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 Marusja 

Nee, dit blad gaat niet over die ene visser, die 

vriend en volgeling van Jezus. Wel over de kerk, 

want die lijkt wel wat op Petrus. Sterk als een rots 

en tegelijk zwak en feilbaar. Net zoals de mensen 

in de kerk: soms moedig, soms overmoedig, soms te 

voorzichtig. Meer weten? Kijk op petrusmagazine.nl.

 Marusja 

Bij onderduiken 

tijdens de oorlog denk 

ik als eerste aan 

verborgen plekjes in 

een kelder of achter 

een boekenkast. In 

het Friese Hilaard 

zaten dertien mannen 

verstopt in het 

gewelf van de kerk. 

Op pagina 34 vindt u 

een wandeling in de 

omgeving van dit dorp.

 Marusja 

is hoofdredacteur van Petrus. 

Ze is onder de indruk van de 

creativiteit die kerken soms 

laten zien. De kerk bestaat al 

sinds die eerste Pinksterdag, 

maar het vuur is nog lang 

niet uitgedoofd. Lees maar 

over de Augustanahof in 

Amsterdam (pag. 48) en 

de hippe catechisatie-

avonden in Linschoten

(pag. 58). Reageren? Mail 

naar petrus@protestantsekerk.nl
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Wat herkent u in Petrus?
“Dat je ondanks je fouten steeds weer terug 

mag komen. Mijn geloof wankelt wel eens, 

maar ik kan en ik mag altijd terug.”

Wat zou u doen tijdens de storm op het meer?
“Hopen en bidden dat ik zo snel mogelijk 

weer in rustiger vaarwater kom.”

 

Zou u visser van mensen kunnen zijn?
“Ik sta niet te dringen om haantje de voorste 

te zijn, maar hopelijk kan ik mensen bereiken 

door de muziek die ik maak.”

 

Wie is een rots in uw leven?
“Dat is voor mij niet één persoon. Voor mij is 

een rots iemand die ik kan vertrouwen omdat 

hij of zij probeert een goed mens te zijn.”

Wat komt elke zondag op tafel?
“Soep, dat is inmiddels traditie. Als we 

om half elf dienst hebben en na het 

koffi  edrinken in de kerk rond half één weer 

thuis zijn, staat er eerst een borreltje en dan 

al gauw soep op tafel.”



‘ Duisternis kan geen duisternis 
verdrijven; alleen licht kan dat. 
Haat kan geen haat oplossen; 
alleen liefde kan dat.’ Martin Luther King
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Martin Luther King
(1929-1968) 
was een Amerikaanse

baptistendominee. 

Hij was een van de 

meest prominente leden 

van de Amerikaanse 

burgerrechtenbeweging. 

Zijn vader was dominee 

van een baptistenkerk 

in Atlanta. Net als 

zijn vader heette Martin 

oorspronkelijk Michael 

King. Maar na een bezoek 

aan Duitsland in de 

jaren dertig besloot 

vader King hun namen 

te laten veranderen in 

Martin Luther King, 

als eerbetoon aan de 

Duitse kerkhervormer 

Maarten Luther.

Nationale Protestantentest
De protestantse 

traditie is invloedrijk 

én kleurrijk. In de 

Protestantentest is 

Martin Luther King dan 

ook een van de mogelijke 

uitkomsten.  

Altijd al willen  

weten op welke 

protestant u lijkt?  

Vul dan de test in op:  

www.protestantsekerk.nl/

nationale-protestantentest
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Visser & Visser

Een 
groene 
discipel 
over de 
stem 
van God
Reinier van den Berg vraagt 
het zich soms af: Hoe kan 
het dat God de mensen 
zó heeft  gemaakt dat ze 
de wereld kapot kunnen 
maken? En waar is Hij bij 
een natuurramp? Tegelijk 
ervaart de voormalige 
weerman dat God Zich 
soms op onverwachte 
momenten laat zien. ›

Visser & Visser
Twee vissers van 

mensen, de predikanten 

Paul Visser (Noorderkerk 

Amsterdam) en 

Rob Visser (net met 

emeritaat), ontmoeten 

bekende Nederlanders. 

Ze gaan in gesprek over 

geloven, de kerk en de 

samenleving. 
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Visser & Visser

Wat zou híj doen als hij bij Petrus en de andere 

discipelen in de boot zou zitten tijdens de storm 

op het meer? Zou hij weernotities maken of gaan 

bidden? Oud-weerman Reinier van den Berg (zie 

kader) houdt namelijk wel van een goede storm. 

Hij reisde vijf keer naar Amerika om op tornado’s 

te jagen. En als het in de verte onweert, zit hij het 

liefst buiten om van het schouwspel te genieten. 

Hij moet lachen om de vraag. “Ik zou helemaal 

niet uitgevaren zijn. Een storm op het meer van 

Galilea komt vaker voor. Die keer was het blijkbaar 

wat heftiger dan anders.” Hij kan de lucht lezen, wil 

hij maar zeggen. “Als ik voorspel dat het over vier 

minuten gaat regenen, kijken mensen verbaasd, 

alsof je een profeet bent.” Maar als weerman “weet 

je waar je op moet letten.” 

Roepende in de woestijn
Reinier van den Berg werd bekend als weerman 

bij RTL. In februari stopte hij bij MeteoGroup, 

het bedrijf waar hij sinds de oprichting 32 jaar 

heeft gewerkt. Nu zet hij zich, samen met andere 

ondernemers, in voor het bedrijf PyrOil. Plastic 

afval recyclen door er weer olie van te maken, dat 

is hun doel. En dat gaan ze groots aanpakken.

Een sprong in het diepe, maar die neemt hij uit 

liefde voor de aarde. De weerfanaat maakt zich 

ernstig zorgen. De smeltende poolkappen, de 

regenwouden die gekapt worden, al het afval dat 

mensen produceren - “we gaan grenzen over”, 

waarschuwt Reinier van den Berg, “en dat is 

levensgevaarlijk.” 

Dus eigenlijk toch een profeet, oppert Paul Visser. 

“Dóé iets, roep je. Anders helpen we de wereld de 

vernieling in.” Maar Van den Berg voelt zich soms 

meer een roepende in de woestijn: “Wat je ook zegt, 

morgen wordt er weer meer gevlogen dan ooit. 

De vervuiling gaat massaal door.” 

Ook al ga je bewuster leven en eet je bijvoorbeeld 

minder vlees, gebruik je minder brandstof en 

produceer je minder afval, “het voelt als een druppel 

op de gloeiende plaat”, is de ervaring van Rob Visser. 

Maar dat is geen excuus, voegt hij er meteen aan 

toe: “God vraagt niet: wat heeft de ander gedaan? 

Maar: wat heb jíj gedaan?” 

“Van ons wordt gevraagd om onze naaste lief te 

hebben als onszelf”, vult Reinier aan. “Dat vraagt ook 

om goede zorg voor de aarde waarop we met deze 

naaste leven.”

Oervraag
Hoe komt het toch dat de mens de aarde en zijn 

naasten onrecht aandoet? Voor Van den Berg is dat 

een ‘oervraag’. “God heeft een prachtige wereld 

gemaakt waar liefde bestaat tussen God en mens 

en tussen mensen onderling. Toch zien we op 

aarde veel haat en vijandschap. Als verklaring kan 

ik terugvallen op de zondeval. Toch blijft het bij mij 

dan knagen. Ik kom daar niet uit.” 

Hij raakt een gevoelige snaar bij de predikanten. 

“Waarom doet God niets, bedoel je?” vraagt Paul 

Visser. Onlangs preekte hij over Genesis 34: 

Dina wordt verkracht en als wraak slachten haar 

broers Simeon en Levi alle mannen in de stad 

Sichem af. “Er voltrekt zich een drama, maar in 

het hele hoofdstuk komt Gods naam niet voor.”

“Wat betekent dat?” vraagt Rob Visser zich af. 

“Dat God er dus niet altijd bij is?” Paul Visser: 

“Waar het me om gaat, is dat we God niet te snel 

met het kwaad moeten verbinden. Het raakt me 

en het maakt me boos als mensen het kwaad al 

te makkelijk op het bord van God schuiven. 

Kijk eens in de spiegel, denk ik dan. Wíj vertrappen 

God, wíj verpesten het met elkaar, wíj gaan onze 

eigengereide gang, dwars tegen Zijn goede wil 

in. En ja, Hij laat ons dan vaak begaan, Hij is daar 

niet bij. Tegelijk blijft Hij als geen ander op ons 

betrokken.”

Vingerwijzingen
“Je kunt je afvragen”, peinst Reinier van den Berg, 

“hoe God het volhoudt met ons.” Dat verbaast 

en verrast hem soms. Maar hij gelooft dat God 

ondanks alles een relatie wil aangaan met mensen. 

Voor hemzelf, de rationele wetenschapper, was 

dat niet altijd vanzelfsprekend. Als student had 

hij “vanuit het hart” belijdenis gedaan, maar in de 

loop van de jaren was het geloof een gewoonte 

geworden.

Dat veranderde tijdens een reis in 1996, toen hij 

met drie anderen in Amerika op jacht ging naar 

tornado’s. Drie voorvallen raakten hem diep: 

een schoonmaker die aan hem vroeg of hij wist 

wie Jezus was, een bijbeltraktaat op de rand van 

een urinoir - “wie legt dat dáár nu neer?” - en de 

eenpersoonskamer waar hij in mocht slapen toen 

ze daar met elkaar om hadden geloot. 

Kleine toevalligheden voor een ander misschien, 

realiseert Van den Berg zich, maar voor hem waren 

het op dat moment vingerwijzingen van God. 

Ze zorgden ervoor dat hij zich “stilgezet” voelde. 

Wat hij niet wist, was dat zijn vrouw en haar zus 

in Nederland tijdens de reis voor hem hadden 

gebeden. “Op Schiphol zag ze meteen dat ik een 

veranderd mens was.” ›

Rob Visser: 

‘God vraagt niet: wat heeft  de 
ander gedaan? Hij vraagt: wat 
heb jíj gedaan?’
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Zonsverduistering
In de jaren daarna kreeg hij op onverwachte 

momenten nog meer van God te zien. Zoals in 

1999, toen hij met vijftien mensen uit Nederland 

in de Franse Ardennen verbleef om een totale 

zonsverduistering te zien. “Zo’n totale verduistering 

is verpletterend. Het lijkt alsof iemand een 

schakelaar uitdraait. Binnen 10, 20 seconden zie je 

een zwarte bal en verschijnen de sterren.”

‘s Ochtends was het fl ink bewolkt. Bij het ontbijt 

bad hij daarom hardop - met niet-gelovige mensen 

erbij - of God het natuurwonder toch wilde laten 

zien. “Vlak voor het hoogtepunt was de lucht nog 

helemaal grijs. Maar precies op tijd kwam er een 

volmaakt gat in het wolkendek, waardoor we de 

zonsverduistering perfect konden zien.”

Lastig, zoiets - Rob Visser zegt het maar eerlijk. 

“Dit wordt me te dol, denk ik dan. Houdt God Zich 

bezig met dit soort alledaagse dingen? Jij weet 

vast ook van onverhoorde gebeden. Dan ga je toch 

niet bidden om de zon te mogen zien?” Maar hij 

realiseert zich ook: “God houdt zich niet altijd aan 

jouw eigen dogmatiek.” 

Zo’n gebed kan bij andere mensen makkelijk in het 

verkeerde keelgat schieten, realiseert ook Paul Visser 

zich. “Jij hoeft maar een schietgebed te doen en je 

krijgt het nog voor elkaar ook! Dan denk ik: hallo, 

dan weet ik nog wel een paar dingen die urgenter 

zijn! Aan de andere kant: ik geloof in een God die 

op de raarste momenten ineens een teken van 

leven kan geven om iets van Zichzelf te laten zien.” 

Boos op God
Reinier van den Berg kent ook de andere kant. 

Hij vertelt over een periode van slapeloosheid. 

Avond na avond probeerde hij van alles om in 

slaap te komen: ontspanning, medicijnen, een 

extra borrel. Niets hielp. “Ik werd echt boos op 

God. Ik bad ervoor, maar ik wist ook: God is geen 

Sinterklaas. Het wonderlijke is dat God niet zorgt 

dat je alsnog slaapt. Hij zorgde er wel voor dat 

ik de dag heel goed doorkwam. Toen ik me dat 

realiseerde, was het venijn eruit.”

Paul Visser herkent zich in dit verhaal. Hij bad lange 

tijd zijn knieën stuk omdat hij stotterde. Als student 

theologie wilde hij de zending in, maar de organisatie 

waar hij solliciteerde, wees hem af vanwege het 

stotteren. “Dat kwam keihard aan, vooral omdat ik deze 

weg in geloof was gegaan.” 

Hij bad en oefende om van het stotteren af te komen. 

Tevergeefs, “het ging alleen maar slechter. Op een 

gegeven moment zei ik: ‘God, als U me vandaag geen 

antwoord geeft, krijgt U m’n geloof en m’n roeping erbij 

terug.’ Dat was heftig voor mij, want ik zou niet alleen 

m’n geloof verliezen, ik zou ook mijn studie voor niets 

hebben gedaan.” 

Hij kreeg antwoord, maar heel anders dan verwacht. 

“Die dag waren Gods woorden: Mijn kracht wordt in 

zwakheid volbracht.” Dankzij een nieuwe stottertherapie 

kreeg hij het probleem daarna steeds meer onder 

controle. Af en toe hapert hij nog. “Maar ik heb nooit 

meer gebeden dat God het stotteren zou verhelpen”, 

zegt hij. “Maar wel: ‘Laat Uw kracht in mij zijn.’ En dat is 

gebeurd, tot op de dag van vandaag.”

Zegen
Rob Visser vat het samen: “Geloven is dus ten diepste 

ervaren. Je stelt je open voor een wereld die je zelf niet 

in de hand hebt. Dat geldt ook voor jou, Reinier, nu je 

met PyrOil begint. Je weet niet of dit project gaat lukken. 

Het geheim is hoe je God als kameraad kunt blijven zien, 

ook al mislukt dit.”

Zo ervaart hij het ook, bevestigt de voormalige weerman. 

Samen met het team bidt hij iedere dag voor het bedrijf, 

maar dat is geen garantie. “Het project kan mislukken, 

maar dan komt er misschien weer een andere kans.”

“We verwarren zegen soms met succes”, weet Paul 

Visser. “Maar dat is niet hetzelfde. Zegen betekent dat 

God je ziet, door alles heen en ondanks alles. Hij gaat 

met je mee.” 

Rob Visser
Geboren: 17 december 1951, 
Den Haag.
Gemeenten: Deil/Enspijk, 
Holten, Apeldoorn, Amsterdam 
(stadsdominee, predikant De 
Binnenwaai, IJburg).
Emeritaat: januari 2018, sinds 
februari predikant in Vuren.

Paul Visser
Geboren: 24 januari 1959, Epe.
Gemeenten: Aalburg, Harderwijk, 
Bergambacht, Den Haag, Amsterdam 
(Noorderkerk).

Reinier van den Berg
Geboren: 5 april 1962, Santpoort.
Weerman: maakte al op zijn zevende 
weernotities in een dagboekje, werkte 
32 jaar bij weerbureau MeteoGroup, was 
weerman bij RTL-4. Nam in februari 
afscheid van MeteoGroup.

Duurzaamheid: geeft  lezingen over klimaat-
verandering en duurzaamheid. Is betrokken 
bij PyrOil, een bedrijf voor het duurzaam 
verwerken van plastic afval.
Familie: getrouwd met Vera, drie zoons, 
een kleinzoon.

Reinier van den Berg: 

‘Ik werd echt boos op God. 
Tegelijkertijd weet ik: 
God is geen Sinterklaas’

Paul Visser: 

‘We verwarren zegen 
soms met succes’

Samen met het team bidt hij iedere dag voor het bedrijf, 

maar dat is geen garantie. “Het project kan mislukken, 

Bergambacht, Den Haag, Amsterdam 
(Noorderkerk).
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Muziek
Sons of Korah

De naam van de Australische 

band Sons of Korah (letterlijk: 

zonen van Korach) verwijst 

naar de Korachieten. Deze 

oudtestamentische muzikanten 

componeerden een aantal 

psalmen. We weten helaas niet 

hoe hun muziek heeft geklonken, 

maar gelukkig kennen we de tekst. 

Volgens Matthew Jacoby, 

zanger in Sons of Korah, zijn de 

psalmen in feite ‘songteksten’ - 

en die komen pas echt tot hun 

recht als je ze zingt. Eind mei komt 

de band naar Nederland voor een 

tour met het thema ‘The Break of 

Day’, het aanbreken van de dag. 

Voorgelezen bijbelteksten worden 

omlijst met gezongen psalmen. 

Samen brengen ze de boodschap 

van Gods uiteindelijke overwinning 

en het aanbreken van een 

nieuw begin.

» sonsofkorah.nl 

Muziek, theater, verhalen 

Under de Toer

In Friesland presenteren 32 kerken hun bijzondere geschiedenis via 

onder meer muziek, theater en verhalen. Zo is er in de Koepelkerk 

in Berlikum een dramatische muzikale vertelling te horen over het 

liefdesverdriet van twee klokken die gescheiden raakten (5 en 8 

mei). En in de Sint-Vituskerk in Wetsens klinkt de Vitus Passie (18-27 

mei), een muziekstuk over de toren van Wetsens die met luid geraas 

instortte terwijl binnen een preek klonk over Simson (die een tempel liet 

instorten). De 32 manifestaties vormen samen Under de Toer (Onder de 

toren), onderdeel van het cultuurjaar Leeuwarden-Fryslân 2018.

»  Alle data en manifestaties: underdetoer.nl 

Kijk ook op pagina 34 voor een wandeling rond de kerk in Hilaard. 

Hier zaten tijdens de oorlog dertien onderduikers.

Eten
Restaurants zonder verspilling 

We bidden om ‘ons dagelijks brood’, maar gooien het net zo makkelijk weg als 

het een beetje uit begint te drogen. Gelukkig is er nu het antiverspillingsrestaurant 

Instock. De koks redden versproducten die anders in de container belanden 

en maken er heerlijke gerechten van. Een etentje in een van de drie vestigingen 

(Den Haag, Utrecht, Amsterdam) helpt om voedselverspilling tegen te gaan.

» Meer informatie en reserveringen: instock.nl

Boek
Pelgrimage

Dwars door Europa lopen eeuwenoude 

pelgrimspaden, misschien ook wel langs uw favoriete 

camping in Zuid-Frankrijk. In het boek Pelgrimage brengt 

fotograaf Derry Brabbs deze verborgen paden in beeld. 

Zoals de Via Francigena, een pelgrimspad dat onder andere 

door Zwitserland en Italië loopt. Het Italiaanse deel van 

deze route begint op de gure top van de Grote Sint-

Bernhardpas, waar passerende pelgrims onderdak vinden 

in een gasthuis. En in Groot-Brittannië ligt de St. Cuthbert’s 

Way, die langs de Schotse grenzen naar het heilige eiland 

Lindisfarne slingert. Ontdek nog veel meer routes in 

Pelgrimage en wie weet loopt u er deze zomer zelf een.

» kok.nl/boek/pelgrimage

Soms kom je op onverwachte plaatsen 
geloof, hoop en liefde tegen. Petrus-
redacteur Jelske de Kuiper viste deze 
pareltjes voor u op. Tips? Mail naar 
petrus@protestantsekerk.nl. 

Boek
De mooiste dag 

Maak een kop koffi  e 

of thee en duik in dit 

meeslepende verhaal over 

een ogenschijnlijk heel 

gewone familie. De mooiste 

dag begint met de jonge 

vrouw Therese, die naar 

het ziekenhuis gaat om te 

bevallen van haar eerste 

kind. De rest van de familie 

wacht op de gang, maar er 

ontbreekt iemand: Thereses 

moeder. Waarom is zij juist 

nu verdwenen? En is ze, 

na alles wat gebeurd is, nog 

welkom bij de mensen van 

wie ze het allermeest houdt? 

Een beklemmende roman 

van Stevo Akkerman (1963), 

journalist en columnist bij 

Trouw. Eerder kreeg hij de 

CLO Literaire Juryprijs en 

de Vlaamse prijs voor het 

Beste Spirituele Boek, voor 

zijn autobiografi sche boek 

Donderdagmiddagdochter.

» nieuwamsterdam.nl

Netfl ix
Moving Art
De Bijbel spreekt vaak in poëtische 

woorden over het kunstwerk dat 

God heeft gemaakt en over Zijn 

zorg voor Zijn schepping. Helaas 

is een wandeling door het bos of 

over het strand niet op elk moment 

of voor iedereen mogelijk. Met de 

Netfl ix-serie Moving Art van Louie 

Schwartzberg kom je toch heel 

dicht bij de natuur. De fi lmmaker 

zoomt in op de verborgen 

schoonheid in oceanen, bossen, 

woestijnen en bloemen. Het is 

prettig dat er geen mens te horen 

is tijdens de serie: je hoort alleen 

de wind, de golven en de vogels. 

Een visuele preek over de pracht en 

de kracht van de natuurelementen. 

» netfl ix.com

Lezen
Petrus

Nóg een Petrus? U leest het goed, 

de Evangelische Omroep brengt een 

tijdschrift uit met dezelfde naam. In een 

serie magazines focust de EO telkens op een andere bijbelfi guur. 

Het tweede nummer bevat onder andere levenslessen van Petrus. 

Het magazine is bestemd voor leden en donateurs van de EO en 

verschijnt drie keer per jaar. Vraag een gratis proefnummer aan via: 

» eo.nl/petrus
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Een sprong in 
het diepe

Kerk & historie
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De Oude Kerk aan het Barneveldse Torenplein verbergt 
een bijzondere geschiedenis. Met een heldhaft ige 
sprong van de kerktoren redde Jan van Schaff elaar hier 
in 1482 het leven van zijn mannen.

Volgens de legende is het 16 juli 

1482 als een groep van ongeveer 

negentien ruiters onder leiding 

van Jan van Schaff elaar de kerk 

van Barneveld inneemt. Zij zijn 

als ‘Kabeljauwen’ in een strijd 

verwikkeld met de ‘Hoeken’, een 

andere groep edelen. Het duurt 

niet lang voor de Hoeken de toren 

belegeren waarin de Kabeljauwen 

zich hebben verschanst. 

De kanonnen worden in stelling 

gebracht, even later slaan de eerste 

kogels tegen de muren.

Vastberaden leider
De mannen van Van Schaff elaar 

zitten als ratten in de val en 

besluiten zich over te geven. 

De Hoeken willen dat aanbod 

pas accepteren als ze hun leider 

van de toren gooien. Dat gaat 

de Kabeljauwen te ver. Maar Van 

Schaff elaar wil voorkomen dat al 

zijn mannen de dood ingejaagd 

worden. Vastberaden klimt hij 

naar boven, zet de handen in 

zijn zij en springt van de toren. 

Verbazingwekkend genoeg 

overleeft hij de sprong. Maar op 

de grond wordt hij alsnog gedood 

door zijn tegenstanders. 

Zijn mannen zijn gelukkig gered: 

zij krijgen de vrije aftocht.

Heldenpenning
Voor wie met een knoop in 

zijn maag omhoogkijkt naar de 

torenomgang: dit is niet dezelfde 

toren als in 1482. In 1828 werd 

de toren herbouwd, waarschijnlijk 

vanwege de blikseminslag in 

1827. Maar Van Schaff elaar is 

niet vergeten. In 1903 kwamen 

duizenden mensen uit het hele 

land af op de onthulling van zijn 

standbeeld. En tegenwoordig is zijn 

naam zelfs verbonden aan een prijs: 

elk jaar wordt in Barneveld de Jan 

van Schaff elaar-penning uitgereikt 

aan iemand die zich ‘heldhaftig’ 

heeft ingezet voor de samenleving.
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De toren beklimmen? Dat kan 
tijdens de Oud-Veluwse Markt, 
deze zomer op 12, 19 en 26 juli, 
en 2, 9 en 16 augustus.

[ advertentie ]

Aanbiddingsleider Reyer geeft in juni 
acht concerten waarin zijn nieuwe
Nederlandstalige album ‘Hoop in Mij’ 
centraal zal staan. 

Op ‘Hoop in Mij’ laat hij zijn aansprekende 
aanbiddingsstijl horen in liederen als ‘Ik 
Weet Hoe Goed Mijn God Is’ (een live 
favoriet) en ‘Waardig Is Uw Naam’. “Het is 
mijn verlangen dat deze nieuwe collectie 
liederen echt tot kracht en toerusting zal 
zijn voor de kerk in Nederland” zegt Reyer.

Het grote publiek leerde Reyer de 
afgelopen jaren met name kennen als bandlid 

van de BEAM Worship band (EO Jongerendag)
en de begeleidingsband van Opwekking. 

Daarnaast is hij als dj actief en produceert 
hij regelmatig remixes van bekende

aanbiddingsliederen.

Tickets voor de touravonden zijn te
bestellen op de site van Zingen in de Kerk:

www.zingenindekerk.nl

Vlakbij het standbeeld van Jan van Schaff elaar 

vindt u de smaakvol ingerichte lunchroom 

De Rozerie, onderdeel van de protestants-

christelijke stichting De Rozelaar. De Rozerie 

wordt mede gerund door mensen met een verstandelijke beperking. 

Op vertoon van deze Petrus krijgt u het tweede kopje ko�  e 

of thee gratis! » rozelaar.nl/rozerie



Tineke en Annerieke 
leerden elkaar in 2016 
kennen, toen ze samen in 
de beroepingscommissie 
van de Kruiskerk in Wezep 
terechtkwamen. Annerieke: 
“Tineke was de oudste van 
de groep en ik de jongste. 
Ik dacht: hoe gaan we ooit 
een dominee vinden die we 
allebei interessant vinden?” 
Maar de verschillen bleken 
mee te vallen. “Als jongere 
heb je het beeld dat ouderen 
heel traditioneel zijn. 
Ik dacht: een dominee die 
jeugddiensten organiseert, 
dat vindt Tineke vast niks. 
Maar toen ik haar beter 
leerde kennen, merkte ik dat 
ouderen ook heel moderne 
en originele ideeën kunnen 
hebben.” “Afwisseling in de 
diensten vind ik juist heel 
goed”, beaamt Tineke. 
Alleen de door Annerieke 
geliefde Opwekkingsliederen 
zijn niet helemaal aan haar 
besteed. “De woorden zijn 
zo simpel. En dan tien keer 
hetzelfde achter elkaar 

zingen… Daar kan ik niet 
zo veel mee.”

Op de camping
Die zoektocht naar een 
nieuwe predikant was 
een leuk proces, vinden 
ze allebei. Annerieke: 
“Er kwamen wel 23 
sollicitaties binnen.  
De beroepingscommissie 
besloot vervolgens anoniem 
negen predikanten te 
gaan ‘beluisteren’. Dat 
leverde grappige taferelen 
op. Tineke: “Tijdens één 
kerkbezoek vroeg iemand 
uit die gemeente ons 
bijvoorbeeld: ‘Staan jullie 
hier op de camping?’ ‘Nou, 
niet helemaal’, praatte ik 
er dan maar wat omheen.” 
Annerieke: “We hebben er 
wel eens een heel toneelstuk 
van gemaakt: ik was dan 
zogenaamd met mijn ‘opa’ 
op stap.” 
Uiteindelijk noteren de 
vrouwen dezelfde dominee 
boven aan hun lijstje. “We 
waren allebei meteen fan › 

Ze gingen al bijna tien jaar naar dezelfde kerk, 
maar hadden elkaar nog nooit gesproken. Nu drinken 
Tineke (75) en Annerieke (19) regelmatig samen koffi  e 
na de kerkdienst. 

Tineke en 
Annerieke
Al sinds de Kruiskerk 

vijftig jaar geleden haar 

deuren opende, gaat 

Tineke Post (75) naar 

deze kerk. Ze heeft 

vier kinderen en negen 

kleinkinderen, en reist 

met haar man nog de 

hele wereld over.

Annerieke Bouma 

(19) studeert sinds 

een jaar Nederlandse 

taal en cultuur in 

Groningen. Elk weekend 

komt ze terug naar 

Wezep, waar ze twee 

weekendbaantjes heeft 

en vrijwel elke zondag 

naar de kerk gaat.

Oud & jong 
Twee generaties, samen 

in de kerk. In deze 

rubriek vertellen een 

jongere en een oudere 

wat hen bindt en wat ze 

zoeken in de kerk.
‘  Ouderen traditioneel? 
Helemaal niet!’

16  ·    ·  17

‘Voor mij is 
het contact 
met ouderen 
een stuk 
makkelijker 
geworden’



Sponsored by Protestantse Kerk in Nederland en De Leven

van dominee Wilmink, die nu 
onze predikant is. Hij is heel 
toegankelijk, zijn diensten 
spreken iedereen aan.”

Saamhorigheid
Tineke is al vijft ig jaar 
betrokken bij de Kruiskerk 
en heeft  de gemeente in 
die tijd behoorlijk zien 
veranderen. “Vroeger 
hadden we 1200 leden, 
nu zijn het er nog 600. 
Maar ik voel me hier nog 
steeds thuis. Mensen in 
deze kerk zijn betrokken 
op elkaar en zijn echt een 
gemeenschap.” Niet alleen 
de gemeente, ook haar 
geloof is in de loop van de 
tijd veranderd. “Ik geloof 
niet meer dat dé waarheid 
bestaat, zoals allerlei 
religies claimen. God zie ik 
in de liefde tussen mensen 
onderling. Mensen moeten 
vriendelijk en barmhartig 
voor elkaar zijn. En precies 
dát vind ik hier in de kerk.” 
Annerieke herkent dat: 
“De saamhorigheid in 
onze kerk is heel bijzonder.” 
Ook voor haar is het 
aspect ‘gemeenschap’ heel 
belangrijk. “Ik vind het 
best moeilijk om in mijn 
studiestad Groningen te laten 
merken dat ik christen ben 
en naar de kerk ga. 
Toch is de kerk heel 
belangrijk voor me.” Ze deelt 
Tinekes overtuiging dat 

geloven meer gaat over ‘doen’ 
dan over ‘denken’. “Heb je 
naaste lief als jezelf, dat vind 
ik ontzettend belangrijk.”

Aansluiting
Inmiddels is Annerieke 
helemaal op haar plek in de 
gemeente, maar eerder miste 
ze nog wel de aansluiting met 
oudere gemeenteleden. “Een 
jaar of drie geleden werd ik 
lector. Als ik dan thuiskwam, 
zei mijn moeder tegen me: 
ik heb van heel veel mensen 
gehoord dat ze vonden dat 
je zo goed las. Dan dacht ik: 
waarom zeggen ze dat niet 
tegen mij?” 
Tineke reageert: “Ja, je gaat 
toch snel vooral om met je 
‘eigen’ mensen. Van mijn 
leeft ijdsgenoten weet ik: die 
heeft  dat, en die mankeert 
dat… En dan vraag ik 
daarnaar, en praat je even 
met elkaar. Bij de jeugd denk 
je gauw: die redt zich wel.” 
“Als jongere neem je niet 
zo snel het initiatief om 
een ouder iemand aan te 
spreken”, zegt Annerieke. 
“Maar voor mij is het contact 
nu wel een stuk makkelijker 
geworden. Dat komt doordat 
ik bij allerlei commissies 
betrokken ben geraakt: 
daardoor heb ik veel nieuwe 
mensen leren kennen. Dus 
tegen andere jongeren zou 
ik zeggen: word actief, laat je 
zien in de kerk!” 
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‘Bij de jeugd denk je al 
gauw: die redt zich wel’



‘ T huiszitten is voor mij geen optie’

“Je hebt geen hbo-diploma, daarom ben je niet  
meer nodig.” Het gesprekje duurde maar vijf minuten. 
Zonder pardon werd Thea Smeets (zwart-witte trui, bij het 
raam) drie jaar geleden ineens op straat gezet. Boventallig. 
Vandaag is ze voor het eerst in het WeeWeeCafé in De 
Herberg in Apeldoorn. Werkzoekende 50-plussers met en 
zonder WW-uitkering zijn hier elke maand welkom. Onder 
het genot van een kopje koffie wisselen ze ervaringen uit over 
de manier waarop ze ooit zijn ontslagen. 
“Het is al een paar jaar geleden, maar het voelt als gisteren”, 
vertelt Thea. “Het is naar om na al die jaren te horen dat 
je niet meer nodig bent. Overbodig. Alsof je werk niets 
betekend heeft.”

Het WeeWeeCafé is een initiatief van onder andere de 
Protestantse Diaconie Apeldoorn. Elke maand praten de 
deelnemers met elkaar over een ander thema. Vandaag gaat 
het over assertiviteit. Waar denken ze aan bij dit woord? 
“Voor jezelf opkomen”, oppert iemand. 
Thea vindt dat mensen soms te beschaafd blijven: “Ik heb 
mijn leidinggevende verteld wat ik vond van de gang van 
zaken.” Als er iets is, maak het dan bespreekbaar, wil ze maar 
zeggen. “Dat hoor ik hier vandaag ook. En ik vind dat goed, 
want het is belangrijk om dingen uit te spreken.”

Na afloop van het café praten de meeste deelnemers nog even 
na. “Het is goed dat dit initiatief er is”, zegt Thea. “Daardoor 
heb je het gevoel dat je op de goede weg bent. Thuiszitten 
is voor mij geen optie. Thuis ga je jezelf alleen maar zielig 
vinden, daarom is het fijn om bij elkaar te komen.” Ze lacht: 
“Je bent hier ook in contact met veel verschillende mensen. 
Eigenlijk zitten we gewoon te netwerken.”

Voor meer informatie: 
weeweecafeapeldoorn@gmail.com

Ontslagen maar 
niet verslagen
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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?

  ·  2120  ·  



Al meer dan 45 jaar is organist Ger 
Blok de steun en toeverlaat van ‘zijn’ 
kerk. Hij speelt er niet alleen op het 
klavier maar voert als dirigent ook 
het koor aan. “Hoe ik het volhoud?  
Ik doe het met plezier!”

De functie van organist is onmisbaar in de 
Protestantse Kerk: in vrijwel alle gemeenten 
wordt de gemeentezang door een kerkorgel 
begeleid. Zo ook in het Brabantse Oudenbosch. 
Toen Ger Blok (73) en zijn vrouw hier ruim 
45 jaar geleden vanuit Rotterdam kwamen 
wonen, vroeg de enige organist van de 
hervormde kerk al snel of hij kon inspringen. 
“Ik was al enige jaren tweede organist geweest 
van de Oude Kerk in Charlois en vond het fijn 
hier weer te kunnen spelen.”
Ger bereidt zich altijd goed voor. “Ik speel 
natuurlijk de melodie, maar ik kijk ook naar de 
teksten die we gaan zingen. Soms is het eerste 
couplet bijvoorbeeld een lofzang, maar het 
volgende couplet heel anders, helemaal niet 
juichend. Daar doe ik wat mee in de begeleiding 
- in de registraties of in het tempo. Ik vind 
het heel belangrijk dat de gemeenteleden 
dit kunnen merken. Ik kan het ze moeilijk 
vertellen, want ik zit boven achter het orgel. › 

Steunpilaar
In elke kerk zijn ze er: de mensen achter de 

schermen. De vrijwilliger die in duizend-en-een 

commissies zit bijvoorbeeld, de organist die wekelijks 

de sterren van de hemel speelt, de koster die het 

gebouw op z’n duimpje kent. Kent u ook zo iemand? 

Mail naar petrus@protestantsekerk.nl.

‘ De gemeente moet 
kunnen zingen’

Ger Blok uit Oudenbosch kruipt graag achter het orgel:

  ·  23



Via een spiegel kan ik de kansel en de tafel 
zien, en daar houdt het mee op. Ik speel ook 
in Oud-Gastel, waar de situatie anders is. Als 
ik daar bijvoorbeeld merk dat een lied wat 
ontspoort, stop ik ermee, draai me om naar de 
gemeente en roep: ‘Dat gaat niet goed, zal ik 
het nog eens voorspelen?’”

Prachtig maar prijzig
Het orgel neemt een grote plaats in Gers 
leven in. Momenteel niet letterlijk overigens: 
vanwege een recente verhuizing naar een 
kleinere woning is de piano die het vorige huis 

sierde - een familiestuk - naar zijn dochter 
gegaan en beschikt hij alleen nog over een 
keyboard. Ger is op zoek naar een orgel voor 
in het nieuwe huis. Maar dat luistert nauw. 
“Je hebt tegenwoordig het Hauptwerk-orgel, 
een computerorgel met zogenaamde samples, 
geluiden die men met kerkorgels opneemt. 
Zo’n orgel benadert het pijporgel. Prachtig, 
maar heel prijzig. Een enkele keer staat er een 
mooie aanbieding op Marktplaats. Dat kan 
een goede optie zijn, maar er kan ook wat aan 
mankeren ... Misschien kies ik wel voor een 
elektronisch orgel.”
In zijn ouderlijk huis stond een harmonium, 
zoals bij veel gezinnen in die tijd. “Mijn vader 
speelde er graag op maar deed dat uit z’n 
hoofd. Ik mocht naar de muziekschool.” Daar 
werden hem de beginselen van de muziek 
bijgebracht. Pas in het derde jaar moest hij 
voor een instrument kiezen. “Dat was voor 
mij niet moeilijk.” Het harmonium van het 
gezin was maar eenvoudig. Daarom kreeg 
Ger les bij een leraar thuis, de organist van de 
Wilhelminakerk in Rotterdam Feyenoord,  
Frits Willebrands. “Er is een periode geweest 
dat ik voetballen leuker vond, maar m’n ouders 
hoefden me niet achter de broek te zitten om 
te oefenen.”

Uitkomst
Na de middelbare school was het Gers wens 
om schoolmuziek te studeren. “Maar zes jaar 
studeren aan het conservatorium was een te 
grote financiële belasting voor mijn ouders. 
Ik was inmiddels te laat met inschrijven voor 
de kweekschool, dus ben ik maar een baantje 
gaan zoeken.” Bij de grote drukkerij waar 
Ger toen terechtkwam, had hij het zo naar 
zijn zin dat hij na een jaar niet alsnog voor 
de kweekschool koos. Via een omweg kwam 
hij later toch in het onderwijs terecht. Hij 
schoolde zich bij tot docent informatica en 
economie en gaf les op het Mercatus College in 
Rotterdam. Vanwege zijn orgelervaring mocht 
hij daar later ook muzieklessen geven.
In zijn militaire diensttijd bood het orgel soms 
ook uitkomst. “Ik kon me aan allerlei dingen 

onttrekken. Eens per maand was er een 
speciale dienst voor alle militairen. Mij werd 
gevraagd of ik orgel wilde spelen. Dat wilde 
ik, maar ik moest me natuurlijk voorbereiden. 
Vanwege alle kerstvieringen bracht ik een keer 
met Kerst drie dagen door in de kerk in plaats 
van in de kazerne.”

Van ons samen
Is de functie van organist niet wat eenzaam? “Nu 
onze gemeente een combinatie vormt met Oud-
Gastel en Kruisland, ben ik niet meer de enige 
organist, dat scheelt. En ik overleg natuurlijk 
met de predikanten. Zij vragen vaak of een 
bepaald lied wel goed te zingen is, en of ik een 
passend lied weet. Soms stel ik zelf een ander 
lied voor dan opgegeven. Dat geeft het gevoel 
dat de gemeentezang iets van ons samen is.” 
Met Kerst, Pasen en Pinksteren zingt het 
koor waarvan Ger de dirigent is. “Het is een 
gemengd koor van ongeveer 25 leden. En ja, 
zoals bij veel koren zijn de meeste leden niet 
zo jong meer. Maar we zingen met plezier,  
ook tijdens de wekelijkse koorrepetities.”
Met de komst van het Liedboek, zingen en 
bidden in huis en kerk zijn er veel nieuwe 
liederen bij gekomen. Liederen uit andere 
stromingen, maar ook uit andere landen met 

een heel andere muziekcultuur. Ger: “Ik moet 
daar wel induiken voordat ik het kan spelen. 
Maar dat vind ik een verrijking.” Een onbekend 
lied is voor hem geen reden om het niet te 
zingen. “Ik kan een nieuw lied één of twee keer 
voorspelen, dan zingt de gemeente het ook.” 

Twee keer bidden
En dat is waar Ger warm voor loopt: de 
begeleiding van de gemeente, waardoor  
de mensen goed en met plezier zingen.  
“Ik ben geen concertorganist, vraag me niet 
om allerlei moeilijke stukken te gaan spelen. 
Maar de gemeente moet kunnen zingen. Het 
geeft me plezier om dat mogelijk te maken.  
Ik hoor gelukkig regelmatig na de dienst dat 
we weer fijn hebben gezongen vandaag. 
Ik zing zelf ook graag. Niet luidkeels achter het 
orgel, maar wel als gemeentelid in de kerk of 
als ik voor het koor moet voorzingen. Zingen is 
voor mij twee keer bidden. Het geloof is mijn 
basis. In mijn orgelspel komt alles samen.” 

‘Soms roep ik naar de  
gemeente: dat ging niet goed, zal  

ik het nog eens voorspelen?’

‘Ik vind het een verrijking om 
nieuwe liederen te spelen’
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Stadsklooster 
Groningen

Een plek van stilte en 
aandacht, midden in de 

binnenstad van Groningen, 
voor iedereen die daar 

behoefte aan heeft. 
www.stadsklooster

groningen.nl

De Boog 
(Rotterdam)

Een plek van betekenis 
voor de mensen in 
(Oud-)IJsselmonde 
door een bijdrage te 
leveren aan de wijk.

www.deboog.nu

Thuis in 
Zuidoost

(Amsterdam)
Verrijkende ontmoetingen 

voor jongeren rondom 
spanningen in het leven en 
persoonlijke spiritualiteit. 

www.thuisin
zuidoost.nl

Linkt 
(Almelo)

Een open gemeen-
schap met huiselijke 
sfeer waar mensen 

God kunnen zoeken 
en ervaren.

www.linkt.life

ICF Veenendaal 
Een thuis voor alle 

volken zodat zij Jezus 
kunnen vinden, leren 

volgen en gaan 
verkondigen.

www.icf
veenendaal.nl

Jota Jong
(Oostburg)

Een netwerk van jongeren 
tussen de 10-18 jaar dat 
staat voor ontmoeting, 

fun en inspiratie.
www.jota

oostburg.nl

Hier ziet u een kaart van Nederland met 
daarop een overzicht van alle pioniers-
plekken (januari 2018). Elke stip vertegen-
woordigt een pioniersplek. Op dit moment 
zijn dat er in totaal ruim honderd.

Pioniersplek van de eerste generatie; 
gestart met extra ondersteuning 
vanuit de landelijke kerk

Pioniersplekken in uitvoering

Pioniersplek in voorbereiding, 
intentieverklaring is getekend

STEEDS MEER PIONIERSPLEKKEN 
IN NEDERLAND 
Naast de bestaande kerken zĳn er mogelĳk-
heden voor andere vormen van christelĳke 
gemeenschap en kerkzĳn. De Protestantse 
Kerk in Nederland stimuleert het ontstaan 
van pioniersplekken: dat zĳn nieuwe vormen 
van kerkzĳn voor mensen die niet (meer) 
naar een kerk gaan.

Ook in uw regio zijn pioniersplekken. 

Kijk op www.lerenpionieren.nl/maps 

voor een uitgebreid overzicht.

[ advertentie ]
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   Pionieren in Leidsche Rijn    
Zou Petrus zich ook 
een pionier hebben 
gevoeld toen er voor 
zijn ogen nieuwe 
gemeenschappen 
ontstonden? Rebecca 
Schoon voelt zich 
dat in elk geval wel. 
Ze is voortrekker 
van De Hoeftuin in 
Leidsche Rijn, Utrecht. 
Deze pioniersplek is 
bedoeld voor mensen 
die op zoek zijn naar 
verbinding, verdie-
ping, ontmoeting en 
bezinning. De Hoef-
tuin is geïnspireerd 
door de christelijke 
traditie en biedt 
ruimte voor creativi-
teit en experiment. 
Meer weten over 
pionieren? Kijk op 
protestantsekerk.nl/
pionieren.

'Geloof jíj in God?'

en jíj christelijk? Ik zie het 
haar denken, de moeder 
van het meisje op wie 
mijn zoon verliefd is. 

We staan op het schoolplein. Het is 
weer zo’n ongemakkelijk moment. 
Ze probeert haar gezicht in de plooi 
te houden, maar ik zie verbazing, 
argwaan, teleurstelling. En ik vul 
in wat ze denkt. Durf ik haar iets te 
vertellen over mijn diepste zelf?

Ook op de pioniersplek zie ik deze 
blik regelmatig. Een vader bij de 
spelinloop die niet weet dat De 
Hoeft uin een christelijk initiatief is. 
Of een moeder op de Zindag die over 
het woord ‘bijbelverhaal’ heen heeft  
gelezen. Ze kijken me dan aan alsof 
ze hierheen gelokt zijn om bekeerd 
te worden, het hol van de leeuw in.

In de blik van deze moeder lees 
ik verbazing: ‘Jíj hoort dus niet bij 
onze groep vrijdenkende, creatieve 
mensen! Je gelooft  in God en Jezus, 
hoe wereldvreemd is dát?’ Maar 
ook argwaan: ‘Christenen willen 
anderen bekeren, daar ben ik niet 
van gediend!’ En teleurstelling: ‘De 
kerk dwingt mensen tot bepaalde 
gedachten, jij conformeert je, bah.’

Ik leer steeds beter om mezelf te 
blijven, hoewel het spannend blijft . 
Het enige wat ik kan doen, is mijn 
eigen verhaal vertellen en de rest 
bij de ander laten. Bekeren is niks 
voor mij. Maar in een andere rol dan 
pionier voel ik me plots zo naakt.

Want het is voor mij iets wezenlijks. 
Mijn weg is zoekend, vragend, open. 
Ik leer op die weg over compassie, 
over dat elk mens er mag zijn, over 
de Liefde, over vergeving. Ik danste 
en zong mijn belijdenis: “De liefde 
die ik heb geleefd, zijt Gij. De droom 
die ik geweten heb, zijt Gij. Van U 
de stilte die na woorden komt. Van 
U de zeeën en de dorst naar U.” 
(Oosterhuis)

Er zijn genoeg uitzonderingen. 
Dan vindt een uitgeputte moeder het 
tof dat de kerk er ook simpelweg 
wil zijn voor de wijk, zonder een 
boodschap. Of voelt iemand die 
gescheiden is zich ineens gezien en 
is hij verrast dat dit uit christelijke 
hoek komt.

Op het schoolplein zuchten we 
beiden opgelucht als we worden 
onderbroken door een krijsend kind. 
De moeder komt er niet meer op 
terug. Ach, ik hoef niet elke dag in 
mijn nakie te staan.
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' Ze kijken me aan alsof 
ze hierheen gelokt zijn 
om bekeerd te worden'

Column



Max Lucado (1955)
is een Amerikaanse 

christelijke schrijver 

en voorganger. 

Zijn boeken worden 

wereldwijd gekocht 

en gelezen. Als geen 

ander slaagt hij erin 

om mensen de boodschap 

te brengen dat zij ‘er 

mogen zijn’ in de ogen 

van God. In Nederland 

kennen we hem onder 

andere als schrijver 

van de veelgelezen 

kinderboekenserie 

over de Nerfl anders. 

Lucado wilde advocaat 

worden, maar na een 

bijbelcursus besloot 

hij bijbelwetenschap te 

gaan studeren en werd 

hij dominee. Sinds 1988 

werkt hij voor de Oak 

Hills Church in San 

Antonio, momenteel als 

senior-voorganger.

28  ·  

‘ Gebed is het raam dat God 
heeft  geplaatst in de muren 
van onze wereld. Laat het 
gesloten en de wereld is een 
koud, donker huis. Maar schuif 
de gordijnen open en je ziet 
Zijn licht. Open het raam en 
je hoort Zijn stem. Open het 
raam van gebed en roep de 
aanwezigheid van God aan 
in je omgeving.’ Max Lucado



'Ik kreeg het gevoel dat Hij me hielp'
“De kerk, daar moet je het niet zoeken. 
Dat gevoel kreeg ik als kind. We woonden 
in de buurt van een kerk waar mensen de 
deur uit kwamen in sombere kleding en met strenge 
gezichten. Geen gezellige plek, was mijn gedachte.

Toch ontwikkelde ik langzamerhand een individueel geloof. 
In de natuur ervaarde ik: er móét een Schepper zijn. En ik 
kreeg het gevoel dat Hij me hielp, bijvoorbeeld toen ik door 
een moeilijke periode ging omdat mijn eerste vriendje me 
had bedrogen met iemand anders. Ik werd uit mijn verdriet 
getrokken, dat gaf vertrouwen. Met anderen sprak ik niet 
vaak over mijn geloof. Ik geloofde in God, maar of dat de 
christelijke God was met Zijn zoon Jezus? 

Na de middelbare school koos ik bewust voor de christelijke 
pabo. Mijn godsdienstdocent op de pabo was behalve leraar 
ook dominee. Hij liet me zien dat het christelijke verhaal niet 
gaat over regels en uitsluiting, maar over liefde. Dat laatste 
sloot veel beter aan op mijn eigen relatie met God: ik ervaarde 
God als een Vader, als iemand die je onder Zijn hoede neemt.

Toch kon ik me nog steeds moeilijk identifi ceren met de 
kerk. Al groeide wel mijn behoeft e om mijn geloof te delen 
met gelijkgestemden en daar meer vastigheid in te krijgen. 
Mijn man en ik gingen samen op kerkenpad. In de brede zin 
van het woord, want we bezochten ook een boeddhistische 
gemeenschap. Het boeddhisme sprak me aan, maar mijn 
meditatie eindigde vaak in praten met God, zoals ik altijd al 
deed. Het werd eigenlijk vanzelf bidden.

Nu heb ik een vaste kerk gevonden, samen met mijn hele 
gezin. ‘s Zondags naar de kerk gaan vind ik een goede 
gewoonte, om God te eren en erbij stil te staan wat Hij 
voor ons betekent. Tegelijkertijd ben ik er nog steeds van 
overtuigd dat we als christenen verbinding moeten zoeken 
met anderen, dat we geen exclusief clubje moeten zijn. 
Want voor God hoort iedereen erbij!”

‘ Ik ervoer geen ruimte om op 
mijn eigen manier te geloven’

“Ik heb heel goede en warme herinneringen aan mijn 
jeugdjaren in de kerk. Ik was er actief in allerlei functies 
en heb daardoor veel geleerd.

Maar rond mijn achttiende begon ik me te ergeren aan het 
feit dat de verhalen uit de Bijbel gepresenteerd werden 
als historisch waargebeurd. Voor mij was dat helemaal 
niet vanzelfsprekend. Ik zag - en zie - de Bijbel als een 
poging van mensen om te begrijpen wat niet begrepen 
kan worden. Voor mij staat vast dat Jezus geleefd heeft  en 
dat hij een enorme betekenis heeft  gehad voor de wereld. 
Hij was niet zomaar een mens: hij was een revolutionair, 
een echte verandermanager, een fantastische leermeester. 
Maar ik kan niet zo veel met de term ‘de Zoon van God’. 
Misschien is hij dat, maar dat is voor mij niet de kern. 
Wat hij vond en wat hij gedaan heeft , dát is voor mij de 
kern. Als je zijn lessen in liefde en omdenken in je leven 
toepast, heeft  dat een enorme impact.

Aanvankelijk kon ik met dat geloof nog wel aardig uit de 
voeten in de kerk. Maar toen ik op een gegeven moment 
verhuisde en in een andere gemeente terechtkwam, liep ik 
vast. Daar lag voor mij te veel nadruk op het geloven ‘van 
kaft  tot kaft ’. Ik heb er geen moeite mee als mensen op die 
manier geloven, maar andersom ervoer ik geen ruimte om 
op mijn eigen manier te geloven.

Na een tijdje ‘niks’ groeide toch weer de behoeft e om 
met anderen over geloof en wezenlijke zaken te praten. 
Daarom ga ik nu naar het initiatief ‘De Akkerkerk’ in 
Houten. Met een groep van ongeveer vijft ien mensen - van 
‘traditioneel gelovigen’ tot mensen die helemaal niet gelo-
ven - komen we maandelijks op zondagmiddag bij elkaar. 
We beginnen met eten en vervolgens voeren we goede 
gesprekken met elkaar. Over levensvragen, over werk, 
over de omgang met je gezin, met je geld, met het milieu. 
En we steken soms een kaarsje aan: een gebed, maar dan 
anders. De traditionele kerk? Daar stap ik niet meer naar 
binnen. Maar dit is een prima alternatief!” ‘ Het gaat niet over 

regels en uitsluiting, 
maar over liefde’

' Na een tijdje ‘niks’ groeide 
toch weer de behoeft e’

Angelique van 

Tuijl (41)

Wim 

Schreuders (59)

over de omgang met je gezin, met je geld, met het milieu. 
En we steken soms een kaarsje aan: een gebed, maar dan 
anders. De traditionele kerk? Daar stap ik niet meer naar 
binnen. Maar dit is een prima alternatief!” 
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'Ik kreeg het gevoel dat Hij me hielp'
“De kerk, daar moet je het niet zoeken. 
Dat gevoel kreeg ik als kind. We woonden 
in de buurt van een kerk waar mensen de 
deur uit kwamen in sombere kleding en met strenge 

‘ Ik ervoer geen ruimte om op 
mijn eigen manier te geloven’
‘ Ik ervoer geen ruimte om op 
mijn eigen manier te geloven’
‘ Ik ervoer geen ruimte om op 

“Ik heb heel goede en warme herinneringen aan mijn 
jeugdjaren in de kerk. Ik was er actief in allerlei functies 
en heb daardoor veel geleerd.

Maar rond mijn achttiende begon ik me te ergeren aan het 
feit dat de verhalen uit de Bijbel gepresenteerd werden 
als historisch waargebeurd. Voor mij was dat helemaal 
niet vanzelfsprekend. Ik zag - en zie - de Bijbel als een 
poging van mensen om te begrijpen wat niet begrepen 
kan worden. Voor mij staat vast dat Jezus geleefd heeft  en 

Kerkgangers komen 

en gaan. Wat beweegt 

mensen om zich 

aan te sluiten bij een 

protestantse gemeente 

of juist bewust afscheid 

te nemen?

  ·  3130  ·  



•	 De	bijbel	en	psychologie
•	 Contextuele	hulpverlening
•	 Rouwverwerking
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Judit

Judit is een single vrouw van 35+. Ze is voor haar 
werk net verhuisd van een uit de kluiten gewassen 
dorp naar een grote stad. Ze schrijft over haar 
zoektocht naar een kerk waar ze zich thuis voelt.

Lief dagboek,

Waarom wilde ik ook alweer vaker naar de 

kerk? Ik kom er echt niet altijd fris&vrolijk 

uit. Afgelopen zondag was het weer 

ouderwets raak. Een andere wijkkerk, iets 

buiten het centrum. Een fi jne niets-aan-

de-hand-gemeente, maakte ik op uit hun 

website. Jeugdgroep zus, ouderenkring zo, 

lichtkleurige-toga-dominees, Kerk-in-Actie-

projecten, wereldwinkelchocola... dat werk.

 

Maar bij het tweede lied ging het al mis. 

Nou ja, ‘mis’? We zongen een Liedboeklied 

dat ik nog goed ken van vroeger, en ik 

voelde de tranen opkomen. Geen idee 

waarom, maar ongetwijfeld heeft mijn 

lichaam een muzikaal geheugen dat linkt 

naar een tijd die niet meer is. Wist het nog 

binnen te houden (even niet meezingen en 

orgelpijpen tellen). Maar even later werd de 

mededeling gedaan dat een gemeentelid 

van 83 was overleden. Iedereen staan, een 

paar dierbare woorden en we zongen het 

lievelingslied van de mevrouw. 

Ik kende haar niet, maar moest toch huilen. 

Zo’n klein ‘ritueel’ als eerbetoon aan haar 

leven. Prachtig. En ik kreeg een bizarre 

gedachte: ooit nemen mensen in een 

kerk van mij afscheid. Welk lied zou er dan 

klinken? Zou de dominee me goed genoeg 

kennen om de juiste woorden en muziek 

te vinden? 

Wat is dat toch, dat ongemak om te huilen 

in de kerk? Als het ergens moet kunnen, 

is het hier toch? Ik heb er eigenlijk ook 

geen probleem mee, het is vooral het 

verrassingseff ect dat me fascineert.

Je voelt ‘m al aankomen: de preek is niet 

echt blijven hangen. Had genoeg aan mijn 

eigen gemijmer, wat kan dat toch goed op 

de klanken-van-een-dominee. Hoe zou 

een dominee zich eigenlijk voelen, als die 

volschiet bij een lied? Er ligt bij mijn weten 

geen doos tissues bij de preekstoel. Maar de 

togamouw (trechtermouw avant la lettre!) 

is natuurlijk heel handig.

Enfi n, dit kerkbezoek heeft me weer 

veel stof tot nadenken opgeleverd. En als 

bonus ben ik een katoenen zakdoek rijker: 

de mevrouw naast me zag me stuntelen 

met mijn tranen en mijn mouw, grabbelde 

in haar tas en gaf me een zakdoek. “Hij is 

schoon hoor!” En verder niets. Ik kon haar 

wel zoenen. Zachtblauw, ouderwets goeie 

stof, met de wit geborduurde initialen 

D.V., serieus! Ik koester hem, en deze 

mevrouw ook.

Judit

[ advertentie ]
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met mijn tranen en mijn mouw, grabbelde 

in haar tas en gaf me een zakdoek. “Hij is 

schoon hoor!” En verder niets. Ik kon haar 

wel zoenen. Zachtblauw, ouderwets goeie 

stof, met de wit geborduurde initialen 

D.V., serieus! Ik koester hem, en deze 

mevrouw ook.
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Rondje om de kerk

Stil struinen door het weidse   Friese land

Het heeft langdurig geregend als ik mijn 

wandeling wil beginnen vanaf het kerkje van 

Hilaard, in de buurt van Leeuwarden. M’n hoge 

bergschoenen zakken af en toe weg in de 

modder. Die vijftien kilometer zijn echt te veel 

met deze drassigheid, dat ga ik niet redden 

voordat het donker wordt…

Eerder deze dag werd ik welkom geheten door 

Rin Miedema, voorzitter van de kerkenraad 

van Hilaard, Leons en Fûns, drie dorpjes onder 

de rook van Leeuwarden. Zijn huis is een 

‘Rustpunt’: wandelaars en fi etsers kunnen hier 

even uitrusten, voor een klein bedrag zelf koffi  e 

en thee zetten, naar de wc gaan en desgewenst 

de elektrische fi ets opladen. Vorig jaar hebben 

daar zo’n negentig mensen gebruik van 

gemaakt, getuige het gastenboek.

Miedema brengt me naar de Johannes de 

Doperkerk in het dorpje, de plek waar het me om 

te doen is. In de Tweede Wereldoorlog vonden 

hier dertien jonge mannen een veilig onderkomen 

in het gewelf van de kerk. Daaraan kwam in 

januari 1945, waarschijnlijk door verraad, een eind. 

Zeven onderduikers werden, net als de koster, 

door de Duitsers opgepakt en meegenomen. 

De anderen ontsnapten via zogenaamde 

‘kerkenpaadjes’, paadjes door de weilanden 

waarover boeren vroeger naar de kerk kwamen.

Met Miedema loop ik via een smalle houten trap 

omhoog en een klein stukje de gewelven van 

de kerk in. Even ervaar ik hoe ‘kruip-door- ›

  ·  3534  ·  
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Rondje om de kerk

Onderduikershol
Een plaquette bij de 

ingang van de Johannes 

de Doperkerk toont de 

namen van dertien personen 

die tijdens de Tweede 

Wereldoorlog in de kerk 

ondergedoken hebben 

gezeten. Een van hen heeft 

de oorlog niet overleefd: 

Bote Lieuwe Dijk werd in 

november 1944 gefusilleerd. 

Twee maanden eerder deed 

hij als treindienstleider van 

Leeuwarden mee aan de 

nationale spoorwegstaking 

die samenviel met het begin 

van Operatie Market Garden. 

De bezetter probeerde zo 

veel mogelijk stakers op te 

pakken. Bote Lieuwe Dijk 

dook onder in Hilaard. Hij 

werd bij toeval ontdekt 

door een fi etspatrouille 

van de Sicherheitsdienst. 

Op 9 januari 1945 werden 

tijdens een razzia zeven 

andere onderduikers 

uit de kerk gehaald en 

gevangengenomen. 

Enkele van hen zijn later 

op transport gesteld naar 

het strafkamp Schwarzer 

Weg in Wilhelmshaven in 

Duitsland.Toen de Johannes 

de Doperkerk enkele jaren 

geleden werd gerestaureerd, 

vond men restanten van het 

‘onderduikershol’. In een balk 

hadden de onderduikers hun 

namen gekerfd. Omdat die 

ruimte moeilijk toegankelijk is, 

is de plaquette bij de ingang 

van de kerk geplaatst.

  ·  3534  ·  

Ooit was de dorpskerk van Hilaard een onderduikershol. Nu is 
het een ijkpunt voor pelgrims op kerkenpad. Met deze Petrus 
begint u goed voorbereid aan uw eigen pelgrimage rond het 
dorpje. Én: u kunt een boek winnen!

Stil struinen door het weidse   Friese land
Ooit was de dorpskerk van Hilaard een onderduikershol. Nu is 
het een ijkpunt voor pelgrims op kerkenpad. Met deze Petrus
begint u goed voorbereid aan uw eigen pelgrimage rond het 



sluip-door’ het geweest moet 

zijn voor de onderduikers. 

Zij liepen deze route elke dag. 

Overdag waren ze aan het 

werk bij de boer, ‘s nachts 

verbleven ze in de kerk. 

Weer buiten is het tijd voor de 

wandeling. Miedema wijst me 

in de verte een grote boerderij 

die verbouwd gaat worden 

tot het gastenverblijf van 

Nijkleaster, een pioniersplek 

van de Protestantse Kerk. 

Ook de toren van het 

kerkje van Jorwert, de 

huidige ‘pleisterplaats’ van 

Nijkleaster, is te zien. Om me 

heen kijkend zie ik nog zes 

kerktorens, waaronder een 

uivormige.

Water en uitzicht
Ik pak een deel van het 

Pinksterpaad. Deze route 

wordt zo genoemd omdat 

hij jaarlijks tijdens Pinksteren 

met een groep vanaf 

Nijkleaster gelopen wordt 

als pelgrimstocht. Dit jaar 

gebeurt dat op 21 mei, 

Tweede Pinksterdag, zie ook 

nijkleaster.frl/pinksterpaad. 

Maar de route is ook ‘los’ 

te lopen. 

Ik begin bij de viersprong 

in Hilaard. De weg voert als 

eerste naar de voormalige 

gereformeerde kerk van 

het dorp, nu in gebruik als 

de Koptisch-Orthodoxe 

Kerk Friesland. De Friese 

Kopten, orthodoxe christenen 

van Egyptische origine, 

kerken hier al sinds 2000. 

Ze vormen een zelfstandige 

gemeente die bestaat uit zo’n 

tachtig gezinnen. 

Het kerkje is nu dicht, dus 

loop ik langs het Rustpunt 

van de familie Miedema en 

dan onder de provinciale 

weg door. Dit stuk is verhard, 

dat gaat goed. De route gaat 

vervolgens naar Hoptille. 

Wie van weidse uitzichten 

en water houdt, komt hier 

goed aan z’n trekken. Maar 

de drassigheid en het gure 

weer spelen me parten. Als 

ik richting Leons weer onder 

de provinciale weg doorga, 

besluit ik de route fl ink in te 

korten. Google Maps leidt me 

weer naar Hilaard. De hele 

route loop ik graag nog eens, 

maar dan bij beter weer. 

Het Pinksterpaad
ca. 15 km, langs verschillende 

kerkjes

1  Wij begonnen onze 

wandeling in Hilaard, maar 

je kunt het Pinksterpaad het 

beste starten bij de kerk van 

Jorwert. Bij deze kerk linksaf, 

de Jaenbuorren in, het dorp 

uit, de Hesenserreed volgen 

en na het passeren van 

boerderij ‘Trije Stegershout’ 

rechts afslaan richting Fûns.

2  Aan het einde van het 

buurtschap Fûns rechtsaf 

voor het hek met het bord 

‘verboden toegang’, het 

graspad tussen twee vaarten 

volgen met de kerk van 

Bears in het vizier. Over een 

aantal hekken klimmen. 

Bij een betonweg aangekomen 

deze recht oversteken, langs 

het hek gaan en het graspad 

tussen twee sloten blijven 

volgen. Aan het einde van het 

graspad links het weggetje 

inslaan naar de (onbewaakte!) 

spoorwegovergang. Na het 

oversteken de weg vervolgen 

langs een zorgboerderij tot 

aan de kerk van Bears.

3  Volg vanaf de kerk 

dezelfde weg terug naar 

de spoorwegovergang en 

hetzelfde pad terug naar Fûns.

4  Fûns niet ingaan. Ga bij 

het bordje Hilaard door het 

klaphek richting Hilaard met 

de focus op de kerk. Aan het 

einde van het eerste weiland 

is in het midden een dam met 

een hek erop; ga hierover. 

Loop daarna nog dwars 

door vier weilanden en kijk 

uit naar vier opeenvolgende 

bruggetjes met aan één kant 

een leuning. Steek deze 

over. Bij het laatste bruggetje 

rechts aanhouden en bij een 

boerderij het betonpad rechts 

opgaan richting Hilaard.

5  Bij de viersprong in Hilaard 

rechtsaf. Na ongeveer vijftig 

meter aan de rechterkant 

staat de Koptische Orthodoxe 

Kerk Friesland, de voormalige 

gereformeerde kerk van 

het dorp. Terug naar de 

viersprong en rechtdoor 

lopen richting het dorp over 

de Van Aylvaleane. 

Na ongeveer honderd meter 

staat aan de rechterkant de 

Johannes de Doperkerk. 

De Van Aylvaleane gaat 

over in de Hoptilsterdyk. 

Bij nummer 40 vindt u een 

Rustpunt. Rechtdoor onder 

Wandeltip: kom op zondag of woensdag
U kunt natuurlijk elke dag van de week gaan wandelen 

in dit weidse landschap met kleine dorpen en 

buurtschappen. Maar op zondag, van mei tot en met 

september, kunt u de wandeling combineren met een 

bezoek aan de Johannes de Doperkerk in Hilaard. Die 

is dan open van 10.00-20.00 uur. Adres: Skilpaed 1. 

Dichtbij, aan de Hoptilsterdyk 40, vindt u een Rustpunt 

voor koffi  e/thee en een toiletbezoek. 

Echte wandelliefhebbers kunnen het Pinksterpaad 

op woensdag combineren met een wandeling vanuit 

Nijkleaster in Jorwert. Iedere woensdagmorgen is daar 

de Kleaster-kuier. Die begint om 9.30 uur met een 

ochtendgebed, daarna is er om 10.00 uur koffi  e/thee, 

en om 10.30 uur start de wandeling. Deze heeft vaak 

als doel: stilte, bezinning en verbinding. Soms worden 

onderweg stukken gelezen of liederen gezongen.

Verzamelen in de kerk van Jorwert aan de Sluytermanwei 

4. Parkeren aan de rand van het dorp of op de speciale 

parkeerplaatsen tegenover het café naast de boerderij. 

Iedereen mag meedoen, aanmelding vooraf is niet nodig. 

Bijdrage van € 5,- p.p. gevraagd.

de provinciale weg door 

naar het pompstation.

6  Het pompstation rechts 

laten liggen en de weg 

vervolgen (beetje links 

aanhouden) richting Hoptille.

7  De weg volgen door 

Hoptille en aan het einde de 

brug over en meteen links 

richting Baard en Wommels. 

Volg het fi etspad langs de 

Boalserter Feart onder de 

provinciale weg door tot aan 

de doorgaande weg Hûns 

- Leons.

8  Aan het einde van het 

fi etspad links, meteen de brug 

over de Boalserter Feart over 

en deze weg volgen richting 

Leons. Bij de paal met de 

schelp van het Jabikspaad 

links Leons ingaan. Bij de kerk 

rechtsaf het pad in bij het gele 

bord ‘Leonserpolder’. Diverse 

hekken langs. Bij de paal met 

de schelp van het Jabikspaad 

rechtdoor. 

Bij het gele bord ‘einde 

Leonserpolder’ links het 

weiland in. Palen en hekken 

met het schelpsymbool van 

het Jabikspaad blijven volgen 

door de weilanden heen. 

Langs een vervallen boerderij. 

Bij de verharde weg rechts 

richting Jorwert.

9  Aankomst bij kerk en 

einde wandeling.

Meer kerken met een 

bijzonder verhaal bezoeken? 

Lees op pagina 13 over Under 

de Toer, een programma met 

muziek, theater en verhalen in 

32 kerken in Friesland. 
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Rondje om de kerk
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lopen richting het dorp over 

Na ongeveer honderd meter 
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Rondje om de kerk

Winactie
De oorlog van mijn vader, de 

bovenduiker van Hilaard is het 

familieverhaal van Loes Dijk. 

Zij is de kleindochter van Bote 

Lieuwe Dijk, die gefusilleerd 

werd door de Duitsers. Zijn 

beide zoons, Alle (de vader van Loes) en Gerrit, 

zaten ook ondergedoken in Hilaard. Zij kwamen 

terecht in het strafkamp bij Wilhelmshaven. Ze 

overleefden de ontberingen, maar de gevolgen 

van de oorlogstrauma’s bleven altijd merkbaar in 

het gezin waar Loes opgroeide.

De schrijfster vertelt wat de oorlog deed met 

haar familie: hoe haar vader zijn kinderen op 

afstand hield en altijd de regie in handen wilde 

houden. Ze laat ook zien dat ze begrip heeft voor 

haar vader, die zo moeilijk zijn liefde kon geven.

We verloten vijf exemplaren onder lezers van 

Petrus. Meedoen? Mail dan naar de redactie: 

petrus@protestantsekerk.nl, of schrijf naar: 

postbus 8504, 3503 RM Utrecht.



‘ Mensen 
vallen 
uit elkaar 
tot stof, 
maar Hij 
is sterker 
dan dat’

Sola Fide
- alleen door geloof

“Toen ik 15 was, besloot ik Gods tuin binnen 
te gaan en te gaan geloven. Daar ging een 
worsteling aan vooraf. Is dit wel voor mij 
weggelegd? Mijn vader, predikant, was erg 
gelovig. Mijn grote broer geloofde ook. Ik 
dacht: ik ben maar een klein meisje. Met de 
existentiële vraag: mag ik er wel zijn? Maar in 
de tweede klas van de middelbare school was 
die overtuiging er opeens. ‘Als U dit nu wilt,’ 
zei ik tegen God, ‘nou, dan ben ik hier.’ Vanaf 
toen was het geloof een vanzelfsprekendheid 
voor mij. De volgende dag liep ik met een 
rechtere rug door de school. Ik had het diepe 
vertrouwen dat ik bij God hoorde, dat Hij mij 
daarvoor waardig genoeg achtte.
Als ik niet al vroeg Gods liefde ervaren had, 
zou ik me als jongvolwassene misschien de 
goot in gedronken hebben - zoals veel artiesten 
doen. Kunstenaars hebben de neiging gevoelig 
te zijn voor destructie. De sola’s begrenzen je 
daarin. Ik geloof dat zo’n beperking nodig is 
om te kunnen bloeien. Daarom zeg ik ook: het 
geloof heeft  mij van destructie afgehouden. 
Het stelt paal en perk aan bepaalde negatieve 
invloeden. 
Mijn gedachten kunnen destructief zijn, 
daarom train ik me om daar alert op te zijn. 

Ik zet piketpaaltjes. Ik kan bijvoorbeeld 
negatief over mezelf gaan denken omdat ik 
een vriendin al een poosje niet gebeld heb. 
Maar dan zeg ik: God is er toch? Hij kent mijn 
moeite met contacten leggen. Hij vergeeft  mij 
dat ook, het is al rechtgezet.
Het zit soms ook in heel concrete dingen. 
Ik ben bijvoorbeeld heel gevoelig, ik merk dat 
geraffi  neerde suiker mij erg duf maakt. Dan 
trek ik me terug en word ik minder spontaan. 
Het zorgt voor negatieve stemmen in mijn 
hoofd. Het taartje bij de koffi  e heb ik daarom 
gemaakt zonder suiker. Er zit wortel en dadel 
in om het zoet te maken. Zo werkt mijn geloof 
ook heel fysiek. Ik merk: dit is beter voor mij. 
Zo moet alles wat over mijn grenzen gaat, een 
stap terug zetten.”

Sola gratia 
- alleen door genade

“Het doet zeer als je genade aanneemt. Er moet 
iets van jezelf stil worden. Het is onverdiende 
vrijheid en vreugde. Een onverdiend ‘je hoort 
erbij’. Ik krijg een geschenk en ik ben niet eens 
jarig, waarom krijg ik dit? Omdat God blij met 
mij is. Dat is zo vreugdevol, het doet me bijna 
pijn. Dit vind ik de moeilijkste van de vijf sola’s.
Genade ervaar ik ook in de man die ik heb 
getrouwd, die me geholpen heeft  minder van ›

‘  Beperking laat 
me bloeien’
Ze weet dat ze de neiging heeft  om negatief naar zichzelf te kijken. “Ik moet 
alert zijn op mijn gedachten.” Daarom is kunstenares Margje Schuurman (30) 
zo blij met de vijf sola’s. Ze helpen haar om grenzen te stellen.

  ·  3938  ·  

De 5 sola’s 
Kent u ze, de vijf sola’s? 

Of denkt u nu: “Sola 

wát?” Na de Reformatie 

werd de geloofsleer 

van de protestanten 

samengevat in vijf 

stellingen. In ieder 

nummer vertelt iemand 

wat de vijf sola’s voor 

hem of haar betekenen.

  ·  3938  ·  



‘Het doet pijn als je genade 
aanneemt. Er moet iets van 

jezelf stil worden’

 mijn emoties afhankelijk 
te zijn. Of: in het feit dat we 
snel een koophuis vonden 
ondanks de moeilijke markt. 
Wij vonden het zo lastig 
dat we in gebed tegen God 
zeiden: U moet maar onze 
aankoopmakelaar worden. 
Daarna zochten we verder, 
we bekeken een huis dat 
we graag wilden kopen. 
Thuis lazen we na het eten 
uit de Bijbel. Handelingen 
4 was aan de beurt: ‘De 
gelovigen verkochten alles 
wat ze hadden en legden hun 
geld aan de voeten van de 
apostelen.’ Moesten we dit 
huis nu wel of niet kopen? 
We besloten het wel te doen 
en het huis aan God te geven. 
We zeiden: U mag ermee 
doen wat nodig is voor de 

gemeente waar we bij horen. 
We zien wel wie er allemaal 
langskomt. Toen we een bod 
uitbrachten werd het meteen 
geaccepteerd, terwijl er ook 
hogere biedingen waren. 
Het werd ons gegund. Zo 
werkt genade ook. We geloven 
dat God mooie dingen gaat 
doen als we in ons nieuwe 
huis wonen.”

Sola scriptura 
- alleen door de Schrift

“Overal in de Bijbel hoor 
ik tussen de regels door de 
hartslag van God. Niet altijd, 
niet overal. De ene keer 
spreekt een bepaalde psalm 
me aan, de andere keer 
helemaal niet en begrijp ik 
niet waarom dat eerder wel zo 
was. Maar áls er een boek is 
met een hartslag, is het wel de 
Bijbel. Een continue hartslag, 
in elke fase van je leven.

In kerkdiensten verveel ik 
me weleens als er te veel 
geijkte taal wordt gebruikt. 
Pas hoorde ik een preek 
over de tempelreiniging. De 
gemeente werd opgeroepen 
‘de schapen en de duiven in 
hun eigen leven niet te laten 
overheersen’. Terwijl naast 
mij in de bank iemand op 
zijn telefoon naar Facebook 
zat te kijken waar reclames 
voor bitcoins (digitaal geld, 
red.) voorbijkwamen! Dat 
is de realiteit. Dan mis ik 
radicaliteit en de vertaling 
naar het nu. Geld is een 
enorm dwingend verschijnsel 
in de samenleving. Dat mag 
wel duidelijker benoemd 
worden.” 

Solus Christus 
- alleen Christus

“Dat is echt dé ‘uitvinding’ 
in ons geloof. Dat een God 

Wie is Margje Schuurman?
Margje Schuurman is getrouwd met Paul, econoom en 
beleidsadviseur. Ze zijn lid van de Nieuwe Kerk in Amersfoort, 
een protestantse wijkgemeente. Margje volgde de Kunstacademie 
en verbeeldt in haar werk de geestelijke dimensie die schuilgaat 
achter alledaagse zaken of gebeurtenissen. “Er wordt altijd 
méér bedoeld met een zin of een beeld dan aanvankelijk lijkt. 
Ik zoek de werkelijkheid erachter”, zegt ze hierover. 
Ze werkt veel met water, glas en papier. 
Kijk voor voorbeelden op margjeschuurman.nl.
Margjes ouders zijn beiden theoloog, haar vader is predikant. 
Van huis uit kreeg ze liefde mee voor taal, schoonheid en liturgie.

naar de aardbol komt om 
fysiek mens te worden. 
Mensen vallen uit elkaar 
tot stof, maar Hij is sterker 
dan dat. Dat is het meest 
fantastische. Daarom is 
geloof waar, daarom heeft  
het bestaansrecht. Boven en 
beneden komen samen. 

Zou ik Jezus willen 
ontmoeten? Ik zou dat 
misschien wel te spannend 
vinden. Omdat Hij té echt 
is. Hij was de meest echte 
mens die op aarde rondliep. 
Daarom is geloven niet ‘goede 
werken doen en daarmee 
de hemel bereiken’. Of juist 
alleen maar ‘geestelijk door 
dit leven dobberen’. Er is in 
ons geloof een balans tussen 
het fysieke en het geestelijke. 
Door Jezus.”

Soli Deo gloria 
- alle eer aan God

“Ik voel me nog steeds een 
klein meisje in een groot 
heelal, dat eens tot stof 
vergaat. Toch kan ik mij tot 
God richten, omdat Hij zich 
tot mij wil richten. Alles wijst 
uiteindelijk naar Hem. 
Zou ik deze sola op ons 
nieuwe huis willen zetten? 
Ik zou er liever een vertaling 
van maken. Het zou mooi 
zijn als elke steen in 
het donker zou kunnen 
oplichten. Een soort glow-
in-the-dark. Dat ons hele huis 
gloeit omdat de Geest overal 
is. Omdat Gods aanwezigheid 
ook licht geeft .” 
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geld aan de voeten van de 
apostelen.’ Moesten we dit 
huis nu wel of niet kopen? 
We besloten het wel te doen 
en het huis aan God te geven. 
We zeiden: U mag ermee 
doen wat nodig is voor de 
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Ingrediënten voor 

4 personen
500 g  gemengd rood fruit (diepvries*)

1  limoen 

1/2 kopje  fi jne kristalsuiker

150 g  mascarpone

Evt. mespuntje fl eur de sel (luxe zeezout)

Ter garnering: paar blaadjes munt of 

dessert-cress (bijvoorbeeld Limon Cress 

of Atsina Cress met de smaak van anijs; 

verkrijgbaar bij de betere groenteleverancier)

Rode vruchten als pink   stertoetje

Han Wilmink
‘Kookdominee’ Han Wilmink is 

predikant van de Kruiskerk in 

Wezep. Hij is auteur van het best 

verkochte bijbelse kookboek 

in Nederland, Bijbels culinair. 

Wilmink schreef ook Koken met 

Passie, 40 smakelijke recepten 

voor de vastentijd en Aan tafel! 

Koken voor groepen in de kerk. 

Hij schreef mee aan Koken met 

bezieling, de smaak van het jaar 

in 48 recepten. Verder maakte 

hij een boek over de keuken en 

cultuur van de Amish, De smaak 

van de Amish.

Wilt u met Pinksteren iets passends op tafel zetten? 
Kookdominee Han Wilmink stelt een heerlijk dessert voor: ‘soep’ 
van rode vruchten met een eilandje van mascarpone en limoen.

Bereiding
1   Laat het fruit van tevoren ontdooien. 

2   Limoen(en) goed wassen en schoonboenen. Met een fi jne rasp de helft van de schil 

raspen (niet het wit, alleen de groene buitenkant). Limoen(en) uitpersen en sap in de 

koeling zetten.

3   Pureer (met een blender of staafmixer) het fruit samen met wat suiker naar smaak. 

4   Meng de rest van de suiker met de helft van het limoensap en met de limoenrasp. 

Goed door elkaar roeren zodat de suiker wat oplost. Zorg dat de ingrediënten goed 

koud zijn, dan voorkomt u dat de mascarpone gaat schiften (vlokken).

5   Roer het limoenmengsel door de mascarpone. De limoensmaak moet aanwezig zijn, 

maar niet overheersend. Voeg zo nodig nog wat limoensap toe. Wat zeezout pept de 

smaak op. 

6   Verdeel de fruitpuree over mooie, diepe witte borden. Schep in ieder bord wat 

mascarponecrème. Plant hier een muntblaadje of de cress op.

Ingrediënten voor 

30 personen
3,75 kg  gemengd rood fruit (diepvries*)

Ca. 7  limoenen

3 ¾ kopjes  fi jne kristalsuiker

1,125 kg  mascarpone

7 ½  mespuntjes fl eur de sel 

 (luxe zeezout)

Ter garnering: blaadjes munt of dessert-cress 

(bijvoorbeeld Limon Cress of Atsina Cress met 

de smaak van anijs; verkrijgbaar bij de betere 

groenteleverancier)

Ingrediënten voor 

50 personen
6,25 kg  gemengd rood fruit (diepvries*)

Ca. 12  limoenen

6 ¼ kopjes  fi jne kristalsuiker

1,875 kg mascarpone

12 ½  mespuntjes fl eur de sel 

 (luxe zeezout)

Ter garnering: blaadjes munt of dessert-cress 

(bijvoorbeeld Limon Cress of Atsina Cress met 

de smaak van anijs; verkrijgbaar bij de betere 

groenteleverancier)

*Vers rood fruit kan natuurlijk ook, maar 
dat is in dit seizoen wellicht ingevlogen en 
dan minder verantwoord vanwege de extra 
CO2-uitstoot.

Knip het lijstje uit 

en neem het mee.
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Rood en wit
Wat zijn de goede vruchten, die groeien aan de Geest? 

Lied 841 uit het Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk is een 

opgewekt lied dat past bij Pinksteren. Willem Barnard verwijst in dat 

lied naar Galaten 5:22-23, waar het gaat over de vruchten van de 

Geest: “Liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, 

geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.” Deze zijn van oudsher 

verbonden met Pinksteren. Van oudsher hoort de kleur rood bij het 

christelijke Pinksteren, het is de kleur van liefde en passie. Rood verwijst 

ook naar de vurige tongen die Petrus en de andere volgelingen boven 

elkaars hoofden zagen verschijnen. De kleur wit verwijst naar het 

joodse ‘Pinksteren’: Sjavoeot, het Wekenfeest. 

De joden vieren dan de gave van de Thora, de vijf boeken van Mozes. 

Wit staat symbool voor de zuiverheid van de heilige Thora en is in 

de Bijbel de kleur van de hemel en hemelse gaven. Tijdens Sjavoeot 

worden bovendien zuivelgerechten genuttigd omdat de Thora, 

vanwege zijn voedende kracht, vergeleken wordt met melk. 

Het Wekenfeest, dat oorspronkelijk een oogstfeest was, wordt dit jaar 

gevierd van 19 tot 21 mei, tegelijk met het christelijke Pinksteren. 

We verloten vijf exemplaren 

van Wilminks kookboek 'Aan 

Tafel!' Wilt u kans maken om 

te winnen? Schrijf of mail dan 

naar de redactie: Postbus 8504, 

3503 RM Utrecht, petrus@

protestantsekerk.nl. U kunt het 

ook voor € 7,50 bestellen via 

webwinkel.pkn.nl.

Rode vruchten als pink   stertoetje
Koken met Petrus



Afgelopen zomer stak Simone Wouda 
(18) de handen uit de mouwen in 
Oeganda. Heel onverwacht had ze 
daar haar eigen pinksterervaring.

“Vorig jaar zomer ging ik op werkvakantie 
met een groep jongeren van mijn kerk. 
We reisden naar Oeganda om te bouwen 
aan een school voor weeskinderen en de 
meest arme kinderen. Op sommige dagen 
gaven we ze ook les in bijvoorbeeld rekenen, 
en in tandenpoetsen. 
‘s Avonds zaten we als groep vaak gezellig 
te kletsen. Op een van die avonden bleven 
we nog wat langer zitten. We hadden het 
met elkaar over God en aan het eind van 
dat gesprek kwam heel spontaan het idee 
op om te gaan bidden. Dat deden we, om 
de beurt, hardop.” 

Kippenvel
“Plotseling gebeurde er iets. De wind begon 
harder te blazen en er kwamen ook meer 
geluiden. Ik keek achterom, maar zag niets 
vreemds. We baden verder terwijl de wind bleef 
doorwaaien. Aan het einde van het bidden 
besloten we gezamenlijk af te sluiten met het 
Onze Vader. Precies toen we daarmee begonnen, 
verstomde de wind. En niet alleen de wind: 
het was doodstil, zelfs de krekels zwegen. 
Er was alleen nog de pure stilte en ons gebed. 
Direct na het ‘amen’ gingen de geluiden weer 
verder. Het was een ontzettend heft ige 
ervaring! Ik kreeg er kippenvel van. 
Voorzichtig vroeg iedereen aan elkaar: ‘Heb jij 
ook iets gemerkt?’ Toen bleek dat iedereen de 
wind en de geluiden had gehoord en gevoeld.” 

Bevestiging
“Niemand kon dit verklaren. Wat we wél 
wisten, was dat dit ons het gevoel gaf dat God 

erbij was. Dit was de Heilige Geest. 
De ervaring betekende voor mij 
geen ommekeer, maar wel een 
bevestiging: dat God er was en
dat ook altijd is. Dat geeft  een 
gevoel van rust. 
Natuurlijk voel ik dat af en toe ook 
helemaal niet. Dan ben ik het kwijt. 
Bijvoorbeeld tijdens examenstress, 
als ik druk ben met allerlei dingen. 
Maar als ik God dan weer opzoek, 
komt die rust terug.
Vaak bid ik als ik naar school fi ets. 
Dan vertel ik wat me bezighoudt 
en dat geeft  mij rust. Ik weet dat 
alles wat ik meemaak, veilig is bij 
Hem. Dat wil ik de hele wereld wel 
vertellen - door mijn verhaal met 
anderen te delen.” 

Bestel gratis: Ik ben geliefd
Het verhaal van Simone 
is ook te vinden in het 
boekje Ik ben geliefd, 
een uitgave van Jong 
Protestant (JOP). Deze 
bundel staat boordevol 
geloofsverhalen van 
jongeren en kinderen, 
en verhalen over jeugd-
werk. Bovendien staan 
er waardevolle tips in 
voor een goed gesprek 
over geloven, met kinde-
ren en jongeren. 

Benieuwd naar meer? 
Bestel het boekje dan 
gratis via www.jop.nl/
geliefd.

Zoek & vind
Kinderen en jongeren 

vertellen open en eerlijk 

over hun zoektocht 

naar God.

'Opeens werd alles stil'
Afgelopen zomer stak Simone Wouda 
(18) de handen uit de mouwen in 
Oeganda. Heel onverwacht had ze 
daar haar eigen pinksterervaring.

Kippenvel
“Plotseling gebeurde er iets. De wind begon 
harder te blazen en er kwamen ook meer 
geluiden. Ik keek achterom, maar zag niets 
vreemds. We baden verder terwijl de wind bleef 
doorwaaien. Aan het einde van het bidden 
besloten we gezamenlijk af te sluiten met het 
Onze Vader. Precies toen we daarmee begonnen, 
verstomde de wind. En niet alleen de wind: 
het was doodstil, zelfs de krekels zwegen. 
Er was alleen nog de pure stilte en ons gebed. 
Direct na het ‘amen’ gingen de geluiden weer 
verder. Het was een ontzettend heft ige 
ervaring! Ik kreeg er kippenvel van. 
Voorzichtig vroeg iedereen aan elkaar: ‘Heb jij 

helemaal niet. Dan ben ik het kwijt. 
Bijvoorbeeld tijdens examenstress, 
als ik druk ben met allerlei dingen. 
Maar als ik God dan weer opzoek, 
komt die rust terug.
Vaak bid ik als ik naar school fi ets. 
Dan vertel ik wat me bezighoudt 
en dat geeft  mij rust. Ik weet dat 
alles wat ik meemaak, veilig is bij 
Hem. Dat wil ik de hele wereld wel 
vertellen - door mijn verhaal met 
anderen te delen.”

Zoek & vind
Kinderen en jongeren 

vertellen open en eerlijk 

over hun zoektocht 

naar God.

'Opeens werd alles stil'

Welke muziek horen 
mensen graag, in de 
kerk en thuis? 

Hannah Gooijer (9) speelt klarinet. In de 

kerk zou ze graag blaasinstrumenten en 

viool horen. Ook de muziek van Sela mag 

er vaker klinken.

Hannah zit in groep 7 van de Prins 

Mauritsschool in Delft. Ze speelt de kleinste 

klarinet: de es-klarinet, met de afmetingen 

van een altblokfl uit. Moeilijk vindt ze het 

niet, “maar je moet je mond er wel op een 

speciale manier op zetten. Anders gaat het 

een beetje piepen.” 

Met Kerst speelde ze in haar eigen kerk, de 

wijkgemeente Mattheüs van de Protestantse 

Gemeente Delft. “Ik ken daar veel mensen, het is niet 

zo erg als je dan een foutje maakt.” Ze wil van muziek 

niet haar beroep maken. “Ik wil archeoloog worden, 

ik houd van geschiedenis en van opgravingen.”

De muziek in de kerk is wat haar betreft oké, maar ze 

zingt liever uit de bundel Op Toonhoogte dan uit de 

psalmen. Dat er meestal op orgel wordt begeleid, is 

prima, “maar soms saai. Toch hoef ik geen drumstel 

in de kerk. Ik vind blaasinstrumenten en een viool 

veel mooier.”

De muziek van de band Sela raakt haar diep. 

“Ik vind veel nummers van hen mooi, maar vooral 

Via Dolorosa. Soms krijg ik tranen in m’n ogen door 

de mooie muziek of door de tekst, bijvoorbeeld 

als het gaat over wat Jezus voor ons gedaan heeft 

omdat Hij van ons hield. In de kerk en op school 

zingen we die muziek ook wel eens.”

Als ze zelf een lied zou mogen schrijven, dan ging dat 

“over God die alles geeft, zonder dat je erom vraagt. 

Dat is een wonder.”

‘Soms vind ik het orgel saai’
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Ik & mijn muziek



BELEEF 
DE PSALMEN
MET SONS OF KORAH

Beleef een week lang de spiritualiteit van de 
psalmen. Na aanmelding ontvang je elke dag 
een psalm in je mailbox. En een vlog met een 
overdenking van Matthew Jacoby, de leadzanger 
van de Australische band Sons of Korah, die in 
mei door Nederland toert.

Ga naar debijbel.nl/beleefdepsalmen

351-081 - Advertentie 198 x 258 mm.indd   1 11-04-18   11:40

Zat de kerk vol?
“Nee, de kerk was half leeg. 

Er waren zo’n honderd mensen. 

Ik had er veel meer verwacht omdat 

er nieuwe ambtsdragers werden 

bevestigd. Toch kreeg ik de indruk 

dat men het bijzonder vond dat er 

zo veel mensen waren.”

Zaten er veel jongeren in deze kerk?
“Ik heb ze niet gezien. Er waren 

ongeveer vijf kinderen, samen met 

hun ouders. Zij gingen naar de 

kindernevendienst. De kerk was 

voornamelijk gevuld met grijze haren.”

Waar ging de preek over? Was hij te volgen?
“Over de bruiloft te Kana (Johannes 

2). De dominee gaf de kinderen 

voorbeelden van hoe je een bruiloft 

viert, zoals in de joodse traditie. 

De preek was goed te volgen: 

een duidelijk verhaal waar je je 

aandacht goed bij kon houden.”

Wat vond je van de muziek?
“We zongen liederen uit het 

Nieuwe Liedboek. Ze pasten goed 

bij het thema.”

Was er iets wat je raakte, ontroerde, 
blij of enthousiast maakte?
“Ik vond het bijzonder dat de dominee 

iedereen bij naam kende. Hij riep 

alle kinderen naar voren voor de 

kindernevendienst. Ook de nieuwe 

ouderlingen en diakenen sprak hij 

persoonlijk toe. Dat was erg mooi. Het 

voelde aan als een warme gemeente.”

Was er iets wat je vreselijk vond?
“Nee, ik voelde me juist welkom 

in de dienst. Een man achter me 

begon gelijk een praatje. Leuk dat 

gemeenteleden echt interesse hebben 

in nieuwe mensen.”

Wat viel je het meeste op aan deze dienst?
“Na het afscheid gingen de ‘oude’ 

diakenen en ouderlingen weer in de 

gewone kerkbanken zitten. De nieuwe 

ambtsdragers werden daarna vanuit de 

kerk naar voren geroepen en bevestigd.”

Wat gebeurde er na de dienst? 
“Achter in de kerk stond koffi  e en 

thee klaar en je kon de nieuwe 

ambtsdragers feliciteren. Iedereen 

maakte een praatje met elkaar.”

Zou je je vrienden meenemen 
naar deze kerk?
“Qua dienst wel: de preek was 

helder en de liedjes waren mooi. 

Toch zou ik ze niet zo snel meenemen 

omdat we dan alleen met ouderen in 

de kerk zouden zitten. Ik zou het wel 

doen als de kerk een jongerendienst 

zou organiseren.”

Heb je tips voor deze gemeente?
“Doe iets om meer jongeren naar 

de dienst te krijgen. Anders heb je 

straks geen kerk meer.”

De stille 
aanbidder
Door heel Nederland zijn 

Petrus- en Pieterskerken. 

Wat gebeurt daar 

op zondag? De stille 

aanbidder, een jongere 

van 17 jaar, bezoekt 

onaangekondigd en 

anoniem een dienst. 

Een toren die half af is, 

een dienst die half vol zit. 

Op bezoek in de Sint-

Pieterskerk, het thuis van de 

protestantse gemeente in 

het Betuwse dorp Beesd.

De stille aanbidder in de

Sint-Pieterskerk 
in Beesd 

Was er iets wat je vreselijk vond?
“Nee, ik voelde me juist welkom 

in de dienst. Een man achter me 

begon gelijk een praatje. Leuk dat 

gemeenteleden echt interesse hebben 

Wat viel je het meeste op aan deze dienst?
“Na het afscheid gingen de ‘oude’ 

diakenen en ouderlingen weer in de 

gewone kerkbanken zitten. De nieuwe 

ambtsdragers werden daarna vanuit de 

kerk naar voren geroepen en bevestigd.”

“Achter in de kerk stond koffi  e en 

thee klaar en je kon de nieuwe 

ambtsdragers feliciteren. Iedereen 

maakte een praatje met elkaar.”

[ advertentie ]

  ·  47



Als de kerk krimpt, 

moet je het gebouw 

dan maar verkopen? 

Niet volgens de 

Lutherse diaconie 

in Amsterdam. 

De Augustanakerk 

werd omgebouwd 

tot woonhof - en bleef 

zo een belangrijke 

plek in de wijk.

De Augustanakerk, 

prachtig gelegen in de 

Amsterdamse wijk Bos en 

Lommer, dreigde in 2013 

wegens teruglopend 

kerkbezoek en fi nanciële 

tekorten te worden 

verkocht. De diaconie 

bedacht een alternatief. 

“Verkoop je de kerk“, 

legt algemeen secretaris 

Hanne Wilzing uit, 

“dan ben je defi nitief je 

plek in de wijk kwijt.”

De voormalige kerkzaal, 

de bijzalen en twee 

ambtswoningen werden 

omgebouwd tot een 

woonhof waar sinds 

vorig jaar juli achttien 

mensen wonen. 

Ouderen die behoefte 

hebben aan een sociaal 

vangnet, mensen van 

middelbare leeftijd, 

maar ook de 18-jarige 

Wegahta uit Eritrea. 

Zij vond via jeugdzorg 

tijdelijk woonruimte 

in de hof.

“Om hier te wonen hoef je niet Luthers te zijn”, 

vertelt bewoner Marinus den Oudsten, “maar je 

moet wel een religieuze achtergrond of interesse 

hebben. We houden wekelijkse vespervieringen 

in de voormalige kapel, die ook toegankelijk zijn 

voor buurtbewoners.” Al is de Augustanahof 

offi  cieel geen kerk meer, hij heeft z’n spirituele 

en sociale functie weten te behouden.

Voor de 94-jarige mevrouw De Dreu 

was de verhuizing naar de Augustanahof 

een hele stap. Toch heeft ze er geen 

moment spijt van. “Het is zo fi jn met 

al die mensen. Ik heb dertig jaar alleen 

gewoond, hier hoor ik bij een grote 

familie. Er is altijd iemand in de buurt 

om me te helpen, bijvoorbeeld als ik een 

muis in huis heb of als ik vragen heb over 

mijn iPad.”

Alle bewoners van de 

Augustanahof leveren, 

op hun eigen manier, 

een bijdrage aan de 

woongemeenschap. 

Ze onderhouden de tuin, 

zijn huismeester of zijn 

maatje voor Wegahta. 

In de ontmoetingsruimte 

van de hof organiseren 

wijkbewoners wekelijks 

een drukbezochte 

buurtmaaltijd.

Wonen in 
de kerk

De Augustanahof 
in cijfers

Gebouwd in 

1957, woonhof 

sinds 2017

16 woningen

18 bewoners

Jongste 

bewoner 

35-50 bezoekers 

buurtmaaltijd

Oudste 

bewoner

Jongste 

Oudste 

werd omgebouwd 

tot woonhof - en bleef 

zo een belangrijke 

plek in de wijk.
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Kerk in beeld



  Petrus anno nu  

De zeezieke visser

ijn opa was 
visser, mijn 
vader was 
visser en ik ben 

het nu ook. Toch was het niet 
vanzelfsprekend dat ik zou 
gaan varen. “Je hóéft  geen 
visser te worden”, zei mijn 
vader vroeger altijd. 
Als ik dan maar wel een 
vak zou leren waar ik me 
met hart en ziel op kon 
storten. Zelf had hij graag 
een technische opleiding 
gevolgd, maar hij had die 
kans nooit gekregen. 
Hij moest naar zee, want 
zijn vader (mijn opa) kwam 
personeel tekort. “Maar als je 
niet weet wat je wilt worden, 
ga dan maar mee naar zee”, 
vond vader. Niet werken was 
niet aan de orde.

Al vroeg mochten mijn broers 
en ik met onze vader mee 
naar de Noordzee, vooral in 
de schoolvakanties. Prachtig 
vonden we dat: meegaan om 
te vissen. Maar het was niet 
altijd leuk. Ik bleek regelmatig 
zeeziek te worden. Dat zit 
letterlijk en fi guurlijk tussen 

je oren. Deint het schip, dan 
kloppen de bewegingen van 
je evenwichtsorgaan niet met 
wat je ogen zien en word je 
misselijk. En misschien kwam 
het ook wel doordat ik zo ver 
van huis was en in de wijde 
omtrek geen land meer zag.

Waarom ik dan toch visser 
geworden ben? Ik leerde 
al snel: van zeeziekte kun 
je redelijk rap genezen. 
Als je maar eet, werkt of bezig 
bent. Bovendien: hoe vaker ik 
meeging, hoe meer de zee en 
het vissersleven me lokten. 
Ik was geboeid door de 
motoren, de computers en 
alle andere techniek op het 
schip. En de natuur trok 
minstens zo sterk. Zodra we 
op zee zaten, was ik midden 
in Gods machtige schepping: 
het water, de lucht, de vissen. 

Dus maak ik nu werkweken 
op zee van zondagnacht 
tot vrijdagmorgen. Weg van 
de wal, weg van mijn gezin. 
We zijn dan voortdurend 
in de weer: anderhalf uur 
werken, anderhalf uur 
rusten, anderhalf uur 
werken, anderhalf uur 
rusten - en dat dag en nacht. 
Zeeziekte? Daar heb ik geen 
tijd meer voor!

Jan Tanis
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' Op zee ben ik 
midden in Gods 
machtige schepping: 
het water, de 
lucht, de vissen'

Hoe zou het leven van Petrus 
eruit hebben gezien als hij nu 
geleefd had? Misschien net 
als dat van Jan Tanis. Hij vaart 
wekelijks uit met de GO37. 
Deze kotter (bouwjaar 2000) 
vist vooral op schol en tong in 
de Noordzee. Het vissersbedrijf 
van de GO37 gaat al generaties 
lang over van vader op zoon. 
Jan woont ‘op het Havenhoofd’, 
een gehucht bij Goedereede. 
Hij is getrouwd met Josien 
en heeft vier kinderen en vier 
kleinkinderen. Jan is ook diaken 
in de Hervormde Gemeente 
Goedereede. 

[ advertentie ]

Maak écht kennis 
met Israël

Bezoek Nes Ammim, dialoogdorp in Israël
Nes Ammim is gesti cht in 1963 en sindsdien leven en werken hier vrijwilligers uit met name Nederland en 
Duitsland. De voornaamste bron van inkomsten is het driesterren hotel. Als groep of individueel heeft  u hier een 
pretti  g verblijf in een mooie omgeving.

Dialoogdorp
Nes Ammim is een plaats waar dialooggroepen in Israël elkaar kunnen ontmoeten. Hier worden op neutraal 
terrein diepgaande gesprekken gevoerd tussen Joden en Palesti jnen om elkaar te leren kennen en elkaar beter te 
begrijpen. Nes Ammim helpt zo mee aan het bouwen van bruggen in een verscheurde samenleving.

In Nederland worden vaak felle discussies gevoerd of je nu voor Israël of voor de Palesti jnen moet zijn. Dat verdeelt 
kerken soms zeer. In Nes Ammim worden mensen bij elkaar gebracht met steun van de Protestantse Kerk via 
Kerk in Acti e. Zo proberen we een bijdrage te leveren aan de vrede in dit mooie land. Bij een bezoek aan het dorp 
vertellen wij u hierover graag meer!

Contactinformatie:
Hotel: 
www.nesammim.com 
Tel. 00972 4 995 0000 (Israel) 
reservati ons@nesammim.com

 Dorp: 
 www.nesammim.org 
 www.nesammim.nl

Contactpersoon in Nederland: 
Gerard Geitenbeek
0182 364540
g.geitenbeek@gmail.com

Nes Ammim is altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers, bezoek onze websites!
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Wout van der Vliet
Lee� ijd: 82 jaar
Woonplaats: Gouda
Maakt houten kerkjes met verlichting 
en glas-in-lood.

“Jaren geleden maakte ik een miniatuur 
van de Sint Jan, de grote kerk van onze 
stad Gouda. 
Zo ontstond het eerste kerkje. Inmiddels 
werk ik er elke dag aan. ‘s Ochtends sta 
ik op en ga ik aan de slag. Het is lastig 
om te zeggen hoeveel tijd ik besteed aan 
een kerkje omdat ik ze in serie maak. 
De ene dag is het ‘verfdag’, de andere 
dag ‘zaagdag’, en soms maak ik heel veel 
torenspitsjes en deurtjes. Uiteindelijk heb 
ik van alles voldoende en zet ik er een stel 
in elkaar. Als laatste komen de raampjes 
en de verlichting in de kerkjes. Als je dan 
het licht door de gekleurde raampjes ziet 
schijnen, is er weer een af. 

Ik sta jaarlijks op de winterfair in de 
Sint Jan, daar verkoop ik er heel wat. 
De opbrengst van de verkoop gaat 
naar verschillende goede doelen. 
Een deel gaat bijvoorbeeld naar een 
verzorgingstehuis in Gouda en een deel 
naar zendingswerkers die vanuit onze 
kerk worden uitgezonden. 

Het maken van de kerkjes verveelt me 
nog steeds niet. Het is dankbaar werk, 
want je ondersteunt er de zending 
mee. Als mensen in de stad een kerkje 
bestellen, breng ik het zelf langs. 
Vooral rond de Kerst zijn de kerkjes 
erg populair. Als zo'n dingetje staat 
te branden voor het raam, is dat een 
prachtig gezicht.”
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te branden voor het raam, is dat een 
prachtig gezicht.”
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'Ik verkoop er heel wat'
 Breien, haken, naaien, fi guurzagen, allemaal voor het 
 goede doel. In elke kerk vind je ze: mensen die niet houden 
 van stilzitten. Drie creatievelingen over hun hobby. 

Helpende handen



Hannie Hennink 
Lee� ijd: 57 jaar
Woonplaats: Westendorp
Maakt quilts en patchwork, heeft  al bijna 
25 jaar een winkel

“Ik maak regelmatig quilts en patchwork 
voor goede doelen. Vorig jaar wilden we 
vluchtelingen in Varsseveld laten weten dat ze 
welkom zijn in Nederland. De dominee vroeg 
of ik mee wilde werken aan een creatief idee. 
Dat leek me leuk en daarom organiseerden 
we een quilt- en patchworkmiddag. Vanuit 
verschillende kerken en geledingen kwamen 
mensen om te helpen. Het was de bedoeling 

om vier middagen te organiseren, maar 
uiteindelijk werden het acht middagen. 
Het resultaat: vijft ien quilts. Het is erg leuk 
en bijzonder om dit te doen met elkaar. 
Vooral als je weet hoe blij deze mensen zijn 
met de quilts. Er zijn toen vijft ien dekentjes 
uitgedeeld bij vluchtelingengezinnen waar 
baby’s geboren waren. Om te voorkomen dat 
dit een poppenkast zou worden, zijn we zelf 
niet mee geweest om de dekentjes uit te delen. 
Gemeenteleden die contact onderhouden 
met deze gezinnen, hebben de dekentjes bij 
hen gebracht. Wel hebben we de foto’s gezien 
en de verhalen gehoord. Het voelde voor de 
vluchtelinggezinnen echt als een blijk van 
liefde en warmte, een bevestiging dat ze hier 
welkom zijn. En dat is precies waarom we dit 
gedaan hebben.” 
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Tineke Gerritsen
Lee� ijd: 72 jaar
Woonplaats: Apeldoorn
Lid van de handwerkclub van de protestantse 
geloofsgemeenschap De Drie Ranken.

“Iedere woensdagochtend komen we met 
45 dames bij elkaar in ons kerkcentrum. 
Eerst drinken we koffi  e en dan gaan we aan 
de slag. We breien en haken truien, vestjes, 
dassen en mutsen. We borduren omslagen 
voor liedboeken en maken 3D-kaarten. 
Tussendoor is er tijd voor een praatje.
Iedereen kijkt uit naar deze ochtenden. 
Ze zijn inmiddels een traditie, ze worden 
al 30 jaar gehouden in onze gemeente. 

Dames die vanwege hun leeft ijd niet meer 
kunnen handwerken, blijven komen. 
De handwerkochtend breekt de week, 
je kunt even je verhaal kwijt of juist 
iemand anders een luisterend oor bieden. 
Als kerk willen we er zijn voor mensen in 
onze omgeving. De spullen die we maken, 
verkopen we op de kerstmarkt in december. 
De opbrengst is voor het diaconale werk 
van onze kerk of voor activiteiten die in de 
wijk gebeuren. 

Het blijft  niet bij handwerken, we doen ook 
andere gezellige dingen met de club: een dag 
uit, Sinterklaas vieren, genieten van een high 
tea en een stamppotbuff et. Als ik die blije 
gezichten zie en het gezellige geroezemoes 
hoor, dan weet ik waar ik het voor doe. Het zijn 
vitamines voor ons allemaal!”

Dat leek me leuk en daarom organiseerden 
we een quilt- en patchworkmiddag. Vanuit 
verschillende kerken en geledingen kwamen 
mensen om te helpen. Het was de bedoeling 
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Helpende handen



Beeldende kunst in een inspirerende 

omgeving: tijdens het Feest van de 

Geest tonen lokale kunstenaars hun 

werk in de kerk. Volg de kunstroute 

langs Drentse kerken, van Hoogeveen 

via Westerbork naar Hollandscheveld. 

Het Feest van de Geest vindt eens in de twee 

jaar plaats rond Pinksteren. Dit bijzondere 

kunstevenement begon in 2002 in Zuid- en 

Midden-Drenthe en wordt dit jaar voor de 

negende keer georganiseerd. Inmiddels doen 

er al meer dan honderd kerken aan mee in 

verschillende regio’s in Nederland. 

Geïnspireerd door Pinksteren
Het thema van 2018 is Levensadem. In Zuid- 

en Midden-Drenthe zijn werken van negentien 

kunstenaars te zien, in dertien kerken. Ze 

hebben hun kunstwerk speciaal voor het 

Feest van de Geest gemaakt en mochten zelf 

kiezen in welke kerk ze willen exposeren. 

Bij het maken van hun kunstwerk hebben ze 

zich laten inspireren door Pinksteren en 

door de architectuur van het kerkgebouw. 

Extra activiteiten
De kerken zijn geopend van 10 tot en met 13 mei 

en van 18 tot en met 21 mei, van 12 - 17 uur. Op 

deze data vinden er ook extra activiteiten plaats, 

zoals concerten. Op feestvandegeest.nl leest u 

wat er allemaal te doen is in de deelnemende 

kerken in Zuid- en Midden-Drenthe. Hier kunt u 

ook bekijken welke andere regio’s in Nederland 

meedoen aan het Feest van de Geest. 

Feest van de Geest:

Een rondje kunst in de kerk Stefanuskerk, Beilen

Gereformeerde Kerk, 
Berghuizen

Dorpskerk, Dalen

Hervormde Kerk, 
Hollandscheveld 

De Vredehorst, Hoogeveen 

Oosterkerk, Hoogeveen 

Protestantse Kerk, 
Koekange

Hervormde Kerk, 
OosterhesselenMariakerk, 

Ruinen

Bartholomeuskerk, 
Ruinerwold 

De Voorhof. Westerbork

Ontmoetingskerk, 
Zuidwolde 

Zweelerkerk, 
Zweeloo 

Te
ks

t:
 M

ar
u

sj
a 

A
an

g
e

e
n

b
ru

g
 |

 B
e

e
ld

: 
d

iv
e

rs
e

 k
u

n
st

e
n

aa
rs

  ·  5756  ·  

Eveline Bekkering

Niesje Metselaar en Anneke van Venrooy

Inger Steyn

Theun Krikke

Annemarie Elberse en Janneke Vos

Janneke Hogerheijde en Loes van Dijk



“Gaan we naar de McDonald’s?” Enthousiast 
verdringen de catechisanten zich om de 
telefoon met gps-coördinaten. Ze gaan op pad, 
hebben ze net gehoord - net als Abraham,  
die ook met een onbekende bestemming op 
reis ging.
De drie aartsvaders: daar draait het om 
tijdens deze bijzondere catechisatieavond in 
Linschoten. De term ‘aartsvaders’ doet niet 
meteen een belletje rinkelen bij de zeven 
jongeren die zich verzameld hebben in het 
huis van jeugdleiders Remy en Jennefien van 
Keulen. Daarom leest Remy Genesis 12 voor. 
Daarin krijgt Abraham van God de opdracht 
om weg te gaan uit zijn eigen land. 
Die passage leidt meteen tot de eerste 
opdracht van vanavond. “Wij gaan net 
als Abraham op weg naar een onbekende 
bestemming. Je krijgt van mij coördinaten 
mee. Hebben jullie je bergschoenen aan ...?”

Zegen van boven
Vijf minuten later arriveert de groep zonder 
kleerscheuren bij de eerste bestemming: 
het huis van Marjon van Laatum, de 
jeugdouderling. Als iedereen een plekje 
heeft gevonden, wordt de Bijbel opnieuw 
opengeslagen, ditmaal bij een tekst over Isaäk. 

De jongeren horen hoe Isaäk rijk gezegend 
werd door God. “Waar voel jíj je mee 
gezegend?” is vervolgens de vraag. Marjon 
geeft een voorbeeld uit haar eigen leven: 
“Ik voel me heel erg gezegend met alle lieve 
mensen om me heen. Dat besef ik extra 
nu mijn moeder een tijd in het ziekenhuis 
heeft gelegen.” Er komen post-its en pennen 
tevoorschijn. Het is eerst even stil, maar dan 
wordt er druk gekrabbeld. “Mag ik meer dan 
één ding opschrijven?”
“We hebben dit natuurlijk niet voor niets op 
post-its geschreven”, onthult Marjon dan. 
“Deze zegeningen komen van God, of zoals 
je ook wel zegt: ‘Alle zegen komt van boven’. 
Jullie mogen de post-its nu ‘boven’ je plakken, 
op het plafond. Maar let op: je mag alleen 
elkáár gebruiken, geen stoelen en tafels.”
Er volgt een strijd in twee kampen, de jongens 
en de meisjes. Verschillende tactieken worden 
ingezet: de jongeren klimmen op elkaar, 
springen naar het plafond en vouwen de post-its 
zó dat ze beter blijven plakken. De opdracht 
blijkt nog niet zo makkelijk: de meeste papiertjes 
dwarrelen al snel weer vanaf het ruwe plafond 
naar beneden. Maar beide partijen geven niet 
op en vijf minuten later hangen er verschillende 
zegeningen aan het plafond. ›

Met gps achter 
Abraham aan

‘Kennen jullie 
eigenlijk de 
betekenis van je 
eigen naam?’

Catechisatie saai? Welnee, in Linschoten gaan jongeren enthousiast 
op zoek naar de aartsvaders. Met de creatieve methode Overhoop 
beleven ze een avontuurlijke avond.
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Waarom draagt u een toga?
“Ik draag hem gewoon graag. Een pak 

vind ik niet fi jn zitten. Dat jasje voel je 

zo trekken onder je oksels. Maar het 

heeft voor mij ook een principiële kant. 

Ik zeg altijd gekscherend: het is mijn 

profetenkleed.”

 

Profetenkleed?
“Ja, een toga heeft enig gewicht. Niet 

dat het een heel zwaar ding is, maar 

het houdt je bij de les. Als je voorgaat, 

spreek je namens God. Dat klinkt 

misschien wat pretentieus, maar ik 

ervaar dat ten diepste wel zo. Willem 

Barnard zei ooit dat het hoogmoed 

is om te denken dat je eenvoudige 

schoudertjes dat kunnen dragen. Dat 

mag op een bepaalde manier ook 

gesymboliseerd worden.”

Wat voor toga draagt u?
“Een klassieke zwarte toga met een 

witte bef. Dat is niet een heel principiële 

keuze. In de kerk van mijn jeugd zag 

ik niet anders. Ik ga ook wel voor in 

kerken waar de mensen andere toga’s 

gewend zijn. Maar van een zwarte toga 

kijkt bijna niemand gek op.”

Hoe komt u aan uw toga?
“Mijn moeder heeft hem gemaakt. 

Zij kan heel goed naaien en vond het 

leuk om dit voor me te doen toen ik 

acht jaar geleden predikant werd. Mijn 

ouders zijn betrokken op mijn werk 

en daar is dit een teken van. Dat vind 

ik erg waardevol. Daardoor zitten er 

trouwens twee grappige details aan 

mijn toga. Ze heeft een extra randje 

aan de bef gemaakt, zodat kraag en 

bef op elkaar aansluiten. En ik heb een 

speciaal knoopsgat waar de microfoon 

netjes in gespeld kan worden. Zo’n 

zwarte ‘bromvlieg’ op een witte bef 

vindt mijn moeder lelijk!”

 

Wat draagt u onder
uw toga?
“Meestal een blauwe broek en een 

wit overhemd, en normaal gesproken 

zwarte schoenen. Ik vind het prettig als 

het één geheel is.” 

 

Wim Vermeulen is missionair 

predikant in de Jacobikerk in 

Utrecht.

Hij draagt een profetenkleed met een extra knoopsgat. 

Predikant Wim Vermeulen over zijn toga.

Trots
Tijd voor nieuwe coördinaten. Via een 
omweg belandt de groep opnieuw bij het 
huis van Remy en Jennefi en, waar de cola 
al klaarstaat. Jennefi en vertelt over Jakob, 
de derde aartsvader. “Hij kreeg een andere 
naam van God, namelijk de naam Israël. Die 
naam had een veel positievere betekenis dan 
zijn oorspronkelijke naam, die ‘verdringer’ 
betekende. Kennen jullie eigenlijk de 
betekenis van je eigen naam?” 
Er wordt drift ig gegoogled. Niet iedereen 
kan evenveel met de betekenis. “Beschermer 
van de mensheid”, daar haalt Xander zijn 
schouders bij op. Bente is wel erg blij met 
haar naam. “‘De gezegende’, dat ervaar ik 
op dit moment wel echt alsof het zo moet 
zijn.” Er komen stift en, papier en zelfs 
echte kalligrafi epennen tevoorschijn: de 
jongeren mogen hun naam zo mooi mogelijk 
opschrijven. “Je naam is iets om trots op te 
zijn”, zegt Jennefi en.

Met moeite trekken Remy en Jennefi en de 
groep even later los van hun werk. Het is tijd 
om af te sluiten. Remy spreekt een gebed uit 
en laat de jongeren - onder luid kabaal - in 
groepjes uit. Weer op weg, maar nu naar een 
bekende bestemming. 

Dit artikel is eerder verschenen in 

het tijdschrift Jong Protestant, een 

uitgave van de Protestantse Kerk over 

kinderen en jongeren in de kerk. 

Lid worden kan op www.jop.nl/magazine. 
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Overhoop!
Kort, pakkend en actief - 
zo komen de basisbeginselen 
van het christelijk geloof 
aan de orde in de creatieve 
catechesemethode 
Overhoop. Steeds is er de 
link met het dagelijks leven 
van de jongeren. Bovendien 
ontmoeten ze regelmatig 
andere generaties uit hun 
gemeente. Iets voor uw 
eigen gemeente? Kijk op 
www.jop.nl/overhoop.

Onder 
de toga

Waarom draagt u een toga?
“Ik draag hem gewoon graag. Een pak 

Hoe komt u aan uw toga?

Hij draagt een profetenkleed met een extra knoopsgat. 

Predikant Wim Vermeulen over zijn toga.

Onder
de toga
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1

Pandhof, Domkerk Utrecht 
Vroeger was het een binnenplaats waar bier 

gedronken werd. Nu is de Pandhof een idyllisch 

plekje vol bloemen en kruiden. Vanuit de 

binnentuin heeft u een prachtig zicht op de 

Domkerk met zijn 15e-eeuwse kloostergang. 

» pandhofvandedom.nl

2

Liturgische tuin, Catharinakerk Leons
Ook al telt het Friese dorpje Leons maar 

25 inwoners, een kerk ontbreekt niet. 

Kostersechtpaar Klaas en Gieltje Visbeek 

onderhoudt vol toewijding de liturgische tuin 

naast het 14e-eeuwse gebouw. Bezoekers 

worden warm ontvangen met koffi  e of thee. 

Tip: combineer een bezoekje aan de tuin met 

een wandeltocht over het Jabikspaad.

» kerktuinen.nl > bijzondere kerktuinen

3

Bijbelse tuin, Oranjekerk Amsterdam
De Bijbelse tuin bij de Oranjekerk bevat 

onder andere judaspenning, jakobsladder, 

maagdenpalm en salomonszegel. Bijzonder: de 

tuin is diervriendelijk ingericht, met nestkastjes, 

gierzwaluwdakpannen en een vogelvriendelijke 

haag van appelbes en wegedoorn.

» oranjekerkamsterdam.nl > gebouw > tuin

4

Symbolische tuin, Thomaskerk 
Zierikzee
Deze tuin in Zeeland staat bol van de 

symboliek: van een rode roos in het 

middelpunt (‘het bloed van Christus’) en een 

vijgenboom (‘leven in vrede’) tot het plantje 

steenbreek (‘leven door de dood heen’). Neem 

vooral een lunchpakketje mee: de picknicktafel 

staat er niet voor niets.

» gereformeerdzierikzee.nl > kerktuin

5

Stiltetuin, Johannes Geboortekerk 
Zevenhoven 
Op zoek naar een plek om tot rust te komen? 

De stiltetuin achter de rooms-katholieke 

Johannes Geboortekerk in het Zuid-Hollandse 

Zevenhoven is maar liefst 12.000 m2 groot. U 

vindt er een vlindertuin, rosarium, boomgaard, 

pluktuin en zelfs een Lourdesgrot. Ook 

rolstoeltoegankelijk.

» kerktuinen.nl > bijzondere kerktuinen

6

Bijbelse tuin, Joannes de Doperkerk 
Hoofddorp
Beeldhouwer Karel Gomes ontwierp speciaal 

voor deze tuin 46 beelden van bijbelse en 

inspirerende personen. Ook het labyrint is het 

bekijken waard. Het is een kopie van het model 

op de vloer van de beroemde kathedraal van 

Chartres.

» bijbelsetuininhoofddorp.nl

 

7

Israëltuin, Nederlands Hervormde Kerk 
Zwartebroek 
‘Het Goede Land’, zo heet de Israëltuin 

in Zwartebroek op de Veluwe. De tuin is 

aangeplant met kruiden, planten en bomen 

uit het bijbelse Israël, zoals olijfbomen, venkel 

en alsem. In de speciaal gemaakte brochure 

vindt u een toelichting met bijbelteksten en 

achtergronden.

»  hervormdzwartebroekterschuur.nl > overige 

> Israëltuin
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Bedja Justins ogen beginnen 
te stralen als ze vertelt 
hoeveel ze heeft  gehad aan 
de hulp van de Mother’s 
Union. Die hulp was dringend 
nodig. “Ik vind het leven niet 
makkelijk als alleenstaande 
moeder zonder inkomen. 
Mijn man is overleden in 
2016. Toen hij nog leefde, 
bewerkten we samen het 
land. Dat leverde genoeg 
oogst op om van rond te 
kunnen komen. Maar ik kan 
dat werk niet in mijn eentje 
doen, omdat ik ziek ben. In 
2013 merkte ik dat ik begon te 
bloeden. Na onderzoek bleek 
ik baarmoederhalskanker te 
hebben. In het ziekenhuis 
zeiden ze dat ik 300.000 
Oegandese Shilling - ongeveer 
100 euro - nodig had om 
een operatie te betalen. 
Een enorm bedrag, dat ik 
niet had. De pijn werd steeds 
erger, waardoor ik niet meer 
op het land kon werken.”

Op jezelf aangewezen
Armoede, ziekte en huiselijk 
geweld maken het leven van 

veel vrouwen in Oeganda 
zwaar. Door de jarenlange 
oorlog zijn vrouwen en 
mannen getraumatiseerd. 
Doordat veel gezinnen 
moeilijk kunnen rondkomen, 
gaan veel kinderen niet naar 
school. Veel mensen zijn op 
zichzelf aangewezen. Daar 
probeert de Mother’s Union, 
de vrouwenvereniging van 
de Orthodoxe Kerk van 
Oeganda, wat aan te doen. 
De Union kwam ook Bedja op 
het spoor en zorgde ervoor 
dat ze toch geopereerd kon 
worden. “Het bloeden is 
gestopt, maar ik heb nog veel 
pijn. Mijn hoop is dat de pijn 
weggaat zodat ik weer wat 
werk kan verrichten en geld 
kan verdienen. Dan hoef ik 
niet langer bang te zijn dat 
mijn kinderen niet meer 
naar school kunnen.”

Durven dromen
De Mother’s Union heeft  
coördinatoren in dienst die 
mensen als Bedja regelmatig 

bezoeken. Om de paar weken 
reist Beatrice Ayuro naar het 
dorp waar Bedja woont. Ze 
probeert daar te voorzien in 
de persoonlijke noden. Bedja 
somt op: “Beatrice zorgde 
voor sojabonen die ik kon 
verbouwen. Met het geld dat 
ik daarmee verdiende kon ik 
geiten kopen. Ook kreeg ik 
zaden voor bananenplanten. 
Daardoor kan ik nu bananen 
verkopen op de markt.”
Dankzij de steun in de 
afgelopen jaren kan 
Bedja weer vooruitkijken. 
“Ook al hebben we veel 
moeilijkheden, we lachen 
ook veel en kunnen de 
problemen soms vergeten.” 
Ze kan zelfs weer voorzichtig 
dromen van een betere 
toekomst. “Ik zou graag 
twee koeien willen, zodat 
ik zelf weer kan ploegen op 
het land. Dan kan ik genoeg 
voedsel verbouwen om te 
eten en te verkopen en 
heb ik helemaal geen hulp 
meer nodig.” In Oeganda kan 

een beetje hulp het 
verschil maken tussen 
bittere armoede of een 
menswaardig bestaan. 
Daarover kan Bedja 
Justin meepraten. 
Sinds haar man 
overleed, heeft  ze het 
zwaar. Maar dankzij 
de Mother’s Union ziet 
haar toekomst er iets 
hoopvoller uit.

‘ Al is het 
moeilijk, 
toch lachen 
we veel’

Hulp voor kwetsbare vrouwen in Oeganda

Overal ter wereld
Kerk in Actie, het diaconale en zendingswerk van 
de Protestantse Kerk, kan over heel de wereld hulp 
bieden. Een wijdvertakt netwerk van plaatselijke 
kerken en kerkelijke organisaties maakt die steun 
mogelijk, bijvoorbeeld aan de Mother’s Union. Er is 
immers vrijwel geen land waar de kerk niet actief is, 
en overal bestaat een diaconie. Daardoor komt hulp 
snel en efficiënt op plekken waar andere organisaties 
moeilijker kunnen komen. 

Op www.gelovenindelen.nl kunt u het verhaal van 
Bedja bekijken.
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In Oeganda kan 
een beetje hulp het 
verschil maken tussen 
bittere armoede of een 
menswaardig bestaan. 
Daarover kan Bedja 
Justin meepraten. 
Sinds haar man 
overleed, heeft  ze het 
zwaar. Maar dankzij 
de Mother’s Union ziet 
haar toekomst er iets 
hoopvoller uit.

64  ·    ·  65

Wereldwijd



 @JMPraamsma:  “Nieuw tijdschrift  Petrus laat goed zien wat een bijzondere kerk de 

@PKNnl eigenlijk is. Een tegengeluid van warmte en stilte in onze drukke samenleving.”

 @SisiMono34:  “Net jaarlijkse #kerk bezoek gehad. Positief verrast door de mooie boodschap 

en vooral door het #kerkkoor dat prachtig zong. Wilde na het eerste nummer al staande ovatie 

geven maar dat schijnt niet gebruikelijk te zijn.”    @BerberBouma:  “Dochter Meike ging 

vanmorgen met pake en beppe mee naar de kerk en mocht daar zomaar als ‘jongste diaken’ de 

dominee helpen bij het avondmaal. Mooi!”  Piet Blonk:  “Ik heb het gerecht ‘vis met geurige 

kruiden’ uit Petrus gemaakt en we hebben daar heerlijk van gegeten. We zijn met z’n tweeën en 

hebben alles door twee gedeeld (behalve de baktemperatuur en de tijd). Bedankt!” 

 @JohanRoest:  “Als #buurtpastor van een #pioniersplek ervaar ik gelukkig dat het zin heeft  

als #kerk maatschappelijk actief te zijn. Als #jeugdouderling vind ik het soms moeilijk de rug te 

rechten … Maar als er dan 28!! nieuwe jongeren op een activiteit afkomen geeft  dat de burger 

moed!”  @ajdnoordijk:  “Het gemeenteberaad over het inzegenen van alternatieve relaties 

gisterenavond @Elthetokerk was open en respectvol! Mooi om een bijdrage te leveren hieraan.”  

 @Esthervgolen:  “Zo staan we ervoor in de ogen van een jongere @PKNnl #petrus 

#magazine” (over de Stille aanbidder)   @Druifl uisje:  “Het fi jne aan het gaan naar een 

pioniersplek is dat ik mag zijn wie ik ben, met al mijn 

aarzelingen, schroom, weerstanden, vrees 

en (verborgen) verlangens en dat men 

niet veroordeelt, maar met open armen 

ontvangt. #pionieren @PKNnl.”

 @Joost1978:  “Stuiterende tiener in 

huis na een fantastisch #Sirkelslag met 

#jongwoerden. Dank je wel @JOPpkn voor een 

geweldige avond (en voor de slagroom op haar gezicht).”

#KERK Dit schreef u op Twitter, 
Facebook of elders online over 
de kerk (en over Petrus).

#jongwoerden. Dank je wel @JOPpkn voor een 

geweldige avond (en voor de slagroom op haar gezicht).”

“Ik kreeg Petrus zelfs 2 keer. 
Dat is mooi, want dan kan ik er vast 
wel weer iemand blij mee maken.”

 @ada.vandoorn 
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Colofon
Petrus is een uitgave van de Protestantse 

Kerk in Nederland. In het magazine staan 

persoonlijke en inspirerende verhalen over 

hoe samen kerkzijn mensen troost, steun en 

zin geeft. Eerlijke verhalen over geloof, hoop 

en liefde. Soms ontroerend, soms vol twijfel 

en gebrek, maar altijd puur en menselijk. 
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Habo DaCosta, Vianen

V E R H A L E N  V A N  G E L O O F,  H O O P  E N  L I E F D E

vertelt...

K O M  L U I S T E R E N  N A A R 
M O O I E ,  O N T R O E R E N D E  E N 
B I J Z O N D E R E  V E R H A L E N 
Vier mensen vertellen voor de 

microfoon een persoonlijk, 

waargebeurd verhaal

Met o.a. ds. Paul Visser 

en Feije Duim

D O N D E R D A G  2 4  M E I
Koor St. Joriskerk

Hof 1, Amersfoort 

Vanaf 20.00 uur

U kunt u gratis aanmelden via 

www.protestantsekerk.nl/petrusvertelt

Leesbeperking

Voor mensen met een leesbeperking is Petrus 

ook verkrijgbaar in braille, grootletter, digitale

en gesproken vorm. Voor een gratis 

abonnement of een proef-cd kunt u terecht bij 

de CBB: tel. 0341 - 56 54 99, e-mail info@cbb.nl.Word gratis abonnee!
Wilt u Petrus voortaan gratis in uw brievenbus? Of wilt u 
een of meerdere nummers aanvragen voor uzelf of voor 
een ander? Meld u dan aan op petrusmagazine.nl
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HENK DE  VELDE
Er ís geen weg, zegt de 

onverschrokken zeezeiler tegen 

de dominees Visser&Visser

DE KERK,  WAT  
HÉB JE  ERAAN?
Wietske ging weer  

in zichzelf geloven

GEEN GELD, 
TOCH BOODSCHAPPEN
In Almere kan het in  

de sociale supermarkt



‘Overal in de Bijbel hoor 
ik tussen de regels door 

de hartslag van God’
Kunstenares Margje Schuurman ziet in grote en 

kleine dingen de liefde van God. Op pagina 38 vertelt 

ze wat de vijf sola’s voor haar betekenen.


