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MERIJN 
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Stilzitten is niet leuk,

helpen wel 

AHMED 
MAR COUCH
Het goede doen,

dáár gaat het om

KERK IN  ACTIE 
IN  EGYPTE
De kracht van kleine kerken
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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. 

67
De Bijbel houdt de hoop levend in Egypte

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?
“Zijn dapperheid. Als Jezus mijn vriend was, 

zou ik voor Hem opkomen.” 

Wat zou jij doen tijdens de storm op het meer?
“Ik heb niet zo’n geloof dat ik denk: God is er 

als ik problemen heb. Eerder dat ik erop mag 

vertrouwen dat God in mezelf zit en dat ik 

daardoor sterk ben in de storm.”

Welke woorden van Jezus bieden jou hoop als het 
moeilijk is?
“Tja, moeilijk ... Ik lees de Bijbel eigenlijk alleen 

in het Kinderleerhuis. Wat mij hoop geeft, is 

wielrennen, sporten, buiten zijn. Zorgen dat 

ik fi t blijf in deze tijd.”

Zou jij een visser van mensen kunnen zijn?
“Ik ben niet zo van het overtuigen, ik laat 

liever iedereen zelf kiezen. Als ik hen vraag, 

gaan vrienden wel mee naar het 

Kinderleerhuis.”

Wie is een rots in jouw leven?
“Mijn ouders en vrienden. Ik kan alles 

tegen hen zeggen en mezelf zijn bij hen. 

Mijn ouders vertel ik natuurlijk wel andere 

dingen dan mijn vrienden.”

Merijn den Hertog (12) uit Tiel 

vertelt op pagina 40 wat hij 

bij het Kinderleerhuis van de 

Protestantse Gemeente Tiel 

leerde over het geloof.

Verder in dit nummer:

15   Op naar de brugklas

17   De engel van de Slag om Arnhem

20    Een gesprek over worstelingen en keuzes maken

23   Bidden om troost en verlichting

26   Iris Molenaar: ‘Het Koninkrijk komt écht’

34   De kerk in of juist eruit?

36    Fietsen door de graanrepubliek

41   In deze kerk komt Henk de Bruin tot rust

45    Organist Willeke Smits over een kijkje in de hemel

48   Lees de Bijbel eens anders

52   Op kamp met de kerk

59   Zangeres Simara zingt het ‘Lied van eenheid’

60    Waarom Hilbert Annen bij vreemden gaat klussen

61   De eerste hippie

64   Kliederkerk aan de keukentafel

78   Collecteert u ook mee voor Syrië?

80   7x kunst in de kerk

Meteen online

Nieuw in Petrus: met de app Appaview (nog 

in de testfase) gaat u snel en makkelijk naar 

fi lmpjes, linkjes of podcasts die horen bij 

artikelen.

1  Scan de QR-code rechtsonder 

en download Appaview gratis.

2   Als het icoon van Appaview bij een artikel 

staat, scant u dit met uw smartphone.

3  De link opent nu op uw smartphone.

» Google Playstore, Appstore

56
Hoe een krimpende 

kerk weer ging bloeien

Waar gaat Pinksteren eigenlijk over? Ja, over de uitstorting 

van de heilige Geest. Maar dat is niet voor iedereen meteen 

begrijpelijk. Misschien helpt het om het te omschrijven als 

feest van overvloed en hoop.

Overvloed, omdat Pinksteren van oudsher een oogstfeest was, 

omdat dit jaargetijde zo uitbundig is, maar vooral omdat het 

gaat over Gods aanwezigheid en genade. In dit nummer daarom 

vier bladzijden over genade (pag. 30).

Hoop, omdat Pinksteren de geboorte van de kerk betekende 

en heel verschillende mensen bij elkaar bracht. Ook nu 

durft de kerk veelkleurig te zijn. Zo preekt Tim van 

Iersel speciaal voor mensen met dementie (pag. 51), 

tafelt de lhbti-gemeenschap in de Lutherse Kerk in 

Rotterdam (pag. 46) en vinden zinzoekers de weg 

naar pioniersplek Zinnig Noord (pag. 62). 

Op petrus.protestantsekerk.nl/pinksteren 

vindt u nog meer muziek en verhalen. 

Ik wens u een hoopvolle Pinksteren, 

met als extra hoop dat we steeds meer 

uit de greep van corona komen. 

 Marusja Aangeenbrug 

 Hoofdredacteur Petrus 

O ja, heeft u ons tv-programma 

al gezien? Elke zaterdag om 

17.10 uur: ‘Petrus in het land’, 

NPO 2 (pag. 24). Prachtige verhalen 

over protestantse gemeenten door het 

hele land. Kijken, dus!

06
Ahmed Marcouch 

wil samen optrekken

18
Zonder hen géén coronakerkdienst

56
Hoe een krimpende 

kerk weer ging bloeien

Ahmed Marcouch 

wil samen optrekken
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‘ Weet je dan niet dat we straks 
weer zullen zingen mijn liefste? 
Want niet alles is kapot.’
  Uit het liedje ‘We will dance’ van The Bowery.

Deze Nederlandse band zong onder andere tijdens het

Petrus Festival, zie petrus.protestantsekerk.nl/festival.
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A  
lsof het een reünie is van oud-

Amsterdammers, zo geanimeerd begint 

het gesprek in het Arnhemse stadhuis. 

Ahmed Marcouch verruilde de hoofdstad voor 

Arnhem, waar hij in 2017 burgemeester werd.  

Hij heeft de Gelderse stad in zijn hart gesloten.

Ook de beide Vissers hebben Amsterdam achter 

zich gelaten. Maar alle drie hebben ze in die 

stad geleerd hoe belangrijk het is om contact 

te zoeken met andere religies, om samen bij te 

dragen aan een sterkere samenleving. Ze weten 

alle drie óók hoeveel ongemak er soms hangt 

rond godsdienst en dat vooroordelen in de weg 

kunnen staan. Juist om die reden wilden de 

Vissers graag in gesprek met Marcouch.

Bijbelverhalen
Marcouch laat zich niet afschrikken door 

vooroordelen, ook niet als hem dat op felle 

kritiek uit eigen kring komt te staan. Hij spreekt 

zich uit voor tolerantie voor homo’s en wijst 

radicalisering onder moslims af. En toen  

Rob Visser hem ooit uitnodigde om te komen 

spreken tijdens een kerstnachtdienst, schoof 

hij met plezier aan in de kerkbank. Ook in de 

Arnhemse Eusebiuskerk las hij al een aantal keren 

het kerstevangelie uit Lucas 2 voor tijdens de 

kerstsamenzang. “Men verwachtte aanvankelijk 

dat ik dat nooit zou doen. Maar ik doe dat 

juist met plezier.” Hij heeft op een christelijke 

basisschool gezeten en heeft daar veel 

meegekregen van de Bijbel. Glimlachend:  

“Over de barmhartige Samaritaan, over de 

aanbidding van het gouden kalf. Over Jezus 

die zegt: ‘Wie zonder zonde is, werpe de eerste 

steen.’ Mijn meester wist die verhalen  

ontzettend mooi te vertellen.” 

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.

‘ Laten we zoeken naar 
 elkaars menselijkheid’

Vrijheid en barmhartigheid voor iedereen,  

daar is het hem om te doen. De Arnhemse 

burgemeester Ahmed Marcouch laat zich daarbij 

niet tegenhouden door angst of felle kritiek.  

Zijn diepe wens is dat kerken en moskeeën zich 

samen inzetten voor de samenleving.

›



Marcouch realiseert zich ook: als het 

gaat om de islam, heerst er veel onbegrip 

en angst. Voor Nederlanders die niets te 

maken willen hebben met welk geloof 

dan ook, is religie al snel bekrompen 

of gevaarlijk, óf doet het simpelweg 

niet ter zake. Ook tussen godsdiensten 

onderling kan er onbegrip of angst zijn, 

of “aarzeling en schuchterheid”, zoals 

Rob Visser samenvat.

“Veel mensen denken bij de islam aan de 

bedreiging van de radicale islam”, weet 

Paul Visser. “Of men heeft het idee: ze 

overlopen ons. Er zullen mensen zijn die 

mij vanwege dit interview aanspreken: 

moet dat nu, in Petrus in gesprek gaan 

met een moslim?” Hij pleit ervoor om 

met een open houding het gesprek 

aan te gaan – zoals hij leerde van de 

zendingstheoloog Bavinck. “We moeten 

onszelf niet bij voorbaat laten blokkeren 

door angst.”Marcouch: “We moeten 

tegen elkaar kunnen zeggen: u hebt uw 

geloof, ik heb mijn geloof. Ik ben er niet 

op uit om u van uw geloof af te brengen.”

Bron
Daar moet het alleen niet bij blijven, 

reageert Paul Visser. “We zijn samen 

geroepen om bij te dragen aan de 

samenleving. Het geloofsgesprek zelf, als 

het zover komt, gaat dieper. Dan komen 

ook de essentiële verschillen ter sprake.”

Over dat eerste zegt Marcouch: “Vanuit 

mijn positie als burgemeester omarm 

ik uiteraard het idee dat we elkaar 

ondersteunen. Vanuit mijn positie als 

moslim zou ik willen dat het dieper en 

verder gaat, dat de essentie van het geloof 

centraal staat.” Mensen die leven vanuit 

een bron, zoals christenen dat doen vanuit 

de Bijbel en moslims vanuit de Koran, 

hebben een drijfveer voor alles wat ze 

doen, meent Marcouch. 

“Kunt u vertellen wat die bron betekent 

in uw leven?” vraagt Rob Visser. “Geloven 

vind ik iets intiems, iets persoonlijks”, aldus 

Marcouch. “Maar het ondersteunt mij ook 

in moeilijke momenten en inspireert me 

om bij te dragen aan de samenleving. Als 

je gelovig bent en je houdt geen rekening 

met je buurman of je keurt iemand af om 

zijn overtuigingen, wat is je naastenliefde 

dan waard?”

Zoektocht
“Die drijfveer zie ik ook in het 

christendom”, zegt hij. Dat werd hem het 

afgelopen jaar opnieuw duidelijk: toen 

corona op veel plekken zorgde voor 

kaalslag, problemen en eenzaamheid, 

kwamen kerken in actie. Marcouch: “Rob 

zei ooit: we willen niet dat de kerk een 

gebouw is. Kijk, daar kan ik wat mee. 

Dan kijk je als kerkelijke gemeenschap, 

geïnspireerd door het geloof, hoe je 

Gods schepping kunt dienen.” 

Met nadruk: “Er zullen altijd onderwerpen 

zijn waar we het niet over eens worden, 

maar laten we zoeken naar elkaars 

menselijkheid. De vraag is: wat kunnen 

we gezamenlijk doen? Het gaat er niet 

om wat je motief is om goed te doen, 

maar dát je goeddoet. Dat is de essentie 

van godsdienstigheid, niet of je elke 

ochtend zit te bidden.”

“Het is goed als we van elkaar weten uit 

welke bron we leven”, vindt ook Rob 

Visser. Maar het is soms wel lastig om de 

verbinding te leggen, weet hij uit ervaring. 

Hij vertelt hoe zijn vrouw, toen ze nog 

op IJburg in Amsterdam woonden, er 

alles aan deed om contact te leggen met 

islamitische vrouwen. “Ze organiseerde 

activiteiten met deze vrouwen en wij 

kwamen regelmatig op bezoek in de 

moskee. Op een gegeven moment 

vroeg ze: ‘Komen jullie ook een keer bij 

ons op de koffi  e?’ Maar op het moment 

suprême, en dat zal ze nooit vergeten, 

kwam er niemand. Ze durfden niet.”

“Jullie waren al verder dan zij”, schat 

Marcouch in. “Jullie hadden bedacht 

hoe het contact zou moeten verlopen, 

maar zij vroegen zich af: waar zijn die 

mensen eigenlijk op uit? Nederlanders 

ervaren angst dat de aanwezigheid van 

mensen met een migratieachtergrond 

ervoor zorgt dat ze hun eigen identiteit 

verliezen, maar omgekeerd geldt dit ook. 

Misschien nog wel sterker: moslims die 

naar Nederland gemigreerd zijn, zijn al in 

een wereld gestapt die de hunne niet is. 

Ze zijn bang dat ze zichzelf kwijtraken.”

Welkom
“Hoe zorgen we dan voor wat meer 

ontspanning?” vraagt Rob Visser zich 

af. Volgens Marcouch is het essentieel 

dat moslims welkom geheten worden 

in Nederland. “Je kunt je afvragen: is 

dat nú nog nodig? Of: waarom moeten 

wíj dat doen? Maar door mensen 

welkom te heten, schep je een klimaat 

van veiligheid: moslims voelen dat ze 

er mogen zijn, dat er geen taboe is 

op hun aanwezigheid. Samenleven is 

dan niet meer iets academisch, maar  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).

 Ahmed Marcouch 
Ahmed Marcouch (1969) is getrouwd en heeft vier 

kinderen. Hij woont met zijn tweede vrouw in 

Arnhem, waar hij sinds 2017 burgemeester is. 

Daarvoor was hij lid van de Tweede Kamer namens de 

PvdA (2010-2017), gemeenteraadslid in Amsterdam 

en stadsdeelraadvoorzitter Amsterdam Slotervaart 

(2006-2010). Eerdere banen waren onder andere 

ziekenverzorger, brigadier, politiefunctionaris, 

leraar maatschappijleer, procesmanager jeugdbeleid 

bij de gemeente. Op zijn tiende verhuisde hij van het 

Marokkaanse Rifgebergte naar Amsterdam, waar zijn 

vader toen al langer werkte.

‘Dát je goed doet, is de essentie van godsdienstigheid. 
Niet of je elke ochtend zit te bidden’ 
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gebeurt in je eigen wijk, in je eigen 

dorp. Vanuit die rust kun je met elkaar 

in gesprek gaan over waar je je voor wilt 

inzetten, over man-vrouwverhoudingen, 

over het omgaan met mensen met een 

andere geaardheid, over het bestrijden 

van extremen. Dus óók over zaken waar 

je het misschien niet over eens bent.”

“Betekent dat dan ook”, vraagt Rob Visser 

zich af, “dat we meer voor elkaar moeten 

opkomen, bijvoorbeeld als iemand de 

profeet Mohammed beledigt?”

“Nou, van die school ben ik niet”, zegt 

Marcouch. Hij benadrukt dat er twee 

kanten zitten aan ‘welkom zijn’. “Ik zeg 

altijd tegen mensen: als je wilt dat wij 

welkom zijn in Nederland en dat we 

gezien en erkend worden met ons 

geloof, moeten we ook bestand zijn 

tegen kritiek. Dat hoort erbij: anderen 

kunnen opvattingen hebben over de 

aanwezigheid van je religie.”

“En”, voegt hij toe, “áls er kritiek komt, 

vraag je dan af: waar maak je je precies 

druk om?” Hij noemt het voorbeeld 

van de Franse godsdienstleraar die 

onthoofd werd omdat hij in zijn klas een 

spotprent van de profeet Mohammed had 

laten zien. “Wie beledigde de profeet? 

Niet de cartoontekenaar of de leraar, 

maar de moordenaar. Tegen mensen 

die zich boos maakten, zei ik steeds: 

ik begrijp je emotie, maar denk even 

door. Mohammed is niet van jou alleen, 

maar van iedereen. Dat betekent dat 

iedereen er ook iets van mag vinden. 

Heiligheid gaat over iets heel anders, 

namelijk over de waarden die je moet 

verdedigen: de waardigheid van mensen, 

vrijheid, rentmeesterschap, vrede en 

veiligheid, mensen beschermen tegen de 

vernedering van honger en armoede. 

Dát is wat je te doen hebt om te leven 

naar je geloof.”

Geïntimideerd
Het gesprek hierover is niet eenvoudig, 

vindt Rob Visser, want “de stem van 

radicale moslims, van het salafi sme, trekt 

nu eenmaal de meeste aandacht. Houdt 

dat u niet uit de slaap?”

“Het kost moeite om uit te leggen 

dat de islam niet hetzelfde is als de 

radicale overtuigingen van salafi stische 

organisaties”, erkent Marcouch. “Zij 

gebruiken het masker van orthodoxie 

en beïnvloeden islamitische jongeren 

zodanig dat ze een gevaar kunnen 

worden voor zichzelf en anderen. Ik zie 

dat veel mensen in Nederland, óók uit de 

islamitische gemeenschap, zich daardoor 

geïntimideerd voelen. Zij kijken wel uit 

om zich openlijk uit te spreken.” Uit 

extreemrechtse hoek komt wél verzet, 

“maar dat is net zo intimiderend”.

Paul Visser ziet hetzelfde soms gebeuren 

bij liberale politici: “Zij gaan nauwelijks 

openlijk in discussie hierover. 

Ze veroordelen standpunten van 

rechtse partijen en lijken heel tolerant, 

maar ondertussen geven ze ruimte 

aan zorgelijke ontwikkelingen.”

“Vaak hebben mensen de neiging om 

het salafi sme te zien als theologie, als 

religie”, weet Marcouch. “Maar dat is het 

absoluut niet, het is een ideologie over 

wie de macht dient uit te oefenen in de 

samenleving: zij. Een gevaar voor de 

samenleving dus.”

Juist om die reden zou het er in de 

politiek over moeten gaan. Maar religie 

is in beleidsplannen een blinde vlek, 

dat merkte Marcouch al toen hij in 

Amsterdam in de gemeenteraad zat. 

“In de politiek draait het er vooral om 

dat het sociaal-economisch beter moet 

gaan. Het ging wel over radicalisering 

en hoe die tot stand kon komen in 

Nederland, maar niet over de rol die 

gebedshuizen zouden kunnen spelen om 

een positieve bijdrage te leveren.”

De beide Vissers herkennen dit. 

“In Amsterdam werd het belang van 

religie vaak ontkend. Het was helemaal 

weggesaneerd uit de publieke opinie 

en uit het debat”, zegt Paul Visser. 

“De laatste jaren was er wel een tendens 

om het religieuze potentieel weer 

vruchtbaarder in te zetten.”

Tegen onverdraagzaamheid
Het zou krachtig zijn als religieuze 

groeperingen samen in beweging komen, 

onderstreept Marcouch nog eens. 

“Je ziet welke enorme maatschappelijke 

bijdrage kerken en moskeeën leveren: 

ze openen hun deuren voor mensen 

die het moeilijk hebben, ze brengen 

mensen bij elkaar, ze maken een vuist 

tegen onverdraagzaamheid. Ze doen wat 

overheden vaak niet kunnen. Mijn oproep 

is daarom: gooi de handdoek niet in de 

ring. Laat u niet gijzelen door angst, 

maar draag de essentie van uw geloof uit: 

barmhartigheid, elkaar de ruimte geven 

en beschermen.” 

‘Laat u niet gijzelen door angst, 
maar draag de essentie van uw geloof uit’
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‘Als je wilt dat we welkom zijn 
in Nederland, moeten we ook 
bestand zijn tegen kritiek'
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Soms kom je op onverwachte plaatsen geloof, hoop en liefde 
tegen. Kijk voor meer muziek, boeken, theater en andere tips 
op petrus.protestantsekerk.nl/opgevist. Heeft u zelf tips? 
Mail dan naar petrus@protestantsekerk.nl. 

Muziek
Sunshine Cleaners

Een eerbetoon aan sterke stemmen: gewone mensen die onder ongewone 

omstandigheden tot bijzondere dingen in staat zijn. Zo laat de nieuwe cd Sad songs 

for us to bear van de Zeeuwse band The Sunshine Cleaners zich omschrijven. Een paar 

jaar geleden bracht het trio de cd Silent voices uit, met liederen die gitarist en songwriter 

Sjef Hermans schreef naar aanleiding van de gedichten van Dietrich Bonhoeff er. Nu is 

er een tweede plaat vol liedjes over gewone mensen die bijzondere dingen deden. 

Zoals Etty Hillesum, aan wie ‘We left the camp singing’ is opgedragen. Of ‘Little girl’, 

over Greta Thunberg. Ontroerende muziek, prachtig gezongen door Jacqueline Heijmans.

» sunshinecleaners.nl

Kloosterexperience
Beeldenstorm

Hoe ziet jouw beeld van God eruit? Welke 

voorbeelden inspireren jou? En hoe bepaalt 

je toekomstbeeld je weg? Tijdens de 

Kloosterexperience gaan jongeren aan de 

hand van vragen aan de slag met hun eigen 

beeldenstorm. Deze zomer kunnen ze komen 

kamperen op het terrein van Klooster Nieuw 

Sion in Diepenveen (bij Deventer). Vier dagen 

leven op het ritme van de getijdengebeden, 

rond de kloosterkerk van Klooster Nieuw 

Sion. Even weg uit het gewone leven, praten 

met de religieuzen (broeders en zusters), 

meehelpen op het terrein of in de keuken, 

of een biertje drinken in de Kloosterkroeg. 

De Kloosterexperience wordt georganiseerd 

voor mensen van 19 tot 39 jaar en vindt plaats 

van 19-22 augustus.

» nieuwsion.nl

Coaching
Een dag de diepte in

Komt u er in de race van alledag vaak niet aan toe 

om na te denken over wat u echt belangrijk vindt? 

Laat u dan eens bevragen door twee mensen die 

met u meedenken. Tijdens Dag van ... gaat u met een 

kleine groep de diepte in, begeleid door de christelijke 

coaches Otto Kamsteeg en Reinier Sonneveld. Een 

dag van inspirerende gesprekken, oefeningen, stilte, 

lekker eten en een mooie omgeving. U kunt kiezen 

voor Dag van Herstel, Dag van Rust, Dag van Kiezen 

en Dag van Ouder Worden. U werkt aan persoonlijke 

doelen en oefent ter plekke met wat u ontdekt. 

Na afl oop gaat u naar huis met genoeg inzichten 

om uw leven aan te pakken. Data: 29 mei, 17 juli, 

28 augustus, 23 oktober.

» nieuweinzichten.nl/dag-van

Podcast
Op zoek naar Haags Geluk

Geluk: daar zoeken we bewust of onbewust allemaal 

naar. Veel mensen zoeken het in een goede baan, 

mooie vakanties, een fi jne relatie. Maar het zoeken 

naar geluk is ‘een gebed zonder eind’. Er is altijd wel 

iets beters, mooiers, groters. Wat is geluk eigenlijk, en vinden we dat 

wel als we er actief naar zoeken? In deze podcast gaat het team van 

pioniersplek LUX in Den Haag op zoek naar wat mensen nu écht 

gelukkig maakt. Twintig inwoners uit Den Haag komen aan het woord. 

De podcasts resulteerden in ‘de Haagse Zaligsprekingen’: twintig 

gesprekken in acht zinnen.

»  luxdenhaag.nl/opzoeknaarhaagsgeluk
»  luxdenhaag.nl/dehaagsezaligsprekingen

Boek
Papieren paradijs

Papieren paradijs van 

Marlies Medema vertelt 

het waargebeurde verhaal 

van Anna Pannekoek, een 

domineesvrouw die niet naar Suriname wil 

emigreren. Haar man, dominee Arend van 

den Brandhof wil daar een plantage stichten, 

waar boeren op een eerlijke manier producten 

kunnen verbouwen voor de rest van de 

bevolking. In 1845 steekt het echtpaar de 

oceaan over om aan de andere kant van de 

wereld een nieuw leven te beginnen.

Wanneer Anna en Arend met hun gezin en een 

paar honderd boeren in Suriname aankomen, 

wacht hun een grote teleurstelling. Het land 

van belofte blijkt een onherbergzame jungle. 

En hier moet Anna het zien te rooien met haar 

gezin en zichzelf... Prachtige roman over een 

belangrijk stuk geschiedenis. 

»  kokboekencentrum.nl

Tentoonstelling 
Slavernij in het Rijksmuseum

Voor het eerst belicht het 

Rijksmuseum de slavernij in de 

koloniale periode. Nederland 

was een van de laatste landen 

die de slavernij afschaften. 

De tentoonstelling ‘Slavernij’ 

presenteert tien waargebeurde 

verhalen over slaven en 

slavenhouders. Hoe zagen hun 

levens eruit? Hoe verhielden zij 

zich tot het systeem van slavernij? 

In het museum zijn tachtig stukken 

uit de vaste collectie voorzien van 

een toelichting over de relatie met 

slavernij. Check vooraf of u de 

tentoonstelling kunt bekijken, in 

verband met corona. Een goede 

voorbereiding is de VPRO-podcast. 

‘De plantage van onze voorouders’ 

van Maartje Duin.

» rijksmuseum.nl

» vpro.nl/plantage
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Handelingen 2:1-4a, Bijbel in Gewone Taal

Bijbelstudie
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KruispuntKruispunt

‘Van tevoren vond ik het spannend, maar het werd een 
leuke kerkdienst. Daardoor wist ik wat me te wachten 

stond bij de tienerkerk. Ik kreeg er echt zin in.’

Coen van den Berg (13) sprong vorig jaar samen met Tijn 
symbolisch over een grens: van de kindernevendienst naar de 
tienerkerk van de Protestantse Gemeente Beesd. De jongens 
kregen een rugzak mee met wenskaarten van gemeenteleden en 
symbolische cadeautjes, zoals het Grote Brugklasboek en een 

zaklampje (symbool voor de nabijheid van God). 

NBV21
In oktober verschijnt de NBV21. Een scherpere en meer krachtige vertaling dan de 

Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004, mede dankzij reacties van duizenden bijbellezers. 

Via de nieuwsbrief blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

» nbv21.nl

Alle gelovigen bij elkaar – het lijkt wel een verhaal 

uit een andere wereld. Wie had ooit kunnen 

bedenken dat zelfs ‘twee of drie bij elkaar in Mijn 

naam’ (Matteüs 18:20) een stap te ver zou zijn? 

Het is verleidelijk om het pinksterverhaal in deze 

coronatijd met een nostalgisch of zelfs weemoedig 

gevoel te lezen: konden we nog maar zo vrijmoedig 

bij elkaar komen ... 

Maar daarmee zouden we de Geest die op dat 

moment in de gelovigen komt, te klein maken. 

Alsof die afhankelijk is van fysieke nabijheid. 

Nee: de Geest komt als één vuurvlaag uit de 

hemel en verdeelt zich dan over de gelovigen. 

Of ze nou dicht naast elkaar zitten, of met 

anderhalve meter afstand ertussen, of ieder 

thuis achter een eigen beeldscherm.

 ‘Toen het Joodse Pinksterfeest begon, waren 
alle gelovigen bij elkaar in een huis. Opeens 

kwam er uit de hemel een vreemd geluid. Het 
klonk alsof het hard begon te waaien. Het was 
overal in huis te horen. Ook zagen de gelovigen 
iets dat op vuur leek. Dat vuur verdeelde zich 
in vlammen, en op iedereen kwam een vlam neer. 

Zo kwam de heilige Geest in alle gelovigen.’

Hoe ervaart u in deze tijd het 

vuur van Gods Geest?

Wat helpt u om u met andere gelovigen 

verbonden te voelen?

 · 15
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Kerk & historie
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Nieuw! Samenleesbijbel 52 stappen

De Samenleesbijbel Junior ga je in 52 stappen 
door de Bijbel. Elke stap die je zet brengt 
kinderen weer dichterbij de Bijbel. En brengt 
je dichterbij elkaar.

Verkrijgbaar bij de boekhandel en via 
shop.bijbelgenootschap.nl voor 

kinderen 
van 

4-7 jaar

Nieuw! Samenleesbijbel 52 stappen

1 BN’er
1 Levensvraag
3 wijzen
1 nacht lang

Woensdag
22.15 uur
op

[ advertenties ]
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Van oorlogsgrond 
tot pelgrimsoord

Op zondag 17 september 1944 

– het is een prachtige ochtend – 

komen zoals elke week honderden 

kerkgangers bij elkaar in de 

Hervormde Kerk in Oosterbeek. 

De dienst is nog maar net begonnen 

of er klinkt hevig lawaai: het Duitse 

afweergeschut bestookt de talloze 

overvliegende Engelse toestellen. 

De Slag om Arnhem is begonnen.

Psalm 91
Er volgen dagen van zware 

gevechten. De geallieerden 

proberen de brug over de Nederrijn 

in Arnhem in handen te krijgen, 

maar worden steeds verder in het 

nauw gedreven. De Hervormde Kerk 

in Oosterbeek wordt hun laatste 

steunpunt ten noorden van de rivier. 

Gewonde en stervende soldaten 

krijgen een plek in de voormalige 

pastorie naast de kerk. Bewoonster 

Kate ter Horst helpt de artsen, 

troost de gewonden en bidt met de 

stervende soldaten. Uit haar Engelse 

bijbel leest ze Psalm 91 voor. 

‘The angel of Arnhem’, noemen 

de soldaten haar liefkozend.

Ondertussen krijgen de troepen 

bij de kerk het zwaar te verduren.

Maar liefst 57 soldaten worden 

begraven op een tijdelijke 

begraafplaats in de pastorietuin. 

Op 25 september wordt de aanval 

afgeblazen: de geallieerde operatie 

is mislukt. De Hervormde Kerk blijft 

verwoest achter. Pas in 1949 wordt 

de kerk weer in gebruik genomen, 

na een grondige restauratie.

Parachute
Tegenwoordig herinnert nog veel in 

de kerk aan de oorlog. In de oude 

kanselbijbel zit een kogelgat en in 

de consistorie hangen de originele 

wapenschilden van de divisies die 

hier vochten. Het meest opvallend: 

het doopvont in de kerk heeft de 

vorm van een parachute. Het is een 

geschenk van de oorlogsveteranen, 

voor wie de kerk na de oorlog een 

pelgrimsoord werd. 

Tip: 75 jaar na de Slag om 

Arnhem organiseerde predikant 

Hette Domburg een bijzondere 

pelgrimage vanuit de kerk in 

Oosterbeek. Het tv-programma 

‘Met hart en ziel’ maakte er een 

reportage over.

»  protestantsekerk.nl/oosterbeek

De Hervormde Kerk in Oosterbeek – nu bekend als de Oude 
Kerk – kreeg in 1944 onverwachts een belangrijke positie in 
de Slag om Arnhem. Met een glansrol voor een ʻengelʼ ...

8e-10e eeuw 
Bouw van een 
preromaanse zaalkerk

1856
De kerk wordt uitgebreid 
met zijbeuken

1944
Geallieerde soldaten hergroeperen 
in de Hervormde Kerk tijdens de 
Slag om Arnhem

1949 
De kerk wordt gerestaureerd 
en teruggebracht in de 
oorspronkelijke bouwvorm
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‘We proberen de dienst aantrekkelijk 
 te maken om naar te kijken’

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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Vóór de coronacrisis waren ze vooral de stille figuren 
achter in de kerk. Tegenwoordig zijn ze de helden van 
de kerkdienst: de mensen die elke zondag weer zorgen 
dat de viering op afstand gevolgd kan worden. Zonder 
hen geen livestream.
De 23-jarige Jacco Domburg (in wit T-shirt) zit in 
zijn kerk – de Protestantse Gemeente Zevenhoven – 
regelmatig achter de techniektafel. Met Patrick, Peter, 
Reno en Ed vormt hij het technisch team. Want achter 
die techniektafel gebeurt veel meer dan wat gedraai 
aan een paar knopjes. “Het is een creatief proces. We 
proberen de dienst aantrekkelijk te maken om naar te 
kijken.” En daar hebben ze het druk mee: verschillende 
camerahoeken, close-ups, afwisselen van beelden … 
“We hebben één joystick om drie camera’s te bedienen. 

Ik moet dus goed opletten welke camera ik bestuur. 
De eerste keer was het echt lastig.” Jacco merkt dat hij er 
steeds beter in wordt. Inmiddels doet hij dit al anderhalf 
jaar. Want streamen doen ze in Zevenhoven niet pas 
sinds de coronacrisis. Al in 2018 kreeg de kerk bij een 
grote verbouwing de nodige technische installaties.  
Ook in de jaren daarvoor beleefden (voornamelijk) 
senioren die niet naar de kerk konden komen, de dienst 
op afstand mee. “Vóór de verbouwing zetten we alles  
op een videoband. Die werd dan uitgewisseld tussen  
de kijkers.”

Inmiddels werkt het vijfkoppige techniekteam als een 
geoliede machine. En Jacco vindt het nog steeds fijn om 
te kunnen doen. Op zondagochtend in de kerkbank, mét 
een joystick in de hand. Hij geniet van de creativiteit en 
het werken met de techniek. “Gelukkig hebben wij nu 
de middelen én de ervaring om te zorgen dat iedereen 
op afstand kan meekijken.” 

Met een joystick 
in de kerkbank
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Marius van Rouwendal: 

'Eenheid in hoofdzaken, 
verscheidenheid in 
bijzaken’

‘God zoekt ons, 
 niet andersom’

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. 

Hoe maak je de juiste keuzes in 
je leven? En hoe ga je om met 
ingewikkelde geloofsvragen? 
Marius van Rouwendal (71) en 
Leonora Bezemer (17) uit de 
Pauluskerk in Gouda zijn niet 
bang om de diepte op te zoeken. ›

 Leonora: 

‘ Je moet op deze leeft ijd 
zóveel keuzes maken’

Normaal gesproken komen ze vaak 

over de vloer in de Pauluskerk: 

Marius en Leonora zijn allebei 

trouwe kerkgangers. In tijden van 

corona is alles even anders: de 

kerkdiensten zijn online, net als de 

belijdeniscatechese van Leonora. 

En de bijbelstudiegroep van Marius 

is tijdelijk helemaal stopgezet. 

Toch voelen beiden zich hier op 

vertrouwde grond. Leonora haalt 

koffi  e en thee, en eenmaal in de 

kerkbanken – mondkapjes af – 

komt het gesprek gauw los.

Ingewikkeld
Marius bladert door de 

gesprekskaarten. “Ik heb hier de 

vraag: ‘Wat neem je mee van je 

ouders en wat niet?’” Leonora denkt 

even na. “Mijn ouders hebben altijd 

heel open met ons over allerlei 

onderwerpen gepraat. Dat vind ik 

heel goed. Tegelijkertijd zijn ze wel 

behoorlijk traditioneel, al mag ik 

dat niet zo noemen.” Ze lacht, en 

vervolgt dan serieus: “Nu ik veel 

niet-christelijke vrienden heb, ervaar 

ik dat als behoorlijk ingewikkeld. 

Aan de ene kant wil ik de dingen 

doen die mijn vrienden ook doen: 

feesten, met een groep op vakantie, 

spannende dingen meemaken. 

Maar het traditionele christelijke 

plaatje is eerder: jong trouwen en 

kinderen krijgen. Ik weet niet of ik 

dat wil en of het leven zo loopt. Ik 

moet steeds opnieuw nadenken: 

wat wil ik zélf?” 

Soms is dat wel pittig, vervolgt ze. 

“Je moet op deze leeftijd zoveel 

keuzes maken. Wat voor opleiding 

ga je doen, wat doe je wel en niet 

met je vrienden, hoe ga je om met 

seksualiteit? En als je andere keuzes 

maakt dan je vrienden, wordt daar 

soms lacherig over gedaan.” 

“Dat was voor mij denk ik wel 

iets makkelijker”, reageert Marius. 

“Toen ik jong was, waren bepaalde 

keuzes vanzelfsprekender.” Zelf 

kan hij achteraf wel dingen in zijn 

leven aanwijzen die hij anders had 

willen doen. “Als ik terugkijk op mijn 
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Het meisje glijdt van het 
bankje en speelt verder. 
Ik blijf zitten, ik heb wel 
even nodig om bij te komen.

gezinsleven, denk ik: ik had veel meer 

met mijn kinderen kunnen praten 

over het geloof. Maar ik kwam zelf 

niet uit een familie waar veel over het 

geloof gepraat werd, en mijn vrouw 

ook niet. Dan is dat lastig. Mooi dat 

jouw ouders dat wél doen.”

Steeds beter
Leonora pakt een nieuw kaartje. 

“Wat vindt u van goede voornemens? 

Vindt u het goed om ernaar te 

streven om dingen steeds beter te 

doen?” Marius: “Altijd maar hoger 

en beter willen, zit er bij mij niet in. 

Ik heb er tijdens mijn loopbaan bij 

Defensie bewust voor gekozen om 

tijd voor mijn gezin te houden en 

me niet alleen op mijn carrière te 

richten.” Hij denkt even na. “Steeds 

beter … Als je dat op je geloofsleven 

betrekt, moet je denk ik oppassen. 

Dan bestaat het risico dat je 

fundamentalistisch wordt. Dat je 

denkt: ik moet méér bidden, méér 

bijbellezen, méér geven. 
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Marius en Leonora
Marius van Rouwendal 

(71) heeft veertig jaar 

bij Defensie gewerkt. 

Hij besteedt nu veel tijd 

aan zijn hobby: vogels 

fotograferen. Hij is 

weduwnaar en heeft 

drie kinderen en zeven 

kleinkinderen. Leonora 

Bezemer (17) zit in de 

zesde klas van het vwo en 

wil na de zomer graag naar 

de kunstacademie. Beiden 

zijn lid van de Pauluskerk 

in Gouda.

Ik denk dat dat niet goed is. Zeker 

niet als je jezelf daardoor beter gaat 

voelen dan een ander.”

Leonora herkent die neiging om 

‘beter’ te willen geloven wel. “Ik 

kan soms denken: wat slecht van 

mezelf dat ik nu geen tijd maak voor 

bijbelstudie. Maar als ik mezelf dwing, 

roept dat soms weerstand op.”

Vooroordelen
Die weerstand heeft ook te 

maken met vragen waarmee ze 

worstelt, vervolgt ze. “Bepaalde 

teksten in de Bijbel lijken niet met 

elkaar te rijmen. Hoe kan het dat Kaïn 

opeens een vrouw ergens vandaan 

toverde? En hoe zit het precies met 

de schepping? En dan zijn er ook 

nog al die onderwerpen waarover 

christenen met elkaar van mening 

verschillen. Ik vind dat er onderling 

zoveel vooroordelen zijn. Terwijl 

ik geloof dat elk mens waardig is. 

Ongeacht bijvoorbeeld geaardheid.”

Marius: “Ik herinner me een 

predikant die het motto had: 

‘Eenheid in hoofdzaken, 

verscheidenheid in bijzaken.’ 

Zo’n bijzaak is bijvoorbeeld het 

dragen van een broek in de kerk. 

Dat moet geen hoofdzaak worden, 

daarin mag iedereen zijn eigen 

afweging maken.”

“Ik herken jouw vragen trouwens 

wel”, zegt hij later tegen Leonora. 

“Zoals die vrouw van Kaïn ... 

Daar heb ik toen ik jong was ook 

lang over gediscussieerd op de 

jongelingenvereniging. Maar op 

een gegeven moment heb ik 

gedacht: laat maar, het is niet het 

belangrijkste. Als ik op deze vraag 

een antwoord zou hebben, komen 

er weer tien andere vragen. Ik 

geloof dat wij niet naar God op 

zoek hoeven, Hij is al naar óns op 

zoek. Hij kent ons en houdt van 

ons.” Gebarend: “Als ik me dat 

realiseer, worden alle vragen 

zó klein.” 

  Pionieren met migranten  

Mooi meisje 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.
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Daar staat ze. “Ik wil met je praten”, 
had ze gezegd. “Ik ben heel erg 
depressief.”

We hadden afgesproken. Buiten, 
op een plekje waar niemand ons 
kon horen.
Ze begint te spreken, fl uistert. Kijkt 
me aan alsof de wereld vergaan is. 
En inderdaad, haar wereld is vergaan. 
Een man is zich te buiten gegaan 
aan haar kind. Haar mooie meisje, 
zonnetje in haar bestaan.
Het meisje, een jaar of drie, had 
gewezen wat hij gedaan had. En de 
moeder had het gesnapt. Maar precies 
antwoord geven op de vragen, nee, 
dat kon het meisje niet. “Daarom doet 
hij het juist”, zegt ze. “Omdat ze nog 
zo klein is.”
Dan zegt ze zijn naam. Ik ken hem, de 
dader. Nee, ik had het nooit gedacht. 
Soms is dit beroep niet fi jn. 

Ik wil niet alle dingen weten die ik te 
horen krijg. Ze heeft  aangift e gedaan, 
de DNA-testen lopen. Maar verder, zegt 
ze, wil ik het aan niemand vertellen. 
Alleen aan jou. Want ik wil dat jij voor 
mij en mijn dochter bidt. In mijn eigen 
cultuur kan ik het niemand zeggen. 
Allemaal zullen ze zeggen dat het 
mijn schuld is. 

En niemand zal later nog met haar 
willen trouwen.
Bidden wil ze, ze dringt erop aan. 
En het is ook het enige dat overblijft . 
De klacht uitroepen met en namens 
de moeder en het meisje. De wanhoop 
formuleren, het onrecht benoemen. 
Troost en verlichting vragen.

“Wacht even”, zegt ze. “Kom erbij 
zitten”, roept ze haar spelende 
dochtertje. Het meisje komt zitten en 
glimlacht. Voelt even aan mijn arm, 
schuift  dan haar handje in de mijne. 
Mijn hart huilt. We bidden. En ik geef 
hun de zegen mee. De zegen van een 
God die dichtbij is en van een God 
die het onrecht op deze aarde niet 
ongestraft  zal laten.
Het meisje glijdt van het bankje en 
speelt verder. Ik blijf zitten, ik heb 
wel even nodig om bij te komen. 
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Achter de schermen bij ‘Petrus in het land’Achter de schermen bij ‘Petrus in het land’

Rook in de kerk en spotlights op de dominee. Petrus heeft  sinds kort 
een eigen tv-programma en bezoekt daarvoor plaatselijke gemeenten 

in het hele land. Tijd voor een kijkje achter de schermen.

Petrus op tv
Elke zaterdag om 17.10 uur zendt KRO-NCRV 

het tv-programma ‘Petrus in het land’ uit op NPO 2. 

De uitzending over Scheveningen was te zien 

op 20 maart. Kijk op zaterdag 22 mei naar de speciale 

pinksteruitzending vanuit de ruïnekerk in Bergen.

» Online terugkijken: 

petrus.protestantsekerk.nl/petrusinhetland

Een brul door de kerkzaal: “Stilte op de gang!” 

De dominee wordt teruggestuurd naar de 

deur, met instructies over zijn loopsnelheid 

en kijkrichting. 

Regisseur Mike Warmels laat niets aan het 

toeval over. De zaal van de Bethelkerk in 

Scheveningen vult zich met rook. “Dat geeft 

een mooi sfeerlicht … en ook gewoon een 

lekker dramatisch eff ect”, vertelt een crewlid, 

terwijl hij statieven, lampen en snoeren met 

zich meesleept.

‘Petrus in het land’ is een ode aan 

kerkgemeenschappen door heel Nederland. 

Met verhalen over bijzondere kerkgebouwen, 

bevlogen dominees met hart voor hun kerk en 

portretten van mensen die hun geloof handen 

en voeten proberen te geven. Volgens Mike 

slaat het format, vol sfeer en dramatiek, goed 

aan bij de kijker. Allemaal dankzij de inzet van 

strenge regisseurs, onvermoeibare crewleden 

en eindeloos geduldige dominees.

Drone op de vlucht
Terwijl de dominee in de kerkzaal het podium 

op en af blijft lopen tot de crew het perfecte 

shot te pakken heeft, wordt producer Aafke 

bijgepraat door haar fi lmcrew. Die probeert 

de omgeving in beeld te brengen, en dat 

blijkt geen gemakkelijke opgave. De drone 

moest vluchten voor nieuwsgierige meeuwen 

en de cameraman waaide bijna weg op 

de boulevard.

Het is hard werken, maar alles wordt uit de 

kast getrokken om het programma te maken. 

De dominee staat er inmiddels goed op. 

De lampen en statieven worden afgebroken, 

de crew stopt haastig een boterham naar 

binnen en maakt zich dan klaar om het 

volgende item te fi lmen. 
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' Dat 
Koninkrijk 
komt écht!'

›
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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

Soms bidt ze zomaar op de fiets of in de trein. 
Iris Molenaar is student theologie en heeft een blog 
waarmee ze jonge christelijke meiden bemoedigt. 
“Ik bid dat God mijn woorden gebruikt om mensen
te bereiken.”

Onze Vader, die in de 
hemelen zijt
“God is groot en hoogverheven. Hij is 
ook heilig. Dit gebed combineert dat 
met ‘Vader’. Dat vind ik fijn: een goede 
vader is betrokken op zijn kinderen. 
God is dat op ons leven. Ik snap dat God 
voor sommige mensen te abstract kan 
zijn. Het zit ook niet in onze natuur om 
God te zoeken. Na de zondeval hebben 
mensen zich van God afgescheiden. 

Zelf heb ik het geloof van mijn 
ouders meegekregen. Dat ging op een 
enthousiaste, open manier. Zingen en 
bijbellezen met elkaar, open vragen 
kunnen stellen. In het tweede jaar van 
de middelbare school ging het geloof 
voor mijzelf leven. Ik ging meer in de 
Bijbel lezen en opwekkingsmuziek 
luisteren. Ik was ervan overtuigd dat 
God bij mij was en dat ik Hem wilde 
volgen. Het Onze Vader is voor mij ook 
erg verbonden met ‘kind van God zijn’ 
en met geborgenheid. 
Bidden doe ik niet alleen op vaste 
momenten. Als ik in de trein zit, kan er 
zomaar een moment zijn dat ik even ga 
bidden. Soms bid ik terwijl ik op de fiets 
naar mijn werk rijd: ‘Dank U wel dat ik 
naar mijn werk mag gaan, help me om 
vol liefde te zijn naar de mensen die 
ik spreek.’” ›

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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Uw Koninkrijk kome
“Ik vind het mooi om een hele kerk te 
horen zeggen: ‘Uw Koninkrijk kome.’ 
Het komt écht! Dat is troostvol en het 
geeft hoop. Het kan donker zijn in de 
wereld, maar daar komt een einde aan. 
In de afgelopen jaren heb ik moeilijke 
perioden gekend. Ik kan er erg naar 
uitzien dat God alles zal herstellen en 
nieuw zal maken. En als je in Jezus 
gelooft, mag je erop vertrouwen dat je 
gered wordt omdat je bij Hem hoort. 
Daar wil ik mensen mee bemoedigen: 
ze vertellen dat God redt, bevrijdt, 
nabij is.
Ik heb geleerd dat geloof niet altijd een 
happy feeling is. Op een evenement kan 
ik vol overgave God aanbidden, maar 
later kan het weer lijken alsof de hemel 
dicht is. Maar ook in de diepte is God te 
vertrouwen, Hij is er ook als je Hem  
niet ervaart.
Het is mijn gebed dat God mijn 
woorden gebruikt om mensen te 
bereiken. ‘Door jouw blogs ben ik God 
weer een beetje aan het terugvinden’, 
hoor ik soms van mensen. Ik vind 
het moeilijk om ermee om te gaan als 
mensen fan van je worden. Het is mooi 
als mijn werk gezegend wordt, maar ik 
wil God de eer geven.”

Want van U is het 
Koninkrijk en 
de kracht en de 
heerlijkheid
“Op mijn dertiende kreeg ik 
van mijn opa geld voor mijn 
verjaardag. Ik kocht er een bijbeltje 
van. Voorin schreef hij een tekst 
uit Spreuken 23: ‘Heb altijd ontzag 
voor de Heer.’ Dat ontzag heb 
ik ook. In het Oude Testament 
lees je verhalen over wat God 
met Zijn kracht doet … Dat is 
ontzagwekkend. God is niet alleen 
liefdevol. Soms zeggen mensen dat 
God hun vriend is, zelf gebruik ik 
andere namen.
Als je die drie woorden – 
Koninkrijk, kracht, heerlijkheid 
– hardop uitspreekt, gaat er kracht 
van uit. Ze beschrijven wie God is. 
Enerzijds geeft het me vertrouwen: 
Hij is almachtig, Hij wil mij kracht 
geven, ik hoef het allemaal niet in 
eigen kracht te doen. Anderzijds 
is het lastig als je denkt aan al 
het lijden in de wereld. Dat is ook 
een mysterie. Ik vind het wel fijn 
om dat niet te doorgronden, niet 
te weten, en het daar maar bij te 
laten. Toen ik belijdenis deed, 
zeiden we in de groep tegen elkaar: 
we belijden dat we voor God willen 
kiezen ondanks dat we niet alles 
weten en begrijpen.” 

In eeuwigheid
“Dat God trouw is, zal voor altijd 
duren. Het houdt niet op. Daar 
kan ik lang over mijmeren. Als 
mens kan ik niet bij dat idee van de 
eeuwigheid. Maar het is fijn om te 
weten: God zal er altijd zijn. 
Ik vind het ook een verademing. 
Jongeren zijn druk om bepaalde 
doelen te halen. Natuurlijk moeten 
er dingen gebeuren, maar het geeft 
me ook rust om te bedenken: er is 
dit leven op aarde, maar er is ook 
nog een eeuwigheid om met God 
te leven.
Ik ga ervan uit dat God er aan 
het begin van de wereld was en 
dat Hij er aan het einde zal zijn. 
Verkennen hoe dat begin nu 
precies geweest is, de schepping 
dus, kan denk ik alleen vanuit het 
geloof in God. Je moet ook niet 
op Gods stoel willen zitten. Het 
is voor mij een vraag in hoeverre 
wij mogen proberen dat begin te 
onderzoeken. Als theologiestudent 
ben ik ook nog zoekend.”

Amen
“Met deze afsluiting breng ik mijn 
gebed echt bij God, ik geef aan 
dat ik erop vertrouw dat Hij mij 
hoort. Het is meer dan zomaar ‘het 
einde van het gebed’. Dat je zegt 
dat van Hem het Koninkrijk en de 
kracht en de heerlijkheid is, dat is 
wáár. Het woord ‘amen’ staat voor 
erkenning en bevestiging.” 

‘Ik kan er erg naar uitzien dat God 
alles zal herstellen’

Onze Vader
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Iris Molenaar woont met haar zusje 
thuis bij haar ouders. Ze is tweedejaars 
student theologie in Amsterdam en 
werkt als postbode. Iris is lid van de 
Kerk in Nesselande, een protestantse 
wijkgemeente in de Rotterdamse 
Vinex-wijk Nesselande. 
Begin 2019 startte ze haar blog ‘Dochters 
van de Koning’, waarmee ze ook een 
‘community voor christelijke meiden’ 
vormt. Op Instagram heeft Iris bijna 
1600 volgers.

» dochtersvandekoning.nl
‘Ook in de diepte is God 

te vertrouwen’

‘Ik hoef niet alles 
te doorgronden’
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‘Ik ga ervan uit dat God haar gespaard heeft’
In de kerk gaat het vaak over genade. Wat zegt dit begrip 

Nico Vreugdenhil (68), lid van een vrijzinnige protestantse 

wijkgemeente in ‘s-Gravenzande?

Wat betekent genade voor u?
“Bij het woord ‘genade’ denk ik in eerste instantie aan iets 

heftigs. Een vergelijkbaar woord voor genade is ‘gratie’, 

zoals bij gedetineerden die soms strafvermindering 

krijgen. Zo kan God ook ons als het ware een 

reddingsboei toewerpen.”

Wat vindt u het mooiste voorbeeld van genade uit de Bijbel?
“Een van de mooiste verhalen uit de Bijbel vind ik de 

uittocht uit Egypte, uit Exodus 14. De Heer heeft de 

Israëlieten gratie verleend: ze zijn bevrijd uit de slavernij. 

Maar dan moeten ze vluchten voor de Farao, die hen 

achternazit. Mozes krijgt de opdracht om zijn staf te heff en 

zodat de Rietzee zich splijt en de Israëlieten erdoorheen 

kunnen gaan. De volgende morgen moet Mozes weer zijn 

arm boven de zee strekken. Het water stroomt terug over 

het Egyptische leger. God heeft hen opnieuw bevrijd.”

Kunnen mensen genadig zijn?
“In 2016 is onze vrijzinnige wijkgemeente samen met 

de protestantse gemeente, de hervormde kerk en de 

gereformeerde kerk gefuseerd tot de Protestantse Gemeente 

‘s-Gravenzande. Dat was een lang proces waarbij veel 

vooroordelen in de weg stonden. Maar mensen zijn naar 

elkaar toegegroeid en hebben de ander leren accepteren en 

waarderen. Mensen zijn dus genadig geweest naar elkaar!”

Heeft  u zelf ooit genade ervaren?
“Mijn vrouw werd enkele jaren geleden op weg naar huis 

overvallen door een onweersbui. Terwijl zij op het trottoir liep, 

sloeg de bliksem midden op de weg in. Een vuurbal stuiterde 

over het asfalt tot hij vanzelf uitdoofde. Zij had een hoopje 

as kunnen zijn! Was dit een geluk bij een bijna-ongeluk, 

of genade? Ik ga ervan uit dat God haar gespaard heeft. 

Ik zou zelf zeggen: dit was genade!”

Het is een van de bekendste woorden uit de Bijbel: genade. 

Maar wat ís het eigenlijk? Matthijs de Jong van het Nederlands 

Bijbelgenootschap (NBG) legt het uit.

In de Bijbel is ‘genade’ een vertaling van cheen

(Hebreeuws) of charis (Grieks). Deze woorden 

staan voor ‘welwillendheid’ en ‘goedgunstigheid’: 

situaties waarin de sterkere partij tegenover de 

zwakkere staat. Genade gaat over goedheid, 

gunst, een geschenk, en tegelijk over 

barmhartigheid en mededogen.

In het Oude Testament typeert ‘genade’ Gods 

houding tegenover Israël, Zijn eigen volk. Dat wil 

niet zeggen dat er geen straf komt. Maar genade 

heeft het laatste woord.

Persoonlijk

Genade is nooit onpersoonlijk, maar is altijd op 

iemand gericht. Op Israël, op wie in nood een 

beroep doet op God (zoals in de psalmen), of 

op wie trouw is aan Jezus Christus (het Nieuwe 

Testament). God zelf bepaalt voor wie Hij 

genadig is (Exodus 33:19, Romeinen 9:15).

Geschenk

Paulus schrijft veel over genade, als Gods plan 

om de mensen te redden door het geloof in 

Jezus Christus. Hij benadrukt dat Gods genade 

ons geschonken wordt óndanks onszelf. Vanuit 

menselijk oogpunt is het onwaarschijnlijk, tegen 

alle verwachtingen in. We kunnen Gods genade 

ontvangen, niet claimen.

Genoeg

Dat biedt een les voor vandaag: Gods genade 

hangt niet af van onze waardigheid. We hoeven 

geen mooi weer te spelen, geen schijn op te 

houden van een geslaagd leven. Het gaat er 

niet om wat we voorstellen volgens onszelf of 

volgens anderen. Het gaat erom wat God voor 

ons wil betekenen. Denk aan 2 Korintiërs 12:9, 

waar Paulus schrijft over wat God hem leerde: 

‘Je hebt genoeg aan mijn genade’ (NBV21).

Dr. Matthijs de Jong, hoofd 

vertalen bij het Nederlands 

Bijbelgenootschap, is betrokken bij 

de NBV21. De vernieuwde versie 

van de NBV verschijnt in oktober.

De grondtoon van alles

Leven van genade, dat is de rode 

draad in de Visienota. Hierin 

verwoordt de Protestantse Kerk 

hoe ze in de huidige tijd en 

situatie kerk wil zijn. ‘Wat er ook is 

gebeurd of aan welk kwaad je ook debet 

bent, je mag uit genade opnieuw beginnen. 

Genade is de grondtoon.’

»  protestantsekerk.nl/visienota

dat is genoeg
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De kerk is een goede plek om te oefenen met genade, gelooft 

predikant Jannet van der Spek. Je leert er om “barmhartig te 

kijken naar het menselijk tekort”. Ook dat van jezelf.

Van der Spek werkt in de Evangelisch-Lutherse Kerk 

Den Haag en in de Lukaskerk, een protestantse wijkgemeente 

en missionair-diaconaal centrum in de Schilderswijk. Samen 

met een collega-predikant houdt ze – als de coronarichtlijnen 

dat toelaten – wekelijks een biechtspreekuur.

Wat betekent genade volgens u?
“Dat je altijd opnieuw mag beginnen. In onze samenleving 

moeten we op alle terreinen van het leven succesvol zijn. 

De verwachtingen zijn soms grenzeloos. Er is ook een krachtige 

tegenstroom: wees niet te streng voor jezelf. Maar beide 

benaderingen zijn ten diepste individualistisch. Genade houdt in 

dat de beoordeling niet van jezelf komt, maar van Godswege.”

Welke taak heeft  de kerk als het gaat om genade? 
“De kerk helpt ons om barmhartig te kijken naar het menselijk 

tekort. Door de liturgie, het gebed en de manier waarop we 

gastvrij zijn. Tegelijkertijd hebben we een verantwoordelijkheid. 

We mogen het kwaad onder ogen zien, vooral als het gaat om 

iets wat we zelf hebben veroorzaakt.”

Jullie hebben een biechtspreekuur opgezet. Waarom?
“We bieden mensen een plek om hun hart te luchten over 

schuld of schuldgevoelens, net zoals Pieter Versloot in 

Groningen doet (zie Petrus 13, red.). Het gaat ook om 

het onder ogen zien, het loslaten, het opnieuw beginnen. 

Ieder gebroken en geschonden leven is de moeite waard. 

Als iemand iets gedaan heeft waar een ander onder geleden 

heeft, vraag ik altijd: ‘Heb je al met de ander gepraat?’ 

We kunnen het niet oplossen, maar we kunnen wel 

bidden om ruimte tot verzoening.”

Lastig om genade te aanvaarden als je je schuldig voelt ... 
“Het is altijd een weg die je gaat. Ik geloof dat rituelen, gebeden 

en mediteren daarbij kunnen helpen. Je wendt je dan tot God, 

die liefdevol naar de mens kijkt. Maar het blijft een levenslange 

oefening om liefdevol naar jezelf te leren kijken.”

Genadig zijn naar anderen kost soms wat, weet social 

work-studente Laura van Doorn (18), lid van de Hervormde 

Gemeente Bennekom.

Wat betekent genade voor jou? 
“Dat je fouten worden vergeven, dat je een tweede of een extra 

kans krijgt. Het betekent barmhartigheid van God naar jou toe.” 

Hoe merk jij er iets van in jouw leven?
“Als ik iets stoms doe, weet ik dankzij mijn opvoeding dat God 

genadig is en wil vergeven. Ik probeer zelf ook genadig te zijn 

naar anderen, want God zou ook genadig zijn.” 

Wat vind jij het mooiste voorbeeld van genade in de Bijbel?
“Jezus ging aan het kruis voor mensen. Hij had zelf geen 

genade nodig, maar deed dit toch. Zo laat Hij zien dat 

Hij er voor iedereen is en ons genade geeft.”

Wanneer merk je dat jij genadig moet zijn, naar anderen of naar 
jezelf toe?
“Als er onder mijn vrienden iets gebeurt wat ik niet fi jn vind. 

Bijvoorbeeld dat ze over je praten in plaats van het direct tegen 

je te zeggen. Dan voel ik dat genade geven me wat kost.

Genadig naar mezelf toe zijn: daar moet ik mezelf soms aan 

herinneren, als ik iets doe ten koste van de ander of als ik 

negatief denk.” 

Kan genade geven ook onmogelijk lijken? 
“Soms kan het te ver gaan. Bijvoorbeeld als iemand ergens 

geen spijt van heeft en doorgaat, terwijl hij beseft wat hij heeft 

aangericht. Als een dierbaar iemand vermoord of heel erg 

gekwetst zou worden, dan denk ik dat genadig zijn erg veel kost 

en tijd vraagt. Maar van ongenadig zijn word je zelf niet beter.”

Kan genade je aanklagen?
“Ja, het kan leiden tot een schuldgevoel omdat je weet dat je 

het anders of beter had moeten doen.”

'Ik voel dat genade gevenme wat kost' 

‘Ieder geschonden leven is de moeite waard’
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Bas van de 

Kreeke (44)

 Erin

‘ Ik ervoer dat God 
in mijn leven 
bezig was’

‘Ineens vielen de 
dingen op hun plek’

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?

“Soms is het gewoon een kwestie van oorzaak 
en gevolg. Ik ging een tijdlang op zondag naar 
mijn zoon in een kliniek en moest daarom 
op tijd met de trein. Als je een tijdje niet naar 
de kerk gaat, raak je een beetje onthecht. Ik 
leefde in die periode in een bubbel. Van de 
kerk hoorde ik niet veel. Ik was daar niet heel 
teleurgesteld over hoor – blijkbaar had de kerk 
die rol niet in mijn leven. Pas later vroeg ik me 
af of ik er wel echt bij hoorde. Door de jaren 
heen is mijn behoeft e ook anders geworden. 
En ik kreeg ander werk, waardoor ik op 
zondagochtend weleens wilde uitslapen. 
Op een gegeven moment ga je helemaal 
niet meer.”

“Het was goed om daar met andere ‘afvalligen’ 
over te praten. In Culemborg hadden we 
‘avonden voor afhakers’, een initiatief van 
mensen in de protestantse gemeente. Zij zagen 
met lede ogen aan dat de kerk leegliep. 
Die avonden waren heel waardevol om 
inzichtelijk te krijgen waarom ik afhaak en 
waarom ik me daar schuldig over voel. 
Ik onttrek me aan de gemeenschap waarvan 
ik deel uitmaak. Op een of andere manier voel 
ik me toch betrokken en verantwoordelijk, 
en de kerk heeft  zeker mijn hart.”

“Ik noem mezelf randkerkelijk. Ik voel me 
christen – maar als je me vraagt wat geloven 
is, wordt het lastig. Toch zal ik niet zeggen dat 
ik niet geloof. Maar er zelf vorm aan geven 
kan ik niet goed.”

“De kerk zit nog altijd in mijn systeem. 
Als ik nadenk over mijn levenseinde en 
uitvaart, vraag ik me af of ik de kerk daarbij 
wil hebben. Ik ben daar nog niet uit.”

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. 

‘ Ik onttrek me aan 
de gemeenschap 
waarvan ik deel 
uitmaak’

 Eruit

‘ Door de jaren heen 
is mijn behoeft e 
anders geworden’

Paula van 

Walsum (66)

“De kerk kan wel zonder mij, dacht ik toen ik 
rond mijn achttiende afhaakte. En ik kon wel 
zonder de kerk. Tot ik Hannemiek ontmoette. 
Zij was gelovig en de kerk hoorde bij 

haar leven. Mijn interesse in haar was de 
reden om af en toe met haar mee te gaan. 
Het trok me niet aan, maar stootte me ook 
niet af. Toen we gingen trouwen, ook voor 
de kerk, leek het ons goed als ik me meer 
in het geloof zou gaan verdiepen. Ik ging 
een soort inspanningsverplichting aan. We 
volgden samen de Alpha-cursus bij De Brug in 
Amersfoort. Dat was interessant en gezellig, 
met een leuke club mensen. We besloten om 
ook te gaan kerken in De Brug.”

“Het weekend over de heilige Geest, onderdeel 
van de Alpha-cursus, had ik gemist. Toen de 
cursus opnieuw werd gegeven, heb ik nog 
een keer meegedaan. Nu kon ik dat weekend 
wel meemaken. Ik kreeg daar een sterke 
geloofservaring. Ineens vielen de dingen die 
in mijn leven waren gebeurd, op hun plek. 
Ik dacht steeds dat ik zélf de leiding had over 
mijn leven, maar ik ervoer toen dat God bezig 
was. Toen ben ik echt tot geloof gekomen.”

“Als ik terugkijk, zie ik dat ik de mensen en 
de gebeurtenissen op mijn pad als een puzzel 
in elkaar kan leggen. Ik werd aan Hannemiek 
gekoppeld via een blind date. Daar was God 
al aan het werk. Nog steeds doe ik af en toe 
een stapje terug om te kijken hoe het leven 
in elkaar zit. Ik zie dat er iemand continu 
bezig is ons leven sturing te geven. Dat besef 
heeft  mijn leven zeer verrijkt. Inmiddels heb ik 
de Alpha-cursus al een paar keer zelf gegeven, 
komend jaar doe ik dat weer. Ik kan daar laten 
zien wat God met mij heeft  gedaan. In de hoop 
dat anderen daardoor geraakt worden.”
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Rondje om 

de kerk
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Fietsen door de
graanrepubliek

Op de fi ets door het Oldambt, een jong 
zeekleigebied. Al trappend langs zes 
kerken, verspreid over de langgerekte 
streekdorpen Finsterwolde, Oostwold, 
Scheemda en Midwolda. Een route van 
29 kilometer, deel van het Kerkenpad 
Noordoost-Groningen.

Bij Noordoost-Groningen denken 

we tegenwoordig aan gaswinning, 

aardbevingen en het daardoor 

ontstane persoonlijk leed. Op de 

fi ets in de regio Oldambt is daar op 

deze bewolkte maar droge middag 

niets van te merken. Het landschap 

is vriendelijk en de kerken op de 

route staan stoer en stevig. 

Dit gebied, dat gekenmerkt wordt 

door grootschalige akkerbouw 

en statige boerderijen, wordt ook 

wel ‘de graanrepubliek’ genoemd. 

Het landschap heeft eind vorige 

eeuw een grondige verandering 

ondergaan. De landbouw had het 

zwaar in deze regio. Veel boeren 

hadden geen opvolgers, de jeugd 

trok weg en de werkloosheid 

was hoog. Deze neerwaartse 

spiraal werd doorbroken door het 

revolutionaire idee om in dit gebied 

een groot meer te creëren, met 

daaromheen een natuurgebied, 

toeristische voorzieningen en de 

mogelijkheid van wonen aan het 

water. Het Oldambtmeer werd 

aangelegd, met daarnaast een nieuw 

dorp: Blauwestad. Deze fi etstocht 

voert langs het meer en biedt een 

kijkje op wat gerealiseerd is.

Streekgemeente
De start van de tocht is in 

Finsterwolde bij de Stefanuskerk, 

C.G. Wiegersweg 1. 

Deze van oorsprong katholieke 

romanogotische kruiskerk is van 

eind 13e eeuw. In 1594 werd de 

kerk protestants. Opvallend is de 

vrijstaande kerktoren.

De Stefanuskerk maakt, net als de 

andere kerken op de route, deel 

uit van de Protestantse Gemeente 

De Dollert. Die is ontstaan uit een 

fusie van de gemeenten in Bad 

Nieuweschans, Beerta, Drieborg, 

Finsterwolde, Nieuw-Beerta, een 

deel van Blauwestad, Nieuwolda 

en Oostwold. De Dollert maakt 

weer deel uit van de Protestantse 

Streekgemeente Oost-Groningen, 

samen met de protestantse kerken 

van Meeden, Midwolda, Scheemda 

e.o. en Winschoten.

De predikanten hier zijn verbonden 

aan deze streekgemeente. 

De gemeenten houden hun 

zelfstandigheid met een eigen 

kerkenraad en colleges, maar ze 

voeren een aantal onderdelen van 

het kerkelijk leven gezamenlijk uit.

Vanaf de Stefanuskerk gaat de route 

rechts richting het kruispunt en 

vervolgens linksaf, de Hoofdweg 

in. Volg deze weg tot de kruising 

en steek deze over (even rechts en 

dan direct links). De weg heet hier 

Goldhoorn, een landelijke weg met 

enkele huizen en boerderijen, maar ›
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vooral veel groen. Volg de weg 

enkele kilometers tot aan de kerk in 

Oostwold, Goldhoorn 8. 

Deze van oorsprong gereformeerde 

kerk is gebouwd in een stijl met 

kenmerken van de Amsterdamse 

School en stamt uit 1930.

Volg de weg met de bocht mee, 

ga ca. 50 meter na de bocht 

rechtsaf, het Schoolpad in. 

Volg dit pad tussen de huizen 

door tot aan de Hervormde 

Kerk aan de Kerksingel 17. 

Een kruiskerk uit 1775, gebouwd 

naar het voorbeeld van de Nieuwe 

Kerk in de stad Groningen. Deze 

kerk kon, samen met de pastorie, 

gebouwd worden met inkomsten 

uit land en met leningen. De kerk 

heeft later verschillende malen 

een aanbouw gekregen. Aan de 

noordkant van de kerk ligt de oude 

begraafplaats, met graven uit de 

18e en 19e eeuw.

Rijd de laan door tot aan het hek 

(Kerksingel) en ga aan het einde 

rechtsaf, de Huningaweg in. Volg 

deze tot de brug met blauwe 

pilaren en ga direct na de brug 

linksaf, de Groeveweg in. Volg deze 

tot knooppunt 13 (bij de jachthaven 

het fi etspad volgen). Fiets vanaf 

daar richting knooppunt 04. 

U fi etst hier een fl ink stuk 

langs het Oldambtmeer.

Polder onder water
Het Oldambtmeer is na het 

Lauwersmeer het grootste van 

de provincie Groningen. Het 

maakt deel uit van het project 

Blauwestad, bedacht om het 

gebied een economische impuls te 

geven. Omdat er enkele woningen 

moesten verdwijnen en grote 

stukken landbouwgrond werden 

overgedragen, bracht de aanleg 

een groot deel van de regio in 

beroering. Veel mensen vonden 

het absurd dat grond die door de 

overgrootouders was ingepolderd, 

nu weer onder water werd gezet.

Nadat u onder de A7 door bent 

gereden steekt u de weg over, 

de Bosweg in. Fiets door tot aan 

de T-splitsing. Sla hier rechtsaf 

de Scheemdermeersterweg 

in en gelijk daarna linksaf, de 

Scheemdermeerlaan in. U bent nu 

in Scheemda. Neem tegenover de 

Wilhelminalaan (aan de linkerhand) 

het fi etspad rechts achter de 

huizen langs en blijf dit helemaal 

tot het einde volgen. Sla linksaf de 

Dollardlaan in. Rijd deze door tot 

het einde. Steek de weg min of 

meer recht over en houd rechts 

aan, de Poststraat in. Ga aan het 

einde links, dit is de Stationsstraat. 

Neem de eerste weg rechts, de 

Kerklaan, en fi ets tot aan de kerk op 

nr. 32, De Ontmoeting.

Dit ovale, multifunctionele 

kerkgebouw uit 2010 is de enige 

moderne kerk op deze route.

Hoogholtje
Vervolg vanaf de kerk de mooie 

bochtige Kerklaan, die overgaat in de 

Hogeweg, tot aan het hoogholtje, 

de Groningse naam voor een hoge 

vaste voetbrug waar schepen 

onderdoor kunnen. De brug heeft 

een sleuf waardoor u met de fi ets 

makkelijk kunt oversteken. Ga na de 

brug rechtsaf en daarna gelijk linksaf, 

de Trekweg. Aan het einde daarvan 

rechtsaf, de Scheepsjagerstraat. 

Neem in de bocht het fi etspad links, 

het Botenpad. Ga over de brug en 

vervolgens rechtsaf, de Diepswal. 

Daarna linksaf, de Kerkstraat. Volg 

deze weg tot de kerk op de hoek met 

de Torenstraat.

De Scheemder Kerk werd gebouwd 

in 1515. De Vereniging van 

Vrijzinnige Protestanten kerkt er 

elke laatste zondag van de maand. 

Het gebouw is verder buiten gebruik 

en wordt beheerd door de Stichting 

Oude Groninger Kerken.

Neem bij de kerk de Oosterstraat 

richting Midwolda. Deze dorpsstraat 

gaat over in een landelijke weg, u 

volgt deze geruime tijd. Ga na het 

viaduct over de A7 (de naam is dan 

Menterneweg) op de driesprong 

naar rechts, de Lange Zuidwending. 

Na een paar honderd meter linksaf 

het betonpad op, vervolgens links 

aanhouden, de Zuiderweg. Aan het 

einde rechts, de Hoofdweg in. Volg 

deze weg tot aan de Dorpskerk van 

Midwolda op nr. 168.

Deze rechthoekige zaalkerk is 

in 1738 gebouwd. De kerk is in 

het bezit van de Stichting Oude 

Groninger Kerken, maar wordt 

gehuurd door de hervormde 

gemeente.

Volg vanaf de kerk de knooppunten 

10 – 12 – 14 – 19. Ga bij knooppunt 

19 rechts de Klinkerweg in. 

Neem de eerste weg links, de H. 

Schwertmannweg, de eerste rechts, 

de J. Palsweg, en de eerste links, 

de E.E. Napweg. Deze weg gaat 

over in een fi etspad. Ga bij de 

T-splitsing linksaf natuurgebied 

De Tjamme in. Ga aan het einde van 

het pad linksaf en fi ets naar de kerk 

waar u bent gestart.

Kerkenpad: fi etsen of wandelen

Het Kerkenpad Oost-Groningen telt twaalf verschillende fi etsroutes, 

tussen de 20 en 34 kilometer. Starten kan bij alle genoemde kerken 

op de route. Tijdens de zesde editie van het Kerkenpad Oost-

Groningen, op de eerste zaterdag in juni, kunt u de kerkgebouwen 

op de route ook van binnen bekijken (check kort van tevoren de 

website of het kerkenpad doorgaat). De deelnemende kerken 

zijn gebouwd tussen de 13e en 21e eeuw en verschillen sterk qua 

architectuur. Voor wie meer kilometers wil maken zijn er twee 

knooppuntenroutes, van 39 en 65 kilometer.

» kerkenpadoostgroningen.nl

Gaat u liever wandelen 

dan fi etsen? Stichting 

Pelgrimeren in 

Groningen biedt 

verschillende 

wandeltochten langs de 

deelnemende kerken 

van het Kerkenpad 

Oost-Groningen. 

De routes zijn ongeveer 

8 kilometer lang.

»  spig.nl

 Dorpskerk Midwolda  Kerktoren Scheemda  Blauwestad  Oostwold 
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Naar de kerk gaat hij alleen met Kerst en Pasen, maar in het 
Kinderleerhuis hoort Merijn den Hertog (12) uit Tiel verhalen 

uit de Bijbel. “Eerst dacht ik er nooit over na, nu wel.” 

Vriendschappen
“Bij het Kinderleerhuis 
praten we met een groepje 
kinderen over het geloof. We 
behandelen steeds een ander 
thema of een persoon uit de 
Bijbel, zoals Maria. Je krijgt 
er vragen over en opdrachten 
om iets op te zoeken in 
je Bijbel. Mooi om uit die 
bijzondere verhalen van 
David, Mozes of Jozef lessen 
te halen voor vriendschappen 
in je eigen leven. Ik leer er 
ook andere kinderen uit de 
kerk kennen. Een jongen 
uit onze straat is nu mijn 
vriend geworden. En het is 

heel fanatiek: bij haar in 
Wormerveer ga ik altijd mee 
naar de kerk. Lang stilzitten 
is niet leuk, maar helpen 
wel. En dat mogen we daar! 
Bijvoorbeeld de kaarsen 
aansteken, collecteren 
en brood uitdelen bij het 
avondmaal. Echt vies 
trouwens, allemaal uit één 
beker drinken.”

“Ik hoorde van het 
Kinderleerhuis via juf 
Sandra, die op school 
godsdienstles geeft . Mijn 
school is niet christelijk. In de 
godsdienstles horen we over 
Jezus, maar bijvoorbeeld ook 
over het Suikerfeest. Thuis 
gaan we alleen met Kerst en 
Pasen naar de kerk.
Mijn oma Mieke is wel 

heel tof om samen een spel als 
Sirkelslag te spelen!

Wat ik er leer? Op een andere 
manier naar het geloof kijken. 
Ik denk nu wel dat het niet 
over is als je dood bent en dat 
mensen ons vanuit de hemel 
kunnen zien. Ook geloof ik 
dat God bestaat en dat er 
ooit een Jezus op aarde heeft  
rondgelopen. Maar ik geloof 
niet dat Hij is opgestaan. 
Ik denk dat Hij na het kruis 
gewoon is doodgegaan. 
Misschien worden verhalen wel 
groter gebracht dan ze zijn.” 

Lekker racen
“Van mijn ouders moest ik 
naar het Kinderleerhuis om 
er dingen over het geloof te 
leren. Thuis bidden we wel 
en we lezen af en toe een 
bijbelverhaal, maar verder 
doen we er niet veel aan. Op 
zondag zijn we vaak druk met 
sporten. Wielrennen is echt 
mijn passie. Gewoon lekker 
racen en tactisch nadenken, 
bijvoorbeeld over het moment 
waarop je het beste kunt gaan 
sprinten. Veldrijden is ook 
gaaf, lekker met je fi ets door 
de modder. Ik rijd mee in 
wedstrijden en wil heel graag 
winnen. Dat lukt best vaak, ik 
sta bijna altijd op het podium. 
Maar die bovenste plaats, 
dat is de mooiste.” 

‘ Misschien worden 
verhalen wel groter 
gebracht dan ze zijn’

‘Ik denk dat het niet over 
is als je dood bent’

Ik geloof
Kinderen en jongeren 
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Ik geloof
Kinderen en jongeren 
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“Ik kom uit een gezin met een moeder die bij 

de Gereformeerde Bond hoorde. Maar door 

mijn huwelijk kwam ik terecht in de Oude Kerk 

in Naaldwijk, een hervormde gemeente met een 

vrijzinnige inslag. Als ik niet met de vrijzinnigheid 

in aanraking was gekomen, was ik afgehaakt. Het 

geloofsleven van mijn jeugd benauwde me.

Toen ik net in die kerk zat, vertelde de dominee 

met Pasen dat veel mensen de opstanding 

fi guurlijk zien. Ik dacht: zo zaag je de poten 

onder het geloof vandaan. Maar het pakte me 

ook en ik ben me erin gaan verdiepen. Ik ben 

heel anders naar God en geloven gaan kijken. 

Het kruis heeft een horizontale en een verticale 

lijn. Ik ben meer van de horizontale lijn: omzien 

naar elkaar. Ik word daarin geïnspireerd door 

Jezus van Nazaret. Het heeft ertoe geleid dat ik 

heel actief ben geworden in de kerk. Ik geniet 

ontzettend van het contact met mensen.

De Oude Kerk is een prachtig gebouw, ik kom 

hier tot rust. Ik word het meest geraakt door 

woorden, van de predikant of in een lied. 

Vooral als het gaat over de verhouding 

tot je medemens.” 

Henk de Bruin

‘Ik ben heel anders naar
God gaan kijken’

Henk de Bruin (85) kerkt in de Hervormde

Gemeente Oude Kerk in Naaldwijk.



Geef mij, Heer God,
een geest om U te kennen,
een hart om U te zoeken,
wijsheid om U te vinden,

gedrag dat U bevalt,
trouwe volharding als ik op U wacht

en de hoop U uiteindelijk te omarmen.
Thomas van Aquino (1225-1274),

middeleeuwse fi losoof en theoloog.

Op petrus.protestantsekerk.nl/gebeden

vindt u nog meer gebeden uit het boek

Gebeden voor lichte en donkere dagen.
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[ advertenties ]

Deeltijdopleidingen en cursussen 
voor volwassenen die hun geloof

willen verdiepen en versterken.

Maak kennis met ons onderwijsaanbod:

Verdiep
je geloof

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

► www.evangelisch-college.nl

De liefde voor het kerkorgel werd 

haar met de paplepel ingegoten. 

Ze studeerde kerkmuziek en 

koordirectie, en later piano, aan 

het conservatorium in Utrecht. 

Nu is Willeke Smits (45) organist 

van de Leidse Binnenstadsgemeente 

in de Hooglandse Kerk in Leiden. 

“Een heel inspirerend beroep. Ik 

mag in mooie kerken op mooie 

instrumenten spelen. Het geeft 

me een gevoel van spirituele 

verbondenheid, en soms ‘een 

kijkje in de hemel’. Ik mag een 

doorgeefl uik zijn voor de mensen 

die het willen aanhoren. Niet alleen 

als ik de gemeentezang begeleid. 

Ook in concerten zit een verhaal 

dat verteld moet worden, net als 

in een kerkdienst. Ik versterk het 

verhaal dat de dominee brengt, 

of zorg voor ontspanning. Ik ben 

een soort bemiddelaar.”

Even niet ziek zijn
Tijdens de behandeling voor 

borstkanker ondervond ze dat orgel 

spelen en geloven alles met elkaar 

te maken hebben. In een periode 

dat ze fysiek alles nodig had om 

erdoorheen te komen, bleef ze 

doorgaan met haar orgelspel. 

En daardoor was God niet 

helemaal weg. “Ik heb bijna alle 

diensten gespeeld, terwijl het soms 

heel zwaar was. Maar het gaf me 

het gevoel even niet ziek te zijn: 

ik moest alle energie in het spel 

steken. Vaak heb ik ervaren dat ik 

geholpen werd. Dan deed ik voor 

mijn gevoel maar wat, maar ging 

het fantastisch. Dat heb ik niet in 

mijn eentje kunnen doen. Ik ervoer 

een lijntje met God.”

Vertrouwen
Het geeft haar vertrouwen in 

de toekomst. “Vorig jaar heb ik 

vanwege mijn verhuizing naar 

Leiden mijn lespraktijk in Maarssen 

opgegeven. Wat er nu gaat komen, 

weet ik nog niet. Maar ik ben ervan 

overtuigd dat het iets is wat bij me 

past, wat me verder brengt. Ik ben 

best een controlfreak, maar durf 

het nu meer los te laten.” 

 Willeke Smits  

Orgel spelen geeft haar 

soms ‘een kijkje in de hemel‘. 

Dat sterkte kerkorganist 

Willeke Smits toen ze vorig 

jaar een zware tijd had 

vanwege borstkanker. 

“Ik heb vaak ervaren dat 

ik geholpen werd.”

‘Ik durf nu meer 
los te laten’

Leek God voor u een tijdje 

uit het zicht verdwenen? 

Of lukt het helemaal niet 

meer om te geloven? 

Als u uw verhaal met ons 

wilt delen, mail dan naar 

petrus@protestantsekerk.nl. 
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Waardevolle gesprekken
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Alle kleuren
op een stokje

Voor wie niet bekend is 

met de afkorting lhbti: 

die staat voor lesbisch, 

homoseksueel, biseksueel, 

transgender en intersekse. 

Niet voor niets is de 

regenboogvlag, ontworpen 

in 1978, hiervan het symbool 

geworden: de kleuren 

staan voor de diversiteit van 

seksuele geaardheid van 

mensen wereldwijd.

Verschillende kerken in 

Nederland organiseren 

TafelTijd (zie rechterpagina), 

waarbij lhbti’ers bij elkaar 

komen om samen te vieren, 

te eten en te praten. Wat 

past daar nu beter bij dan 

een ijsje in de kleuren van 

de regenboog?

Bereiding
1  Was, schil en/of snijd 

het fruit. Pureer het 

fruit voor elke kleur 

apart met de staafmixer. 

Wanneer u voor groen 

kiwi gebruikt, pureer 

die dan samen met een 

halve banaan. Meng 

voor een echt blauwe 

kleur de blauwe bessen 

met een mespuntje 

baksoda.

2  Schep de eerste laag 

in de ijsvormpjes: 

rood. Dit kunnen 1 of 

2 eetlepels fruitpuree 

zijn, afhankelijk van de 

grootte van de vormpjes 

– uiteindelijk komen er 

zes laagjes in. 

  ‘Stamp’ de ijsvorm 

vervolgens zacht op het 

aanrecht zodat de laag 

egaal wordt.

3  Steek een ijsstokje in 

het midden.

4  Als u strakke laagjes 

wilt, is het handig om 

de kleuren per laagje 

een half uur te laten 

aanvriezen voordat 

de volgende kleur 

erbovenop komt. 

Vervolg na rood met 

de volgende kleuren: 

oranje, geel, groen, 

blauw, paars. 

5  Zet ze minimaal 4 uur in 

de vriezer, tot de ijsjes 

helemaal bevroren zijn.

Omdat de zomer er weer aankomt. Omdat 
vers fruit gezond is. En omdat de regenboog 
hét symbool is van de lhbti-gemeenschap. 
Een kleurrijk ijsje.

Normaal gesproken komen er elke 

twee maanden zo’n 25-30 mensen bij 

elkaar voor een maaltijd bij TafelTijd in 

Rotterdam. Maar door corona is “de 

laatste keer inmiddels al meer dan een 

jaar geleden”, aldus Lianda Groeneveld.

TafelTijd is een initiatief van de 

Lutherse Gemeente Rotterdam, 

maar er komen mensen uit allerlei 

verschillende kerken. Wat ze gemeen 

hebben? Allemaal komen ze uit de 

lhbti-gemeenschap. “In totaal doen 

er ongeveer honderd mensen tussen 

de 20 en 74 jaar mee. We houden de 

avonden bewust beperkt tot maximaal 

dertig mensen”, zegt Lianda. “Iedereen 

neemt zelf iets te eten mee: 

een voorgerecht, hoofdgerecht, 

of een toetje.”

Lianda herinnert zich vooral de keer 

vlak na de Nashville-verklaring, begin 

2019. “Met meer dan honderd mensen 

hebben we toen ’s middags gesproken 

over wat de verklaring met ons deed. 

’s Avonds bleven er meer dan vijftig 

mensen eten.”

TafelTijd kent elke keer dezelfde 

opbouw. “We lezen een bijbelgedeelte 

en bidden het gebed van Wijdekerk.” 

Dat is een initiatief van een groep 

christenen uit de lhbti-gemeenschap. 

Zij zetten zich ervoor in dat iedereen 

zichzelf kan zijn in de kerk.

Voordat de deelnemers met elkaar aan 

tafel gaan, luisteren ze naar een lied. 

“Daarna ga je per gang in gesprek aan 

de hand van stellingen. Tussen elke 

gang wissel je van tafel. Het levert heel 

bijzondere gesprekken op. Je zit steeds 

met vier mensen aan tafel, dan is de 

dynamiek perfect.”

Vorig jaar na de zomer hebben ze 

geprobeerd TafelTijd bij mensen thuis 

te organiseren, vertelt Lianda. “Maar 

omdat je maar een paar mensen thuis 

mocht uitnodigen en niet per gang 

kon wisselen, bleek dat minder goed 

te werken. Ik kan niet wachten tot we 

elkaar weer kunnen ontmoeten. 

De gesprekken zijn enorm waardevol, 

ook voor mij!” 

»  wijdekerk.nl, 

luthersrotterdam.nl/tafeltijd

Regenboogijsjes
Ingrediënten 

(ca. 6 ijsjes)

Kies voor elke kleur 75 g van 

(een van) de genoemde fruit- 

en groentesoorten.

Rood: aardbeien, frambozen, 

rode bessen, kersen, 

watermeloen

Oranje: sinaasappel, mandarijn, 

papaja, wortel, perzik

Geel: ananas, mango, banaan, 

appel

Groen: kiwi + halve banaan, 

komkommer, druiven, spinazie

Blauw: blauwe bessen met een 

mespuntje baksoda

Paars: bramen, blauwe bessen 

gemengd met rood fruit

Verder nodig:

staafmixer

ijsvormpjes met stokjes

Tip: Naast het fruit kunt u in 

elke laag ook banaan, melk, 

yoghurt of ijs verwerken. 

Gebruik in combinatie met kiwi 

liever geen melkproducten, 

dit geeft een bittere smaak.
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De drie methodes kunt u toepassen 
op elk willekeurig bijbelgedeelte. 
Leest u liever gestructureerd in 
de Bijbel, bijvoorbeeld rond een 
thema? Dan kan een leesplan 
handig zijn. 

Het leesrooster van het Nederlands 
Bijbelgenootschap en de 

Protestantse Kerk in Nederland 
bestaat uit twaalf afl everingen 
over ‘goed leven’ volgens de Bijbel. 
In elke afl evering staat een 
bijbeltekst centraal. 
U wordt aan het denken gezet 
over deze tekst aan de hand van 
ween refl ectie, een vraag of een 
concrete opdracht.

Sinds Pasen is er elke week een 
afl evering beschikbaar gekomen. 
Eind juni verschijnt de laatste. 
U kunt op elk moment starten met 
het leesplan. 

» petrus.protestantsekerk.nl/
leesplan

In drie stappen helpt de zogeheten ‘inductieve methode’ 
u om de Bijbel inhoudelijk te bestuderen én de teksten 
toe te passen op uw eigen leven. Deze methode – ook wel 
‘ontdekkende bijbelstudie’ genoemd – is afkomstig uit de 
Verenigde Staten.

U begint door de bijbeltekst te analyseren. Met behulp 
van bijvoorbeeld een concordantie, studiebijbel of 
een boek met bijbelcommentaar gaat u op zoek naar 
de context van de verzen, de betekenis van eventueel 
ingewikkelde woorden en de samenhang met andere 
bijbelteksten.
Als tweede stap gaat u de tekst interpreteren. U kunt 
vragen bedenken over wat deze tekst nu eigenlijk vertelt: 
Wie doet wat en waarom? Wat betekent deze bijbeltekst 
precies? Ook hier kan een concordantie, studiebijbel of 
bijbelcommentaar helpen om antwoorden te vinden. 
Als derde en laatste stap gaat u op zoek naar de 
toepassing voor u persoonlijk: Wat kan deze tekst 
betekenen in mijn leven? Roept hij mij ergens toe op?

‘Lectio Divina’ betekent vrij 
vertaald: goddelijke schrift lezing. 
De methode bestaat uit vier stappen 
die helpen om de tekst niet alleen 
te lezen, maar ook echt te laten 
doordringen en erover 
te mediteren.
Eerst leest u de tekst aandachtig 
en zorgvuldig. Daarna observeert 
u: wat valt er op, welke woorden 
trekken de aandacht of blijven 
hangen? Wat denkt u dat God 
tegen u zegt door middel van deze 
bijbeltekst?
Daarna neemt u rustig de tijd om te 
bidden, te danken en nog eens goed 
te overdenken wat u gelezen heeft .

Bent u bij de andere methodes vooral in uw hoofd bezig, bij de 
mindmapping-methode gaat u op een interactieve manier met de 
Bijbel aan de slag. Door een overzichtelijke mindmap te maken, 
onthoudt u de teksten bovendien beter.
U begint door de tekst inhoudelijk uit te pluizen aan de hand van 
vragen als: ‘Wie zijn de hoofdpersonen in dit verhaal?’, ‘Aan wie is 
dit geschreven?’ of ‘Wat was hier het probleem?’ Daarna maakt u de 
verbinding met uw eigen alledaagse leven: wat leer ik van dit vers en 
wat vind ik mooi, moeilijk of bijzonder? Schrijf in het kort op wat u 
heeft  ontdekt.
Vervolgens gaat u actief aan het werk met deze bevindingen 
en overdenkingen door een mindmap te maken, een soort 
samenvatting. 
U schrijft  de bijbeltekst in het midden van een vel papier. 
Hieromheen schrijft  u stukjes tekst in steekwoorden. Dit vult u aan 
met bijvoorbeeld tekeningetjes, gekleurde markeringen, of pijlen 
tussen stukjes tekst die bij elkaar horen.

De 
  diepte 
     in

Meer lezen?
Online vindt u meer informatie over de 
verschillende methodes, met 
instructiefi lmpjes en voorbeelden.

»  petrus.protestantsekerk.nl/bijbel

In drie stappen helpt de zogeheten ‘inductieve methode’ 
u om de Bijbel inhoudelijk te bestuderen én de teksten 

Diep de Bijbel in duiken. Misschien wilt u het wel, maar hoe dan?
Vier manieren om ermee te beginnen: drie methodes en een leesplan.

Te
ks

t:
 J

u
d

it
h

 v
an

 d
e

r 
Sp

o
e

l

48 · 

De drie methodes kunt u toepassen 
op elk willekeurig bijbelgedeelte. 



Wil jij verbinden, 
inspireren, groeien 
en verdiepen?

START MET DE PREMASTER THEOLOGIE
Heb je een universitaire opleiding of een hbo-opleiding Theologie afgerond 
of ben je daar nog mee bezig en wil je één van onze masters volgen? Dan kan 
dat met onze eenjarige premaster Theologie. Ons premasterprogramma 
vormt de schakel tussen je vooropleiding en onze driejarige master  
Theologie of de eenjarige Internationale Master of Theology. Je kunt kiezen 
uit grotendeels zelfstudie of een combinatie met dagonderwijs via onze  
bachelor in Amsterdam. Nieuwsgierig geworden?

ONLINE 

VOORLICHTING

PREMASTER 

THEOLOGIE
10 JUNI 2021

Protestantse Theologische Universiteit

Theologie brengt je meer dan je denkt.

Kijk op www.pthu.nl/premaster

Je komt als geroepen.
Ben jij goed in je vak en zoek je graag de verbinding met anderen? Kom dan eens praten bij de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in 

Nederland. Wij zijn een organisatie waar je de kans krijgt om jouw stem te laten horen. Of dat nu is bij de receptie, binnen HR, Finance of bijvoorbeeld 

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

“Doorverbinden 
is leuk. Verbinden 
vind ik mooier.”
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“Na mijn studie theologie trok 

juist het werk búíten de kerk me. 

Relevant zijn in een omgeving waar 

je positie niet vanzelfsprekend is. 

Zo kwam ik als predikant in de 

ouderenzorg terecht. Na tien jaar 

is het nog steeds boeiend en 

uitdagend. Mensen met dementie 

zijn puur en zonder poespas, 

maskers vallen weg. Ze 

verliezen hun houvast en 

vallen terug in hun jonge 

jaren, waarin geloof 

vaak een belangrijke rol 

speelde. Dan gaan ze 

weer zoeken naar 

de bron.”

“Tijdens de diensten 

ontmoeten we elkaar 

in kwetsbaarheid. 

Alleen een 

doorwrocht verhaal 

is niet genoeg. 

Ik gebruik al mijn 

zintuigen, neem 

altijd iets mee om 

te voelen of te ruiken. Elke keer 

gebeurt er iets onverwachts. Tijdens 

een avondmaalsviering kwam ik 

met het brood op de schaal langs 

de bewoners. Een dochter die met 

haar moeder meekwam, drukte 

me een pepermuntje in de hand: 

‘Brood zou mijn moeder weigeren, 

dit pakt ze wel.’ Ik gaf de vrouw het 

pepermuntje en zei: ‘Lichaam van 

Christus.’ Zoiets is heel typerend 

voor mijn werk. Ieder mens 

hoort erbij, de vorm is daaraan 

dienstbaar.”

“Voor mij is geloven iets van mijn 

hele lichaam geworden. Op die 

manier komt het evangelie heel 

erg dichtbij. Als je te veel moet 

uitleggen, denk ik altijd: zouden 

mensen met dementie hierin 

mee kunnen komen? Ook zij zijn 

volwaardige gelovigen, al begrijpen 

ze niet alles meer. Het is leerzaam 

om het geloof met hen te leren 

delen. Hoe eenvoudig kan het 

goede nieuws zijn?” 

van Tim van Iersel
Het inzicht...

Welke lessen leert een dominee, kerkelijk werker of 

ouderling zélf? En verandert dit het werk in de kerk? 

‘Dementiedominee’ Tim van Iersel (37), predikant 

met een bijzondere opdracht bij WoonZorgcentra 

Haaglanden in Den Haag, ging zijn eigen geloof 

anders beleven door mensen met dementie.

‘Preken 
zonder 

poespas’
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Karen Ars
Leeft ijd: 55 jaar
Woonplaats: Stiens
Lid van de Protestantse Gemeente te 
Stiens. Organisator en groepsleider voor 
jeugdkampen vanuit de kerk.

“Elk jaar houden we in de herfstvakantie 
een weekend voor de kinderen van 
onze kerk, van groep zeven tot en met 
klas zes van de middelbare school. 
Niet alleen ‘onze’ kinderen komen 
naar het kamp, ook veel vriendjes of 
klasgenootjes gaan gezellig mee. Soms 
komen er kinderen die nog nooit met 
het geloof te maken hebben gehad. Hun 
ouders vragen dan of we het wel goed 
vinden als hun kinderen meekomen. 
Maar bij ons is echt iedereen welkom. 
Natuurlijk hopen we dat ons kamp ook 
dit jaar weer doorgaat.

De kampen worden gehouden op 
een kampeerboerderij in een mooie 
omgeving. Het hele weekend kunnen 
de kinderen leuk met elkaar spelen. 
We doen allerlei activiteiten, van 
spelletjesavonden tot survivallen. 
Het is zo mooi om te zien hoe de 
oudere kinderen de jongsten helpen, 
en dat de kinderen zoveel plezier 
met elkaar hebben!

Op zondagochtend organiseren we een 
kerkdienst en spelen we spelletjes, 
soms met een bijbels thema. Bijbelse 
normen en waarden zijn de leidraad 
voor het hele kamp. Maar het draait in 
de eerste plaats om het opbouwen van 
vriendschappen, met elkaar en met 
de gemeenteleden die het jeugdkamp 
leiden. Dat is de impact van ons kamp: 
de groeiende relaties binnen onze kerk. 
Daar doe ik het voor.”

52 ·  · 53

  Van knutselen tot teambuilding, van overdenking  

  tot kampvuur. Op het jeugdkamp van de kerk  

  worden vriendschappen gesmeed en herinneringen  

  gemaakt. De organisatie is een enorme klus  

  “maar als ik die blije koppies zie, weet ik dat  

  het alle moeite waard is”.  

Kerk op kamp
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Jolanda Minnema
Leeft ijd: 43 jaar
Woonplaats: Waddinxveen
Organisator en kampleider van het jaarlijkse 
jeugdweekend van wijkgemeente De Rank. 
Ongeveer een derde van deze gemeente is 
jonger dan 21 jaar.

“Het is elk jaar weer een hele klus om ons 
jeugdkamp te organiseren. Er gaan zo’n 
zeventig tot honderd kinderen mee, in de 
leeft ijd van 6 tot en met 15 jaar. Kinderen van 
onze kerk, maar ook hun vriendjes, familie, 
buurkinderen … Alles en iedereen komt mee.

Vorig jaar moesten we het vanwege corona 
anders doen dan anders. Toen hebben we 
een zaterdag en zondag vol leuke activiteiten 

georganiseerd. Dit jaar hopen we in november 
weer een ‘echt’ kamp te kunnen houden.
Het kamp is elk jaar in een andere 
groepsaccomodatie. We hebben altijd een 
thema, afgelopen keer was dat ‘In de gloria’. 
Het bijbehorende themalied wordt het hele 
weekend door gezongen.
Op zaterdagochtend duiken we het thema in. 
De kleinere kinderen bijvoorbeeld door te 
knutselen of een spelletje te doen. De tieners 
aan de hand van bijvoorbeeld discussies 
of overdenkingen. Op de zondagochtend 
houden we een ‘kampdienst’: een soort 
kerkdienst, maar dan speciaal voor de jeugd. 
Verder is er het hele weekend tijd voor 
actieve buitenspelletjes met elkaar.
Met ons kamp willen we de kinderen 
meegeven dat ze waardevol zijn. Voor God, 
maar ook voor ons en elkaar. Als ze weer 
naar huis gaan en ik hun blije koppies zie … 
Dat is voor mij alle moeite waard.”

Janneke Buitenga
Leeft ijd: 36
Woonplaats: Biddinghuizen
Groepsleider van het jaarlijkse
jeugdkamp van de Protestantse 
Gemeente Biddinghuizen. 

“Elk jaar organiseren we als jeugdleiding 
een kampweekend voor de jeugd uit onze 
gemeente. Het is een kleine club: zo’n tien tot 
dertien jongeren in de leeft ijd van 16 tot en 
met ongeveer 21 jaar. 

De zestienjarigen vinden zichzelf al heel 
volwassen, maar door de jaren heen 
ontwikkelen ze zich ook daadwerkelijk tot 
zelfstandige volwassenen. Dat is geweldig 
om te zien. Tijdens het weekend is er ruimte 
voor ontspanning en goede gesprekken bij 

een kampvuur, maar ook voor spellen waarbij 
teambuilding centraal staat: ze moeten 
samenwerken en elkaar vertrouwen. 
We hangen bijvoorbeeld een touw in het bos 
en dan moeten ze sámen zorgen dat ze van de 
ene naar de andere kant komen. Of ze doen 
een puzzeltocht en moeten elkaar onderweg 
veel vragen stellen.

We willen dat ze een vertrouwensband met 
elkaar opbouwen, het kamp draagt daaraan 
bij. Daarom organiseren we het weekend 
meteen aan het begin van het kerkelijk jaar, 
en niet aan het eind. We gaan meestal naar 
een groepsaccomodatie in de buurt.
Nu organiseren wij de kampen nog zelf, 
maar de komende jaren willen we steeds 
meer verantwoordelijkheid bij de jongeren 
leggen. Afgelopen september wilden we dat 
uitproberen, maar door corona ging het 
toen niet door. Hopelijk kunnen we dit jaar 
wel op kamp.” 

Helpende handen

54 · 
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Wat betekent mijn kerk nog voor 
mensen in de buurt? Ds. Wim van der 
Wel van de protestantse wijkgemeente 
Baalder in Hardenberg brak zich het 
hoofd erover. Tot een missionaire 
opleiding alles veranderde. De kerk is 
nu een wezenlijk onderdeel van de wijk.

goed kerksluitingen en minder 

predikantsplaatsen.” Ook in 

Baalder schreven mensen zich 

uit. Het maakte Wim somber. 

“Hoelang moet ik hier nog in 

werken, dacht ik. Ik zag dat 

de kerk van steeds minder 

betekenis werd voor mensen. 

Geloof werd een beweging die 

haaks stond op wat er in de 

maatschappij speelde.”

Nieuwe start
Op het juiste moment 

ontdekte Wim de missionaire 

opleiding van de Protestantse 

Kerk. Hij meldde zich direct 

aan. Dit jaar is de Protestantse 

Kerk met een nieuwe 

opleiding gestart: ‘Kerk naar 

buiten’ (zie kader). Predikanten 

en kerkelijk werkers leren er 

hoe ze hun blik naar buiten 

kunnen richten en hoe ze 

hun eigen gemeente kunnen 

aanmoedigen om missionair 

van betekenis te worden 

voor de omgeving.

Al voor de start van zijn 

opleiding had Wim gekeken 

wat de kerk kon betekenen 

in Baalder. Tot zijn verrassing 

sloot de missionaire opleiding 

naadloos aan op zijn vragen. 

Een onderdeel van de 

scholing was een reis naar 

Londen. “Die reis gaf mij 

het belangrijkste inzicht. 

In Londen bezochten we 

‘new refreshments’. Dat zijn 

nieuwe, bloeiende vormen 

van kerk-zijn. De grote golf 

van ontkerkelijking hadden 

ze in Londen al meegemaakt, 

maar ze waren in staat om 

verder te kijken en iets nieuws 

te beginnen.”

Hij herinnert zich het 

verhaal over een gemeente 

die bijna geen leden meer 

had. “De voorganger trok 

naar de kroegen in de 

wijk om te horen wat er 

leefde onder de mensen. 

Hij organiseerde thema-

avonden en kerkdiensten 

over levensvragen van de 

wijkbewoners. Daardoor 

kreeg de kerk opnieuw 

inhoudelijke relevantie. 

Dat inspireert enorm. Ik zag 

heel duidelijk: wij moeten 

nog dwars door die golf van 

secularisatie heen, maar dat 

is niet het einde. Het is een 

nieuwe start.” 

Rijdende winkel
Al die lessen duwden 

Wim in de goede richting. 

“Als dominee kun je druk 

zijn met kerkdiensten en 

gesprekskringen, alles in 

de eigen bubbel. Maar 

door de opleiding leerde 

ik dat de contacten buiten 

de kerkmuren minstens 

zo belangrijk zijn. Hoe 

kan de kerk juist dáár 

van betekenis zijn?” 

De wijkgemeente begon te 

onderzoeken hoe ze bijstand 

kon verlenen bij de problemen 

van de wijk Baalder. 

“Armoede, taalachterstanden, 

relatieproblemen: het 

komt hier allemaal voor.” 

Geïnspireerd door de 

missionaire lessen ging Wim 

met de kerkenraad aan de 

slag. Als begin organiseerde 

hij een aantal ‘school of 

life’-avonden voor de hele 

wijk, waarin iedere keer een 

levensthema aan bod kwam. 

Inmiddels zijn er veel meer 

stappen gezet. Zo draait de 

kerk nu op allerlei plekken 

mee, zoals in de moestuin en 

het eetcafé in de wijk. Wim: 

“Toen de supermarkt ophield 

te bestaan, werd de hulp van 

de kerk ingeschakeld. Samen 

met andere groepen hebben 

we ervoor gezorgd dat er nu 

een SRV-wagen rijdt.”

Noabers
De Baalderse wijkgemeente 

heeft geen eigen kerkgebouw. 

Diensten vinden afwisselend 

plaats in de sporthal of de 

centrumkerk. Wim: “Daardoor 

zijn we heel laagdrempelig. 

In een sporthal sluiten 

mensen eerder aan. 

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.

›

'De mensen búíten 
de kerkmuren zijn 

minstens zo 
belangrijk’

Gooi die 
kerkdeuren 
open!

In 2011 ging Wim van der Wel 

(59) als predikant in Baalder 

aan de slag. “Ik was bevlogen 

in mijn werk, maar voelde 

me al jaren ploeteraar in een 

‘verlieslijdend bedrijf’. Je doet 

je stinkende best, en natuurlijk 

zijn er lichtpuntjes. Maar als de 

kerk alleen maar krimpt, gaat 

dat aan je vreten.”

Want de secularisatie gaat ook 

het oosten van Nederland niet 

voorbij. “We dachten lang dat 

het hier wel zou meevallen. In 

Hardenberg wonen nog 7.500 

leden van de Protestantse Kerk. 

Waar heb je het over, denk je 

dan misschien. Maar twaalf 

jaar geleden waren het er nog 

3.000 meer! Hier zijn net zo 

 Richard van Dijk, 

 beheerder van de 

 moestuin (links), en 

 ds. Wim van der Wel. 

stuurboord uit, 
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‘Dit lied geeft  troost’
Het mooiste lied Geen kerk zonder 

lied. Welk lied 
zingen mensen graag 
in de kerk?
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Op petrus.protestantsekerk.nl/agenda vindt u nog meer 

activiteiten. U kunt hier ook een evenement in uw kerk 

doorgeven. De redactie maakt een selectie. Vanwege 

corona zijn alle concerten onder voorbehoud.

Muziekagenda

Mei 

29 mei, 15.30 uur

Domkerk, Utrecht

Rondom Louis Vierne (1870-1937)

Dom-organist Jan Hage 

en solisten

domkerk.nl/agenda

Juni

13 juni, 14.30 uur 

Grote Kerk, Den Bosch

Van Piazzolla tot Bach

s-hertogenbosch.

protestantsekerk.net/agenda_1

19 juni, 15.30 uur

Domkerk, Utrecht

Francis Poulenc (1899-1963)

Dom-organist Jan Hage 

en solisten

domkerk.nl/agenda

27 juni, 9.30 uur

Protestantse Gemeente 

Zevenhuizen

Gospelband Stricta Via, 

themadienst ‘Gods grootheid’

gospelpodium.nl

(zoek op ‘Stricta Via)

Juli

3, 17 en 31 juli, 20.00 uur

Groote of Nieuwe Kerk, 

Maassluis

Orgelconcerten: Reitze Smits, 

Toon Hagen, Leo van Doeselaar

christelijkeconcertagenda.nl

Online pinkstervoorstellingen

Feest van Hoop

Tot 4 juni kunt u via 

zingenindekerk.nl drie 

prachtige pinksterconcerten 

bekijken. Na aanmelding 

ontvangt u de link. 

U kunt kiezen uit:

• Marcel en Lydia Zimmer

•  Muziektheater over 

Schapen en Zo

•  Simara van der Vlist met Kids 

Crew en Elly Zuiderveld 

» zingenindekerk.nl/concerten
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We proberen een open 

gemeente te zijn, betrokken 

bij het wel en wee van de 

hele wijk. Een voorbeeld 

daarvan is onze bijdrage aan 

het Baalder Noaberschap. Een 

‘noaber’ staat voor de helpende 

naaste. Vroeger was dat hier 

vanzelfsprekend, in deze tijd 

niet meer. Met een groot aantal 

vrijwilligers springen we nu 

bij als er hulpvragen zijn rond 

kleine klussen in en om huis.” 

De kerk werkt hierin samen 

met twee wijkverenigingen en 

met iedereen uit de wijk die 

zich wil aansluiten.

Eenzaamheid
De leefbaarheid van de wijk 

blijft een aandachtspunt. 

In Baalder is veel armoede 

en eenzaamheid. Daarom 

hebben de kerken, de 

bewoners van Baalder, de 

burgerlijke gemeente en de 

wijkvereniging samen het 

project ‘Ik baal der goed 

van’ opgestart. Wim: 

“Samen kijken we waar 

we kunnen bijdragen.”

Wijkbewoner Richard van 

Dijk is beheerder van het 

Baalderse wijkcentrum en de 

bijbehorende wijkmoestuin en 

kinderboerderij. “Ik begeleid 

mensen met een beperking 

bij het werken in het groen”, 

vertelt hij. Richard ervaart dat 

de kerk echt wat toevoegt in 

de wijk. “We hadden een stuk 

tuin over, dus ik zei: ‘Wim, 

is dat niet iets voor jullie?’ 

Nu verbouwen kerkelijke 

vrijwilligers hier groenten 

voor de minima in de wijk.” 

Kerk en wijkcentrum doen 

het samen, legt Richard uit: 

“Onze mensen helpen mee 

in de tuin, en Wim kent de 

adressen die een extraatje 

goed kunnen gebruiken.”

Eropuit
Wim staat nu heel anders in 

zijn geloof en werk. “Jezus 

ging gewoontegetrouw naar 

de synagoge, maar was om 

de haverklap op straat te 

vinden. Hij had aandacht voor 

mensen met psychische, 

sociale en emotionele 

problemen. Voor ons geldt 

dus ook: kerkdeuren open 

en eropuit! Want dit speelt 

zich ook allemaal buiten ónze 

geloofsgemeenschap af.”

Volgens Wim zou iedere 

predikant er heel hard over 

moeten nadenken om de 

missionaire opleiding te 

doen. “Door wat ik leerde, 

kon ik met andere ogen naar 

mijn werk kijken. Mijn blik 

is verruimd. Kerk-zijn out 

of the box, dat is in Jezus’ 

voetsporen gaan!”

Missionaire opleiding 
‘Kerk naar buiten’

De Protestantse Kerk in Nederland is 

de nieuwe missionaire opleiding ‘Kerk 

naar buiten’ gestart, voor predikanten 

en kerkelijk werkers. In september 

begint het verdiepingsjaar. Het doel 

van de opleiding is dat zij hun blik 

naar buiten richten, naar een wereld 

die verandert. Met de kennis die de 

predikanten en kerkelijk werkers 

opdoen, wakkeren zij het vuurtje in 

hun gemeente aan. Hoe kan die 

missionair zijn in de eigen omgeving 

en in de wereld van vandaag?

» protestantsekerk.nl/kerknaarbuiten

‘ Jezus was om 
de haverklap 
op straat te vinden’

Het lied ‘Ken je mij’ van Huub Oosterhuis, gebaseerd op 

Psalm 139, is het mooiste lied voor zangeres Simara van der 

Vlist, lid van de Hervormde Gemeente Benschop. “In dit lied 

vind je troost: God heeft jou gemaakt. Hij kent jou helemaal. 

Daarom zing ik het graag.” 

“Als je Psalm 139 naast het lied legt, zie je opeens de diepere 

lading. Voor mij is het een gebed tot God, met vraag én 

antwoord. ‘Ogen die door de zon heen kijken, zoekend naar 

de plek waar ik woon’: God is actief op zoek naar ons. En: 

‘Vrees niet, versta Mij, Ik ben, Ik ben.’ Dat verwijst naar Gods 

belofte aan Zijn volk Israël in de woestijn. Prachtig!”

“Trijntje Oosterhuis heeft het lied opgenomen en daardoor is 

het ook bekend buiten de kerk. Dat vind ik zo knap: dat een 

christelijk lied ook niet-christenen bereikt en mensen aan het 

denken zet. Met nieuwe bewoordingen kunnen psalmen ook 

weer aansluiten bij het hart van de hedendaagse christen. 

Dit lied is daar een prachtig voorbeeld van.”

In 2020 werkte Simara mee aan de opname van het 

‘Lied van Eenheid’, dat als bemoediging voor Kerst werd 

uitgebracht. Er deden zangers uit twintig verschillende 

kerken mee. Het project gaf haar kracht om door te gaan 

met haar zangcarrière, na een moeilijke periode. Ook deze 

Pinksteren brengen de EO, de Protestantse Kerk en leden van 

verschillende kerkverbanden samen een lied uit.

» petrus.protestantsekerk.nl/pinksteren
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Toen Jezus hem riep, 

liet Petrus zijn netten 

meteen liggen. Welke 

keuze maken gelovigen 

van nu in het dagelijks 

leven? Hilbert Annen (65) 

uit Groningen klust als 

vrijwilliger voor HipHelpt 

bij mensen die praktische 

hulp nodig hebben.

Waarom heb je deze keuze gemaakt?
“Ik ben diaken bij wijkgemeente 

De Fontein. Als diaconie boden 

we vooral fi nanciële hulp aan 

mensen die dat nodig hebben. 

In 2008 gingen we op zoek naar 

meer manieren om hulp te bieden. 

We kwamen terecht bij stichting 

HipHelpt. Deze stichting zorgt dat 

mensen praktische hulp krijgen 

van buurtgenoten, bijvoorbeeld bij 

een grote schoonmaak. Ik heb mij 

meteen aangemeld als vrijwilliger.”

Welke rol speelde uw geloof hierbij?
“De Bijbel roept ons op om onze 

naasten te helpen. Stichting 

HipHelpt is er voor mensen die 

verder echt door niemand anders 

geholpen worden. Voor mijzelf is 

het aanbieden van praktische hulp 

een passende manier om mijn 

naasten te helpen.”

Levert het u iets op?
“Ik doe vooral technische klusjes. 

Dat kost veel energie. Maar: klussen 

werkt ontspannend en ik krijg er 

een goed gevoel voor terug. Ik was 

ooit een hele dag in de weer bij 

een islamitisch gezin. De heer des 

huizes was heel dankbaar. Hij greep 

mijn handen en zei: ik bid voor uw 

gezondheid. In hun cultuur is dat 

een teken van groot respect.”

Heeft  u tips voor mensen?
“Ik zou zeggen: gewoon doen. 

In ons eentje redden we het niet, 

met z’n allen worden we een 

groot netwerk van helpers.” 

‘Soms worden 
mensen door 

niemand anders 
geholpen’

De keuze van

Hilbert Annen

Ook aan de slag?

Een lamp ophangen, een 

praatje maken, samen 

wandelen: door heel 

Nederland bieden vrijwilligers 

dit soort praktische hulp aan 

buurtgenoten. Om vraag en 

aanbod bij elkaar te brengen, 

heeft HipHelpt een helpdesk 

en een app. In alle plaatsen 

werkt HipHelpt samen met 

lokale kerken. Vrijwilligers 

geven hun eigen kerk zo 

een gezicht.

» hiphelpt.nl/hulp-bieden

Zoeken naar 
woorden

Onze zoon Jonatan (21) neemt 
met een vriendin, Laura (19), een 
nummer op in zijn studio. “Wat roept 
de naam Jezus bij je op?” vraag ik 
plompverloren als ik ze tegenkom in 
de keuken. Ik zit net te kauwen op de 
vraag hoe toegankelijk God en Jezus 
zijn voor mensen in onze seculiere 
samenleving. Met het pioniersteam 
van het Weilandklooster zoeken we 
naar woorden die aansluiten, ook als 
je niet vertrouwd bent met kerk en 
geloof. Woorden die gaan over wat 
wezenlijk is, die dichtbij blijven en 
ruimte geven aan het mysterie.

Laura vertelt dat ze pas, op zoek naar 
stilte, spontaan een Amsterdamse 
kerk binnenliep. Er was een Spaanse 
mis en ze werd geraakt door het 
handjevol mensen en de sfeer. 
“Ik voelde verbinding met de 
mensen, mezelf en het hogere.” 

Ze zegt dat ze een diepe hunkering 
voelt naar dit soort verbondenheid. 
En ze legt uit dat ze iets wezenlijks 

mist in dit leven met alle 
moderne techniek en sociale 
media. Woorden als ‘menselijkheid’, 
‘God’, ‘verbondenheid’, ‘oer’ en 
‘diepte’ komen langs.

“Wat komt er als eerste bij jou op?” 
vraag ik aan Jonatan. “Ik zie Jezus 
als de eerste hippie”, zegt hij. “Hij 
bracht de mensen love en peace.” 
Hoe zijn vrienden over Jezus denken? 
Sommige zijn gelovig maar praten er 
niet over, ‘undercover-gelovig’ noemt 
hij dat. Voor andere is geloof een 
heel-ver-van-hun-bed-show. De eerste 
christenen werden ‘mensen van de 
weg’ genoemd, maar ik denk dat veel 
mensen tegenwoordig eerder vinden 
dat wij ‘van het padje’ zijn. En dat 
heeft  ook te maken met onze taal.

Laura voelde verbondenheid door 
een dienst waarvan ze amper een 
woord verstond. Als je alle zintuigen 
openzet, hoor je soms meer dan met 
duizend woorden gezegd kan worden. 
“Ik begrijp nu dat Jezus voor veel 
mensen liefde betekent”, vertelt ze, 
“en dat spreekt me wel aan.” 

Steeds meer mensen 

hebben honger naar 

stilte en bezinning, 

weten Joyce Schoon 

en Mariëtte Sneep uit 

Gouda. Daarom zetten 

zij het Weilandklooster 

op, in het Groene Hart. 

Dat moet een landelijke, 

duurzame plek worden 

om op adem te komen 

en zorg te dragen voor 

de aarde, mét een 

kapel, een voedselbos 

en een woongroep 

voor mensen met een 

verstandelijke beperking. 

Er zijn inmiddels al 

bezinningsactiviteiten 

in het groen, zie 

weilandklooster.nl.

De Protestantse Kerk 

Gouda steunt het 

pioniersproject, het 

zoeken is nog naar 

meer fondsen en een 

geschikte locatie.

In de eerste afl evering 

van 'Petrus in het land' 

vertelde Joyce over de 

mijmerwandelingen en 

het Weilandklooster. 

Het tv-programma is 

elke zaterdag om 

17.10 uur te zien bij 

KRO-NCRV op NPO 2.

  Pionieren  
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Laura voelt een 
diepe hunkering naar 

verbondenheid

»  petrus.protestantsekerk.nl/

petrusinhetland
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Met hart en ziel

Van start gegaan

15 vrijwilligers, 

3 mensen in 

dienst

2200 volgers 

(Facebook, Instagram, 

nieuwsbrieven) 

Vijf soorten 

activiteiten, 

waaronder een 

podcast

8-12 bezoekers bij een 

cursus, 30-40 bezoekers 

bij open activiteiten

Zinnig Noord
in cijfers

Op zoek 
naar méér in 
Amsterdam-Noord

Wat geeft  zin aan het leven? In Amsterdam is Zinnig Noord er voor 
mensen die zoeken naar diepgang. Meestal zijn ze niet-gelovig.

I   s er méér tussen hemel en aarde? Hoe
komen we tot ons recht als mens? Hoe ga

je om met de medemens? Vragen, vragen, 
vragen. Zinnig Noord gaat met mensen op 
zoek naar antwoorden op vragen rondom 
zingeving. Door programma’s die draaien 
om het delen van ervaringen: daardoor leren 
deelnemers van elkaars visie. Door met elkaar 
te mediteren en te eten. En door te luisteren 
naar verhalen van therapeuten, theologen, 
kunstenaars en fi losofen uit alle culturele 
hoeken van de wereld. Samen zoeken de 
deelnemers naar de verbinding tussen kennis, 
wijsheid en het dagelijks leven. 

 Leeftijd, culturele achtergrond en 

 persoonlijkheid: bij Zinnig Noord maakt 

 het niet uit. Iedereen leert er van elkaar. 

 Inspirerende 

 gesprekken en een 

 ontspannen maaltijd 

 bij ‘Zinnig Eten’. 

Podcast

Liefde, zelfontplooiing, vrijheid. In de ‘Janneke 

en Jonatan’-podcast zoeken Zinnig Noord-

oprichter Jonatan Bartling en theoloog Janneke 

Stegeman naar antwoorden in de chaos van 

het bestaan. Ze gaan in gesprek met experts en 

ervaringsdeskundigen over hun pogingen om iets 

van het leven te maken. Met de podcast wil Zinnig 

Noord zoekers door het hele land bereiken.

» jannekejonatan.nl

Subsidie Kerk en Wereld

Zinnig Noord krijgt subsidie 

van Kerk en Wereld. Dit fonds 

stimuleert kerken en organisaties 

om activiteiten op te zetten 

op het grensvlak van geloof en 

samenleving. De subsidie gaat naar 

(grote en kleine) projecten rond de 

thema’s ‘verbinden’, ‘het christelijk 

geloof actualiseren en praktiseren’ 

en ‘de ontmoeting tussen 

levensbeschouwingen’.

» kerkenwereld.nl

Met hart en ziel
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Jong in de kerk 
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 Een tafel bezaaid 
met spullen: 

 kliederkerk bij de
 familie Van Leeuwe

n. 

‘Dit zouden we ook 

na coronatijd moeten 

blijven doen’

 Op afstand 
De Protestantse Gemeente 

Vlaardingen organiseert sinds 

een jaar of drie maandelijks 

een kliederkerk. Deze 

vieringen voor jong en oud 

draaien om creatief kerk-

zijn: samen een bijbelverhaal 

ontdekken, een spelletje 

doen, met elkaar in gesprek 

gaan en samen eten. Toen 

bleek dat de coronacrisis 

nog lang zou duren, zocht 

de gemeente naar manieren 

om kliederkerk op afstand 

te organiseren. De online 

viering bleek meteen goed 

aan te slaan. “We werden 

weer helemaal enthousiast”, 

vertelt Peter Jan. “Dit was een 

nieuwe manier om online 

toch samen kerk te zijn.”

Figuurzagen
Het concept is zoveel 

mogelijk hetzelfde. 

Deelnemers krijgen van 

tevoren werkboekjes met

activiteiten en gespreksvragen. 

En net als bij een ‘normale’ 

kliederkerk kunnen ze vooraf 

– al is het nu online – gezellig 

met elkaar praten. Peter Jan 

zet de Zoom-sessie elke keer 

al vroeg open. 

“We stimuleren deelnemers 

om met elkaar te kletsen 

en te knutselen voordat de 

viering daadwerkelijk begint. 

Zo gebeurt het bijvoorbeeld 

dat opa’s met hun kleinzoon 

zitten te fi guurzagen en 

ondertussen praten over 

Jezus die over het water 

loopt. Dat vind ik prachtig 

om te zien!”

 Kakafonie
De viering begint. Peter 

Jan steekt van achter zijn 

laptop een grote kaars aan, 

spreekt een kort gebed uit en 

introduceert het eerste lied 

van de viering. Een kakofonie 

van stemmen stijgt op – jong, 

oud, hoog, laag, toonvast 

of iets minder toonvast. 

Het loopt totaal uit de pas, 

maar dat maakt niet uit. Het 

gaat erom dat ze toch weer 

samenkomen.

Peter Jan vertelt kort over 

Gods liefde, het onderwerp 

van de viering. Dan laten de 

kinderen hun creaties zien. 

Aan een tafel waar een gezin 

zit te puzzelen met een 

werkje, ontstaat discussie 

omdat ze er niet uit komen. 

Met hulp van de andere 

deelnemers lossen ze het op.

Toneelstukjes
Na het lied blijft het even 

stil achter de schermpjes. Er 

komt een fi lmpje waarin de 

broertjes David en Sander een 

experimentje doen, maar de 

proef lukt niet helemaal. Peter 

Jan grinnikt: “Dat ging niet 

helemaal zoals gepland.” Hij 

legt toch maar even uit wat 

hier had moeten gebeuren.

Een tweede fi lmpje gaat 

soepeler: een toneelstukje 

over vriendschap, door de 

zusjes Merlinde, Xaviera en 

Samen beleven, ontdekken, delen: daar draait het 

om bij een kliederkerk. Maar wat blijft daarvan over 

als je niet bij elkaar mag komen? In Vlaardingen 

bleken de online vieringen een groot succes.

Vol trots laten kinderen zien 

wat ze aan het maken zijn. 

Een gezin parkeert de laptop 

op de tafel waar ze al kletsend 

aan het knutselen zijn. En een 

hond wurmt zich koppig op 

de bank tussen zijn baasjes in. 

In verschillende huiskamers 

in Vlaardingen sluiten 

mensen deze zondagmiddag 

aan bij de Zoom-sessie van 

jeugdwerker Peter Jan Kik, 

een van de organisatoren 

van de kliederkerk. Ondanks 

de fysieke afstand is het een 

gezellige boel. Ongemakkelijke 

stiltes vallen er niet, de 

deelnemers kletsen met 

elkaar alsof ze niet anders 

gewend zijn.

›

Ook online 
is Kliederkerk 
Vlaardingen 
een succes
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DE BIJBEL 
HOUDT DE 

HOOP LEVEND

Christenen in Egypte

 Griekenland 

HIERVOOR GING 
KERK IN  ACTIE 

LANGS DE  DEUREN 78

 Egypte 

DISCRIMINATIE  OF  NIE T : 
DE  KERK IN  EGYPTE 
LAAT  Z ICH Z IEN  68

 Egypte 

 NEDERLANDSE IN 
EGYPTE,  EGYPTENAAR 

IN  NEDERLAND 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.

Evelyn van Leeuwen. Na de 

fi lmpjes volgt applaus voor de 

getalenteerde kinderen die zo 

hard hebben meegewerkt aan 

deze viering.

Schijnwerpers
De online viering lijkt in 

alles op de oorspronkelijke 

kliederkerk, maar juist dankzij 

het kerk-zijn op afstand is 

er iets moois bij gekomen: 

elke deelnemer staat even in 

de schijnwerpers. Peter Jan 

neemt bewust de tijd zodat 

elk kind kan laten zien wat het 

gemaakt heeft of even iets 

kan vertellen over wat hem 

of haar bezighoudt. “Juist nu, 

op afstand, probeer ik bewust 

aandacht te geven aan iedere 

deelnemer. Je ziet de kinderen 

helemaal stralen als zij iets 

vertellen of iets laten zien. 

Dat zouden we ook na 

coronatijd zo moeten blijven 

doen. Het maakt onze 

kliederkerk nog veel leuker.”

Na een laatste fi lmpje over 

de liefde is het tijd om de 

viering af te ronden. Peter Jan 

vraagt aan ieder kind waar hij 

voor moet bidden of danken. 

De kinderen hopen dat het 

coronavirus snel weggaat, 

maar willen God ook bedanken 

dat ze nog online naar de 

kliederkerk kunnen. Na het 

slotlied nemen de deelnemers 

weer afscheid van elkaar. De 

camera’s gaan uit, de laptops 

dicht. Maar de leden van 

de kliederkerk weten zich 

ondanks de afstand weer echt 

verbonden met elkaar. 

Ook een 
kliederkerk in 
uw gemeente?
» kliederkerk.nl
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Willem-Jan ziet ook veel voorbeelden van 
moslims en christenen die welwillend 
tegenover elkaar staan: “Een predikant die 
de plaatselijke moslimleiders feliciteert ter 
gelegenheid van het Off er- of Suikerfeest, en 
een imam die omgekeerd hetzelfde doet met 
Kerst. Een gezamenlijke ift armaaltijd. Of een 
kerk die een bijeenkomst rond een bepaald 

thema organiseert en zowel een christelijke 
als een islamitische spreker uitnodigt. De 
huidige president schept een relatief rustig 
klimaat voor christenen. Toch blijven er 
spelregels waaraan christenen zich maar beter 
kunnen houden. De islam beledigen ligt overal 
gevoelig, maar in Egypte kun je er zomaar 
voorgoed je dorp voor worden uitgegooid.”

Armoede
Betekent de minderheidspositie van 
christenen dat de kerken in Egypte zich 
terugtrekken tussen de vier muren van hun 
gebouw? Voor het antwoord op die vraag 
hoef je alleen maar te kijken naar BLESS, 
de diaconale organisatie van de Koptisch-
Orthodoxe Kerk. BLESS heeft  zo’n 500 
medewerkers in dienst, en ook nog eens 1000 
vrijwilligers. Woordvoerder Hanan Shnouda 
vertelt wat de organisatie doet: “BLESS wil 
de levensomstandigheden in arme dorpen 
verbeteren door economische ontwikkeling 
te stimuleren. Samen met de dorpsbewoners 
kijken we welke problemen er spelen en hoe 
we die kunnen aanpakken. Het kan gaan om 
bijvoorbeeld gezondheidszorg, onderwijs, 
jeugd, landbouw of huisvesting.”
BLESS begeleidt de dorpen zo’n drie tot vijf 
jaar. Vrijwilligers uit het dorp zelf krijgen 

Christenen in Egypte weten niet anders dan 
dat ze een minderheid zijn. Grofweg kun je 
zeggen dat sinds de komst van de Arabieren 
in de zevende eeuw de verhouding tussen het 
aantal moslims en christenen langzaam is 
verschoven in het voordeel van de moslims. 
Er is regelmatig wrijving tussen beide 
bevolkingsgroepen.
Op dit moment is ongeveer 10 procent van de 
100 miljoen Egyptenaren christen. “Er zijn 
geen offi  ciële cijfers”, zegt Willem-Jan de Wit, 

Achtergesteld of gepest worden: veel 

christenen in Egypte kunnen erover 

meepraten. Al eeuwenlang vormen 

ze een minderheid in dit islamitische 

land. Maar niets weerhoudt de kerk 

ervan om er voor anderen te zijn. 

De Bijbel geeft kracht.

DE BIJBEL 
GEEFT HOOP

 Discriminatie of niet: de kerk in Egypte laat zich zien 

'  Bijna alle christenen kunnen
je verhalen vertellen over
discriminatie’

die sinds 2008 in Egypte woont. “Christenen 
zelf denken dat ze met meer zijn, terwijl 
sommige onderzoeken 7 procent aangeven.” 
Willem-Jan werkt namens zendingsorganisatie 
GZB als theologiedocent in Caïro. Je kunt hem 
inmiddels Egypte-kenner noemen.

Pesterijen
“Vervolging is een te groot woord”, benadrukt 
Willem-Jan. “Maar veel Egyptische 
christenen kunnen je verhalen vertellen over 
discriminatie, soms in het groot, soms in het 
klein. Het varieert van pesterijen op school tot 
achterstelling in sollicitatieprocedures, ook al 
ben je beter dan de moslimkandidaat. Je ziet 
in Egypte maar weinig christenen op hoge 
functies in bijvoorbeeld de politiek of het leger. 
Daarnaast zijn er de afgelopen jaren aanslagen 
geweest op kerken en christenen. Maar om 
foute beeldvorming te voorkomen: zulke 
aanslagen komen gewoonlijk van groepen die 
zich tegen de overheid keren en dan de zwakste 
schakel in de samenleving pakken.” ›

Reportage Egypte

Caïro
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daarbij een belangrijke rol. “Mensen nemen 
nu eenmaal sneller iets aan van een bekende. 
De begeleiding stopt zodra het dorp de 
verdere ontwikkeling zelf kan oppakken.”
Het mooie is: BLESS werkt goed samen 
met de overheid. “Het werk van de kerk 
wordt gewaardeerd omdat we opstaan tegen 
armoede. Veel zaken die de overheid wil 
verbeteren, pakken wij op.”

Een concreet voorbeeld van de hulp van 
BLESS: in 2019 heeft  de organisatie 545 
microkredieten verleend. Mensen die 
eerst afhankelijk waren van liefdadigheid, 
verdienen nu hun eigen inkomen. Het succes 
van de microkredieten zorgt er ook voor dat 
jongeren zich minder snel genoodzaakt zien 
om hun dorp te verlaten en hun heil in de stad 
of het buitenland te zoeken. Juist dit aspect is 
voor Kerk in Actie een belangrijke motivatie 
om BLESS te steunen. 
“BLESS biedt hulp aan iedereen”, zegt Hanan. 
“We maken geen onderscheid in geloof. We 
spreken niet openlijk over ons christelijk 
geloof, maar we hopen dat de manier waarop 
we ons werk doen iets losmaakt bij mensen.”

Bijbel
Om sterk te staan, is inspiratie en bemoediging 
vanuit de Bijbel belangrijk voor Egyptische 
christenen. Maar bijbels zijn in Egypte niet zo 
vanzelfsprekend. “Nog niet eens zo heel lang 
geleden had alleen de priester een bijbel”, zegt 
Willem-Jan de Wit. “Je moest naar de kerk of 
de zondagsschool om iets uit de Bijbel te 
weten te komen.” 
“Armoede speelt ook een rol. Veel mensen 
hebben geen geld om een bijbel te kopen”, 
vult Mumtaz Abd-el-Messiah van het Egyptisch 
Bijbelgenootschap aan. Zijn organisatie 
moedigt bijbelgebruik onder christenen in 
Egypte op allerlei manieren aan. “Mede met 
steun van Kerk in Actie kunnen wij elk jaar 
duizenden bijbels uitgeven, voor volwassenen 
en kinderen. Omdat mensen vaak niet weten 
waar ze moeten beginnen, hebben we ook een 
methode die mensen helpt bij het bijbellezen. 
Daarnaast hebben we een televisieprogramma 
waar jaarlijks zo’n 12 miljoen kinderen 
naar kijken.”

Het Egyptisch Bijbelgenootschap organiseert 
bovendien elk jaar een bijbelcompetitie 
voor kinderen van 6 tot 12 jaar. “Zes jaar 
geleden begonnen we, via de kerken, met het 
uitdelen van losse bijbelboeken, met bij elk 
hoofdstuk een aantal vragen. De kinderen 
konden de vragen niet beantwoorden zonder 
de hoofdstukken te lezen en moesten daarbij 
hun ouder(s), broer of zus om hulp vragen. 
Zo werd de hele familie ingeschakeld bij het 

bijbellezen, en dat is precies wat we wilden”, 
vertelt Mumtaz.
De competitie werd afgesloten met een 
festival op verschillende plekken in Egypte. 
“Elke kerk kwam hier met haar eigen 
kindergroep naartoe voor een wedstrijd 
over wat de kinderen thuis hadden geleerd. 
Fanatiek dat ze waren! Sommige kinderen 
kenden het hele bijbelboek dan uit hun 
hoofd.” De bijbelcompetitie was zo’n succes 
dat ze sindsdien elk jaar wordt herhaald, 
steeds met een of meerdere nieuwe 
bijbelboeken. Het afgelopen jaar lazen 
de kinderen er vier tegelijk: Ruth, Nehemia, 
Marcus en Filippenzen.

Hoop
“Egypte is niet altijd een makkelijk land om 
te wonen, de toekomst voelt onzeker”, zegt 
Mumtaz. “Bijbelverhalen geven hoop, ook aan 
kinderen. Ze kunnen wegdromen bij de mooie 
afbeeldingen. Kinderen zijn de toekomst van 
ons land. Het is belangrijk dat zij de hoop 
levend houden.”

Vier het Feest van Hoop

Kerk in Actie wil dat 

Pinksteren een Feest 

van Hoop is. Omdat 

kinderen hoop 

voorleven en laten zien dat het leven 

doorgaat, kunt u met uw gemeente 

in actie komen met en voor 

kinderen. Veel gemeenten maken 

er met Pinksteren een feestelijke, 

hoopvolle (kinderneven)dienst van en 

collecteren voor de bijbelcompetitie 

in Egypte. Doet u mee?

» kerkinactie.nl/feestvanhoop

Kerk in Actie 
in 2020 in Egypte

Samen met het Egyptisch Bijbelgenootschap stimuleert 

Kerk in Actie het bijbellezen in gezinnen. Zo is er 

jaarlijks een bijbelcompetitie voor kinderen:

•  Tijdens de jaarlijkse wedstrijd kregen 160.000 

deelnemers een competitieboekje.

•  24.750 geïllustreerde kinderbijbels werden 

uitgedeeld aan winnaars van de bijbelcompetitie.

•  16.000 tieners kregen een geïllustreerde bijbel 

in een lokaal dialect. 

Partnerorganisatie BLESS werkt aan betere 

levensomstandigheden in arme dorpen. De diaconale 

organisatie van de Koptisch-Orthodoxe Kerk stimuleert 

de economische ontwikkeling van de dorpen:

•  300 families kregen een microkrediet voor een 

eigen bedrijfj e (naaiatelier, kapsalon, kippenboerderij).

•  900 huizen in 35 dorpen werden gerepareerd. 

•  4.500 kinderen kregen ondersteuning bij hun 

schoolwerk.

•  10.000 volwassenen leerden lezen en schrijven.

•  1.500 mensen schreven zich daarna in voor 

een vervolgopleiding.

•  4.000 mensen in 45 dorpen kregen een 

medisch consult.

De invloed van corona
Het afgelopen jaar bood het Bijbelgenootschap 

veel materialen online aan omdat gezinnen 

thuis zaten vanwege corona. Zo konden zij 

toch oefenen voor de bijbelcompetitie. 

BLESS, een andere partner van Kerk in Actie, onderhield 

veel contacten online, maar op het platteland is digitaal 

onderwijs vrijwel onmogelijk. Hierdoor liepen kinderen 

studievertraging op en konden minder jongeren aan 

een baan worden geholpen.

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

' Bijbelverhalen geven hoop, 
ook aan kinderen’
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“Christenen in Egypte zijn standvastig. De bijbelverhalen 
kennen ze meestal niet allemaal, maar loyaal aan God en 
kerk blijven ze tot hun dood. Buitengesloten worden in de 
maatschappij hoort daarbij. Juist die plek als minderheid 
geeft  hun moed.
In Nederland wen ik er maar niet aan dat iedereen 
fi etst, ongeacht maatschappelijke positie. In Egypte is 
dat ondenkbaar als je rijk bent of een hoge functie 
hebt. Mensen houden zich hier ook keurig aan de 
verkeersregels. En Nederlanders zijn mensen van de 
klok. Ik moet me soms haasten om op tijd te zijn.
De kerkelijke structuur is hier beter dan in Egypte. 
Een lokale gemeente wordt niet aan haar lot 
overgelaten. De gebruiken zijn ook anders. Dat 
zit in kleine dingen als de plaats van het Onze 
Vader in de liturgie en de lezingen uit de Bijbel. 
In een Hollandse dienst wordt de predikant ook 
altijd verwelkomd door de kerkenraad. Dat teken 
van vertrouwen van de gemeente betekent veel 
voor mij.
Hoewel christenen in Egypte weerstand ervaren, 
is de kerk er meer verweven met de samenleving. 
Als christenen in Nederland hebben we onze eigen 
uitdagingen, nu de maatschappij steeds meer seculier 
en individualistisch wordt.” 

Altijd loyaal zijn aan God en geloof, dat brengt 

Emad mee vanuit Egypte. Hij ervaart de 

Nederlandse kerk als warm: een lokale gemeente 

wordt niet aan haar lot overgelaten.

 De Egyptische voorganger Emad Thabet (52) 

 kwam tien jaar geleden naar Nederland om 

 fi losofi e te studeren. Hij ontdekte dat er 

 hier ook genoeg te doen is als predikant. 

 Emad voelt zich met vrouw en twee kinderen 

 thuis in de Hollandse kerkdienst, maar 

 ervaart wel dat de gebruiken anders zijn. 

Nederlandse in Egypte,

' Door de secularisatie hebben 
christenen in Nederland hun 
eigen uitdagingen'

“Nederland is een zogenaamde ‘koude’ cultuur en Egypte een ‘warme’. 
Eer en schaamte spelen een grote rol in de Egyptische cultuur. Toegeven 
dat je iets niet weet of iets fout hebt gedaan, is lastig. Eer en schaamte 
wegen zwaarder dan eerlijkheid. Fouten zullen mensen niet gauw 
toegeven. Het is meestal de fout van de ander of van de omstandigheden. 
Het is soms zoeken in hoeverre je je kunt en wilt aanpassen. 
Ik ben er inmiddels heel goed in geworden om bij afspraken iets te laat 
te komen, zodat ik niet altijd hoef te wachten. En ik probeer niet al te 
direct te zijn. Tegelijkertijd vind ik het belangrijk om eerlijk te blijven 
en fouten toe te geven. Misschien kan ik daarin een voorbeeld zijn: 
je hoeft  niet altijd perfect te zijn of alles te weten.
Op hun beurt zijn Egyptische christenen een voorbeeld in hun 
bereidheid om voor hun geloof te lijden. Ze weten dat ze niet altijd hun 
recht kunnen halen. Mijn taallerares haalde vaak Exodus 14:14 aan: 
‘De Heer zal voor u strijden, u hoeft  zelf niets te doen.’ Dit gaat soms 
letterlijk op en vraagt veel geduld en overgave. Egypte heeft  een speciale 
plaats in de Bijbel. Het voelt als een voorrecht om hier te mogen wonen 
en werken.”

Eerlijk zijn en fouten toegeven. Daarin probeert 

Corine een voorbeeld te zijn voor haar Egyptische 

landgenoten. Andersom leert zij om als christen 

geduldig te zijn.

 De Nederlandse Corine* (40) woont sinds kort weer in 

 Egypte. Ze werkt als verpleegkundige in een ziekenhuis 

 in het zuiden van het land. Eerder woonde ze zes jaar 

 in Caïro en werkte ze in een verpleeghuis van de 

 Koptisch-Orthodoxe Kerk. 

' Egyptische christenen 
weten dat ze niet altijd 
hun recht kunnen halen'
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Egyptenaar in Nederland

*Voor haar veiligheid gebruiken we niet de echte naam van Corine.
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‘Bijbelverhalen 
geven hoop, 

ook aan kinderen.’
 Mumtaz Abd-el-Messiah

Veel Egyptische christenen 

zouden graag thuis bijbellezen, 

maar hebben geen geld om een 

bijbel te kopen. Het Egyptisch 

Bijbelgenootschap organiseert 

daarom jaarlijks een wedstrijd. 

Kinderen krijgen een bijbelboek 

en moeten daar vragen over 

beantwoorden. De hele 

familie helpt mee. 

“De Bijbel is belangrijk voor 

christenen in Egypte. 

De verhalen geven kracht 

en hoop”, weet Mumtaz 

Abd-el-Messiah, coördinator van 

het Bijbelgenootschap. Met de 

bijbelcompetitie wil hij uiteindelijk 

250.000 kinderen bereiken.

Tijdens de pinkstercollecte 

op 23 mei staat de bijbel-

competitie van het Egyptisch 

Bijbelgenootschap centraal. 

U kunt ook een gift overmaken 

op NL 89 ABNA 0457 457 457 

t.n.v. Kerk in Actie 

o.v.v. bijbelcompetitie Egypte. 

» kerkinactie.nl/pinksteren

Mumtaz Abd-el-Messiah
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[ advertenties ]

De Kliederkerk Thuis

doeboeken staan vol 

met opdrachten, puzzels 

en gespreksvragen om 

samen een bijbelverhaal 

te beleven. 

Ideaal voor (klieder)kerken,
scholen en clubs om uit te
delen. Bij elk doeboek is 
een bijpassend kliederkerk
programma ontwikkeld.
Een mooie kans om thuis en
kerk met elkaar te verbinden.

Kijk voor meer informatie op kliederkerk.nl

Doeboeken 
Nieuw: 

 
Kliederkerk Zomer! 

Het verhaal van Naäman. 

Een spannend verhaal, waar 

alles net wat anders gaat dan je 

verwacht. Een waarschuwing: 

je gaat vies worden!

Kliederkerk Zomer! Nieuw: 

Kliederkerk Zomer! 
Kliederkerk Zomer! 
Kliederkerk Zomer! 
Kliederkerk Zomer! 

Kliederkerk Kliederkerk 
Thuis!Thuis!

76  ·  76  ·  76 · 76  ·  76 · 

Piramides, Cleopatra en de Nijl: 
drie dingen waar je als eerste aan denkt bij Egypte. 

Maar wist u dit ook? Weetjes van insiders.
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Inshallah:
komt in orde!

Religie in taal

Het dagelijks taalgebruik is doorspekt 

met religieuze uitdrukkingen. Inshallah, 

zo God het wil, wordt soms 

gebruikt in de zin van ‘Deo 

volente’. Maar als je in een winkel 

vraagt: “Heeft u terug van 100 

pond?” kan het antwoord ook 

zijn: “Inshallah: ik zal even kijken.” En als je tegen 

een taxichauff eur zegt: “De volgende straat rechts”, 

kan hij antwoorden: “Inshallah: komt in orde.” Zowel 

christenen als moslims gebruiken deze uitdrukking.

Eten 
Het meest gangbare ontbijt in Egypte is: brood met 
bruine bonen.

Trots 
Hoewel Egyptenaren soms 

klagen over de problemen, 

zijn ze ook trots op hun land. 

Omm el-Donya, ‘moeder van 

de wereld’, noemen ze Egypte. 

Een andere bekende uitdrukking: 

‘Wie eenmaal van het water van 

de Nijl heeft gedronken, komt er 

telkens weer terug.’

Het weer
In Egypte regent het bijna nooit. 

Als het al gebeurt, staan de straten 

meteen blank omdat er geen 

regenwaterafvoer is. En in januari 

wordt het overdag soms niet warmer 

dan 15 graden: voor Nederlandse 

begrippen heerlijk warm voor de 

winter, maar zonder verwarming 

is het in Egyptische huizen dan 

onaangenaam kil.

De Nijl

drie dingen waar je als eerste aan denkt bij Egypte. 

christenen als moslims gebruiken deze uitdrukking.
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Henk
voor 
Hamid ‘Als het maar een veilige plek is’ 

Dit is Hamid (14) uit Afghanistan. Bijna een 

jaar geleden kwam hij, samen met zijn familie, 

op het eiland Lesbos aan. Ze waren hun land 

ontvlucht vanwege het geweld van de taliban. 

Maar hier op Lesbos heeft Hamid het gevoel 

dat hij opnieuw in oorlogsgebied zit. Hij 

voelt zich niet veilig: hij kan zomaar worden 

neergestoken, het eten is op rantsoen en hij 

mag zich maar beperkt verplaatsen in verband 

met het coronavirus.

Hamid zoekt urenlang naar voedsel en water 

voor zijn familie, vaak in de kou. Hij loopt daarbij 

het risico om het coronavirus te krijgen, want er 

zijn veel mensen net als hij op zoek naar water 

en voedsel. Als hij wat vrije tijd over heeft, speelt 

hij een kaartspelletje met zijn vader. Dat is zijn 

enige lichtpuntje. 

Door de situatie waarin hij en zijn familie 

zitten, heeft Hamid veel stress. “Ik droom 

ervan om naar school te gaan. Ik wil dokter 

worden. En ik wil thuis kunnen komen in 

een schoon en veilig huis, een plek die mij 

beschermt. Het maakt me niet uit waar dat is, 

zolang het maar een veilige plek is.” 

Huis-aan-huiscollecte  
Kerk in Actie: doet u  
(weer) mee?

Met meer dan 5.500 collectanten, 

online en fysiek, en bijna 500 

collectecoördinatoren in zo’n 650 

plaatsen heeft de eerste landelijke 

huis-aan-huiscollecte van Kerk in Actie 

eind vorig jaar maar liefst € 540.000 

opgebracht. Voor iedereen die hieraan 

heeft bijgedragen: hartelijk dank! Het 

geld is voor de opvang en zorg voor 

vluchtelingenkinderen in Griekenland. 

Ook probeert Kerk in Actie hen op een 

betere plek te krijgen. De collecte is 

erg positief ontvangen, zowel door 

collectanten als gevers. Mensen 

waardeerden het collectedoel en 

waren verrast dat de kerk zich van 

deze kant liet zien. Ook dit jaar is 

de huis-aan-huiscollecte weer voor 

vluchtelingenkinderen in Griekenland.  

Doe ook (weer) mee! Het duurt nog even, 

maar u kunt zich nu al aanmelden als 

collectant of collectecoördinator.

»  kerkinactie.nl/huisaanhuiscollecte

Een 14-jarige Afghaanse 
vluchteling op Lesbos en een 
95-jarige man uit Hoorn: 
twee levens die elkaar kruisen 
bij de huis-aan-huiscollecte 
van Kerk in Actie voor 
vluchtelingenkinderen 
in Griekenland. “Onze steun 
is nodig. Niet uit medelijden, 
maar als aanmoediging.”

‘Hun jonge levens doen ertoe’

Dit is Henk Groenewegen (95) uit Hoorn. 

Samen met stadsgenote Kyra Sacks 

collecteerde hij – geheel coronaproof met een 

collectezak aan een 1,5 meter lange stok – voor 

vluchtelingenkinderen in Griekenland. Henks 

kleindochter heeft de afgelopen tijd meerdere 

keren met vluchtelingen in Griekenland 

gewerkt en hij was onder de indruk geraakt 

van haar verhalen. Over de veerkracht van 

vluchtelingenkinderen, over hun leergierigheid 

en hun volharding. En dat nadat ze al zoveel 

hebben meegemaakt: de onhoudbare 

omstandigheden in hun vaderland, de extreem 

gevaarlijke reis op zoek naar een veilige plek,  

en dan nu het perspectiefloze leven in een tent.

Twee dagen voordat Henk met de collectebus 

op pad ging, deed hij bij iedereen in zijn wijk 

een briefje door de bus: “Lieve buren, jarenlang 

heb ik voor allerlei doelen langs de deuren 

gelopen en kwam dan voldaan thuis met een 

volle bus. Deze, waarschijnlijk laatste, keer kom 

ik graag op 1,5 meter afstand bij u langs met 

de bus aan een stok voor een bijzonder doel.” 

Hierna schrijft Henk over de verhalen die hij 

van zijn kleindochter heeft gehoord. Hij eindigt 

met: “Ze zijn uitgeput en beschadigd, maar 

toch nieuwsgierig, leergierig en volhardend. 

Onze steun is nodig, niet uit medelijden, maar 

als aanmoediging en herinnering dat hun jonge 

levens ertoe doen.” 
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Kunst 
in de kerk
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Gebouw vol verhalen
Wie de Walburgiskerk in Zutphen in stapt, komt 

terecht in een van de grootste verzamelingen van 

vijftiende-eeuwse muur- en gewelfschilderingen 

in Nederland. De kleurrijke schilderingen verhalen 

van gebeurtenissen uit de Bijbel en levens van 

heiligen en aanzienlijke Zutphenaren.

»  walburgiskerk.nl

2

Binnen én buiten
De Grote Kerk in Breda is niet alleen van binnen 

interessant. Nu de kerk gerestaureerd wordt, zijn 

op de bouwschutting rond de kerk beschilderde 

panelen zichtbaar. Hedendaagse kunstenaars 

hebben zich laten inspireren door het rijke 

interieur van de kerk.

» grotekerkbreda.nl

3

Wereldberoemd glas-in-lood
Ze beslaan maar liefst 1755 vierkante meter, de 72 

glas-in-loodramen in de Sint-Janskerk in Gouda. 

De meeste ramen dateren uit de zestiende eeuw 

en bieden een bijzonder inkijkje in de Europese en 

Nederlandse geschiedenis. Tip: bekijk de ramen nu 

ook online, mét uitgebreide toelichting.

»  sintjan.com

4

Kunstige koorbanken
Wie houdt van beeldsnijwerk, moet zeker eens 

gaan kijken in de Martinikerk in Bolsward. De 

koorbanken in de kerk behoren tot de belangrijkste 

overblijfselen van de middeleeuwse beeldsnijkunst 

in Nederland. Vergeet ook de rijkversierde 

preekstoel uit 1660 niet.

»  martinikerkbolsward.nl/martinikerk

5

Blik op het verleden
Liefhebbers van kerkgeschiedenis kunnen hun hart 

ophalen in de Grote Kerk in Dordrecht. In een van 

de zijbeuken is een permanente expositie ingericht 

over de Synode van Dordrecht (1618-1619). Door 

middel van een mediatour zijn vele verhalen over 

de kerk te beluisteren.

»  grotekerkdordrecht.com

6

Hedendaagse exposities 
De Sint-Joriskerk in Amersfoort organiseert tijdens 

haar zomeropenstelling (mei-oktober) jaarlijks een 

serie exposities. Dit jaar staan de drie exposities in 

het teken van het Amersfoortse jaarthema ‘Ode 

aan het landschap’. Tip: combineer een bezoek 

met een van de orgelconcerten in de kerk.

»  joriskerkamersfoort.nl

7

Kunst in de hoogte
Ook de Grote Kerk in Alkmaar is een 

bezoek waard. Bekijk bijvoorbeeld de grote 

gewelfschildering ‘Het laatste oordeel’ van de 

bekende Amsterdamse kunstenaar Van Oostsanen 

en het prachtig beschilderde hoofdorgel. Dat kan 

nu ook vanuit huis: de kerk biedt op haar website 

een virtuele rondleiding aan.

»  grotekerk-alkmaar.nl

Veel exposities in kerken zijn afgelast. 
Maar ook zonder dat valt er in kerken veel 
moois te ontdekken. Kijk van tevoren op de 
website of een bezoek mogelijk is.
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Ik wil u complimenteren met 
de prachtige uitgave van Petrus. 
Ik ben 84+ en heb zestig jaar 
thuis, in en buiten de kerk, met 
jongeren gewerkt ( jeugdzorg, 
pastoraat, gezinsvoogd). Enkele 
kinderen – nu volwassen – 
houden contact. Als ze op 
bezoek komen, is er altijd wel 
een artikel uit Petrus waar ik het 
met ze over kan hebben, waar ze 
zelfs al vragen over hadden. Zó 
breed en divers is het blad nu!

– Wil Kruijswijk via e-mail

En dan heb je zomaar een oude 
plaquette achter in je auto liggen. 
De bijzondere ramen van de 
Vredevorstkerk redden is één ding, 
maar deze steen wilde ik er ook graag 
heelhuids uit hebben. ‘Dat Uw ogen 
nacht en dag geopend zijn over dit huis.’ 
Deze woorden klonken bij de inwijding 
van de eerste joodse tempel, die door 
koning Salomo gebouwd werd. Met 
dezelfde woorden werd bijna zestig jaar 
geleden de Vredevorstkerk ingewijd. 
Wat ik met de zware steen ga doen? 
Nog geen idee, maar ik kon die mooie 
woorden niet zomaar stuk laten slaan.

–  Gerben van Dijk op Facebook 
(ingekorte bijdrage) over de 
Vredevorstkerk in de Rotterdamse 
wijk Schiebroek.

Ik weet, het is geen populair standpunt. 
Maar ik vind dat de journalistiek ook 
eens moet nadenken over de manier 
van verslaggeving. Gaan we iedereen 
die zich niet aan de maatregelen houdt, 
een microfoon onder de neus duwen? 
Of in beeld brengen? #kerk #urk 
#krimpenaandenijssel

–  Michael de Hoogh op Twitter 
  (@MichaelHoogh)

Deze grappige foto 
van mijn konijn 
Brammetje wilde ik 
jullie niet onthouden. 
Als ik Petrus uit heb 
en de mooie stukjes 
heb bewaard, ‘leest’ hij 
verder en vervult als 
papierversnipperaar 
een van zijn taken.

–  Jacobien Dijkstra via e-mail

Ik wil wel een misverstand de wereld 
uit helpen: de kerk is niet voor perfecte 
mensen. Die hebben daar niets te zoeken. 
Wel voor mensen die fouten maken, 
beschadigd zijn en verdriet hebben.

–   Robert de Heer op Twitter 
  (@RobertdeHeer2)

#protestants

Het kerkgebouw, de taal, de muziek … Soms weet je 

metéén: dit is týpisch een protestantse gemeente. 

Er zijn veel symbolen, woorden, gebruiken, voorwerpen 

en mensen die de Protestantse Kerk hebben gemaakt 

tot wat ze is. Onder de noemer #protestants werkt 

Petrus daarom aan een protestantse canon.

» petrus.protestantsekerk.nl/protestants

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



‘Ik denk dat het 
niet over is 

als je dood bent’
In de kerk komt Merijn den Hertog (12) uit Tiel niet zo 

vaak, maar wel in het Kinderleerhuis van de Protestantse 

Gemeente Tiel. Daar leert hij om op een andere manier 

naar het geloof te kijken, vertelt hij op pagina 40.


