacht
voel ik toch altijd weer
een wonderlijke kracht.

Baalgevoelens mogen er zijn
dan kom ik daarna tot leven
en sprankel ik weer zo fijn
met jou verweven.

Zorg goed voor je hart
breng haar elke dag even
tot leven
en daarmee ook de harten
van anderen.

Op 1 december 2020 waren enkele regels  

uit een gedicht van Rumi de inspiratietekst. 

Eugenie, Jette, Joanna, Lydia, Marja, Petra, 

Roel, Wilma schreven dit gedicht als 

antwoord op de vraag waaruit zij hun 

veerkracht halen.
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Onze thema’s

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

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

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

Commissie Fonds Kerk en Wereld hanteert drie thema’s  
om mensen te stimuleren er projecten bij op te zetten:

1.  Verbinden

2.  Christelijk geloof  
actualiseren en praktiseren

3.  Ontmoeting tussen  
levensbeschouwingen

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

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

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

Inspiratie en uitwisseling
Neem dan een voorbeeld aan de stichtingen, 
verenigingen, kerkelijke instellingen en bedrijven die u 
voorgingen. Wij brengen u graag met hen in contact, 
zodat u uw voordeel kunt doen met hun ervaringen. 
Na uitwisseling kunt u nog concreter invulling geven 
aan uw idee.

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

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

Meer informatie over deze thema’s, onze subsidie-mogelijk-
heden en -criteria en het aanvraagformulier vindt u op: 
protestantsekerk.nl/kerk-en-wereld-subsidie-aanvragen
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Op het kaartje ziet u de verdeling van 
projecten over de provincies. Daarnaast 
ondersteunden we 7 landelijk gerichte 
projecten en 1 regionaal gericht project.

Aantal deels gehonoreerde projecten in 2020

€ 156.400,00
totaal subsidiebedrag

103 39
subsidie- 

aanvragen
(deels) gehonoreerde 

aanvragen

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

kerkenwereld.nl/jaarverslag 

In deze nieuwsbrief presenteren we u alleen de kerncijfers.

Kerncijfers 2020
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Over Kerk en Wereld

21
12

6 Thema’s:

Verbinden 

Christelijk geloof  
actualiseren en 
praktiseren

Ontmoeting  
tussen levens- 
beschouwingen
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K E R K  E N  W E R E L D

V.l.n.r. New Life (Oussama Diab),  
Regen van Bewustzijn (Lego Lima)  
en De andere wereld (Pavèl van Houten).  
Op de voorgrond Pangoled in its natural 
habitat (Margriet van Breevoort)

Foto Ekin Asar/Bijbels Museum

Chuva de Consciência – Regen van Bewustzijn 
‘Moeder Aarde, ons gemeenschappelijk huis, is in gevaar, 
net als de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen. 
Korte termijn-belangen en egoïsme zijn op dit moment 
haar grote vijanden. Dé manier om die vijanden te 
bestrijden ligt in bewustzijn.

Mijn werk Regen van Bewustzijn verbeeldt hoe we half 
bewust, half onbewust druppeltjes van bewustwording 
ontvangen, die neerdalen op ons hoofd en ons stap voor 
stap het bewustzijn geven dat nodig is om de Nieuwe 
Aarde te creëren.’

De Braziliaans-Nederlandse beeldend kunstenares  
Lego Lima over haar inzending voor de expositie 
‘Nieuwe Aarde. 12 Visioenen’ (p. 14)


