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 Marusja 

is hoofdredacteur van Petrus. Ze is altijd 

in voor een goed gesprek. Of dat nu bij een 

kampvuur is, of zomaar op straat. Dit jaar 

draait de Startzondag om ‘een goed gesprek’. 

Oprechte aandacht geven, betrokken luisteren 

- zo ontstaan overal in de kerk waardevolle 

gesprekken. Zo krijgt Tine Veldhuizen de 

zondagsschoolkinderen in Baarn wekelijks aan 

het praten (pag. 22) en vragen scholieren in 

Amsterdam-IJburg honderduit als ze fi losoferen 

met de Bijbel (pag. 42), Reageren? Mail naar 

petrus@protestantsekerk.nl

 Marusja: 

Toen ik ooit een aantal jaren in Eindhoven werkte, 

grapten mijn collega’s vaak over mijn protestantse 

komaf. Maar de scheidslijn - de protestanten boven 

en de katholieken beneden de rivieren - is lang niet 

altijd scherp. De wandeling op pagina 34 neemt u mee 

langs protestantse sporen in Zuid-Limburg, van Gulpen 

naar Vaals.

Verder in dit nummer: 

12 Opgevist

15  Kerk & historie: Sint-Maartenskerk Zaltbommel

16  Oud & jong samen in de kerk: Dick en Sharon

20 Tafelen: de beroepingscommissie in Tull en ‘t Waal

27  Column: pionieren in Leidsche Rijn

30  Erin of eruit: twee protestanten over hun kerk

33  Dagboek van Judit

45  Onder de toga: Jantine Veenhof

50  De vijf sola’s van Frederik Vos

55  De stille aanbidder in de Petrakerk in Veenendaal 

56  Lynn (8) wil een “echte leerling van Jezus” zijn

57  Het mooiste lied van Rob van den Eijkhof

59  Petrus anno 2018: visser Jan Tanis vertelt

60  Wereldwijd: de kerk in Syrië

62  Een biertje in de kerk: Café Goedenavond

64  7 x wandelen

66  #kerk

46
Zomerse goulash 

met een goed 

glas wijn

38
Dat verdient een bloemetje

06
Visser & Visser willen kaarsjes branden 

met Jacobine Geel

48
Bijen, eten en een goed gesprek: 

Taste is er voor de buurt

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.

Wat herken je in Petrus?
“Ik denk bij Petrus vooral aan zijn standvastig-

heid. Hij maakte in zijn leven moeilijke dingen 

mee, maar bleef toch vertrouwen op God.

Ook ik blijf op God vertrouwen nu we als gezin 

door een moeilijke tijd gaan.”

Wat zou jij doen tijdens de storm op het meer?
“Ik kan me voorstellen dat ik net als Petrus 

zou twijfelen of alles goed zou komen... 

Maar uiteindelijk zou ik er toch op vertrouwen 

dat God ons erdoorheen zou helpen.”

Zou jij visser van mensen kunnen zijn?
“Ik probeer het! Mensen die mij kennen van 

vóór ik tot geloof kwam, zien dat ik nu anders 

ben. Ik ben bijvoorbeeld niet langer boos 

vanwege alles wat ons overkomt. Dat leidt 

regelmatig tot gesprekken.”

Wie is een rots in jouw leven?
“Dat is God.”

Wat komt elke zondag op tafel - voor of na de kerk? 
“Wat lekkers bij de ko�  e!”

Esther Crisci (34) voelt zich nooit 

meer alleen. Op pagina 30 leest u 

hoe ze tijdens een Alpha-cursus in 

de kerk ontdekte dat God haar draagt. 

Ze vertelt hoe dat haar door moeilijke 

tijden heen helpt.
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Corrie ten Boom (1892-1983) 
was evangelist en 

verzetsstrijder. De 

familie Ten Boom bood 

tijdens de Tweede 

Wereldoorlog tijdelijk 

onderdak aan honderden 

Joden, verzetsstrijders 

en anderen die op de 

vlucht waren voor de 

nazi’s. De familie werd 

verraden en opgepakt. 

Corrie overleefde 

concentratiekamp 

Ravensbrück. Na de 

oorlog trok zij de hele 

wereld rond om over Gods 

liefde te vertellen. Het 

Corrie ten Boomhuis in 

Haarlem is te bezoeken 

(www.corrietenboom.com).

Nationale Protestantentest
De protestantse traditie 

is invloedrijk én 

kleurrijk. Altijd al 

willen weten op welke 

protestant u lijkt? 

Vul dan de test in op 

www.protestantsekerk.nl/

nationale-protestantentest

Corrie ten Boom is 

een van de mogelijke 

uitkomsten.

‘  Wees nooit bang om een 
onbekende toekomst 
in de handen van een 
bekende God te leggen.’   Corrie ten Boom
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‘  Wees nooit bang om een 
onbekende toekomst
in de handen van een 
bekende God



Visser & Visser

Hoe een 
eigenzinnige 
dominee een 
olievrouwtje 
werd

Als ze haar elegante, witte mantel uit heeft 

gedaan, overziet ze het tafeltje in het restaurant 

waar het interview plaatsvindt. Zij in donkere 

kleding, Rob Visser in een zwarte trui, Paul Visser 

met een donkerblauw jasje aan. “Misschien moet 

je die trui uitdoen, Rob”, suggereert ze. “Anders 

ziet het er allemaal zó donker uit. En Paul 

moet daar gaan zitten.” Ze wijst naar de stoel 

tegenover zich. Jacobine Geel is gewend om 

te letten op details, zoveel is wel duidelijk. 

Hier doet haar jarenlange tv-ervaring zich 

gelden. Alles moet kloppen voor de foto.  ›

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. 

Een goed gesprek hoe�  niet moeilijk te zijn, weet Jacobine 
Geel, die op televisie al honderden gesprekken voerde. 
Maar het vraagt wel wat van je. “Ik wil vooral luisteren: 
wat zegt de ander nu eigenlijk, en wat niet?” 
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al dat ze geen dominee wilde worden. Ze wilde 

niet vastzitten aan één gemeente en vooral niet 

“los van de wereld” zijn. Ook is ze - onafhankelijk 

en eigenzinnig als ze is - “niet het type bij wie 

mensen automatisch op schoot gaan zitten”, 

weet ze. “En ik heb er te weinig geduld voor. Ik 

wil iets verwezenlijken, een doel bereiken. Als 

gemeentepredikant is de gemeente het doel.”

Wat wilde ze dan wel? Daar had ze geen idee 

van. Bovendien vond ze dat ze zich het vak in 

elk geval eigen moest maken. Dus werd ze tóch 

gemeentepredikant, in de Dominicuskerk in 

Amsterdam. Ondertussen begon ze ook met het 

maken van radioprogramma’s voor de IKON.

Liefde voor preken
Het werk in de gemeente bracht haar niet op 

andere gedachten - “mijn ongeduld won” - 

maar in de Dominicuskerk ontdekte ze wel haar 

liefde voor preken. “Preken is veel meer dan een 

verhaal vertellen. Je kijkt vanuit een veel groter 

perspectief: wie ben ik, wie zijn de mensen 

om me heen? Je zoekt naar een opgave, een 

tegenstem, troost, of dat allemaal tegelijk. En dat 

hoef je allemaal niet op eigen gezag te doen. 

De Bijbel, die práát met mij.”

Paul Visser knikt instemmend: “Dat is prachtig, ja. 

Zo zei de grote prediker uit Londen, Spurgeon, 

het ook al.”

“De Bijbel praat niet alleen met je, hij spreekt je 

ook tegen”, vult Geel aan. “Maar wel als boek 

met veel ruimte en menselijkheid. De Bijbel is 

een verrassend boek dat je niet dicht mag laten.” 

In 1997 won ze de eerste preekwedstrijd van 

Trouw. Ineens stond ze op de kaart. Toen kwam 

de vraag of ze televisie wilde maken.

En nu is ze ook het “olievrouwtje van de GGZ”, 

zoals ze zichzelf noemt. Ze is iemand die 

verbindt, “een diplomaat voor de sector”. Maar 

makkelijk is dat niet. “Het ene moment gaat het 

over de gezondheid van personen, het andere 

over de veiligheid in de samenleving. Het is een 

complexe branche.”

Een ingewikkelde functie dus. “Maar ja, daar kies 

ik voor.” Rob Visser is benieuwd: “Zijn er dingen 

die jou uit de slaap houden?” Ze hoeft niet lang 

na te denken: wachtlijsten. “Je wilt er alles aan 

doen, maar dat is ontzettend taai.” 

Luisteren
In haar tv-programma’s heeft Geel met 

honderden gasten aan tafel gezeten. “Je 

probeert altijd de mens tot zijn recht te laten 

komen, dat zie ik. En je laat ook iets zien van 

jezelf”, constateert Paul Visser. “Maar hoe kom 

jij nu tot een goed gesprek?”

Voorwaarde nummer 1 is volgens haar “dat je 

echt wilt weten: hoe zit dat?” Het begint met 

een goede voorbereiding. “Maar vervolgens moet 

je de ander niet steeds confronteren met die 

kennis. Je moet vooral luisteren: wat zegt hij 

nu eigenlijk, en wat niet?”  ›

Jacobine Geel
Geboren: 29 april 1963, Amsterdam.
Televisie: diverse programma’s voor IKON 
en KRO/NCRV, de Nationale Bijbeltest, 
commentator bij kerkdiensten en andere 
religieuze plechtigheden.
GGZ Nederland: voorzitter sinds 2013.
Verder was Jacobine Geel onder andere 
gemeentepredikant in Amsterdam, voorzitter 
van diverse commissies en voorganger in een 
aantal nationale herdenkingsdiensten.
Familie: getrouwd, een zoon.

Onafhankelijk
De meeste mensen kennen Geel van 

tv-programma’s zoals Jacobine op Zondag 

en Schepper & Co. Bijna twintig jaar geleden 

begon ze met haar eerste programma, inmiddels 

is ze niet meer weg te denken van de buis 

met haar programma’s op het snijvlak van 

levensbeschouwing en maatschappij. En eigenlijk 

is dat niet eens haar “echte baan”. Dat is het werk 

voor GGZ Nederland, waarvan ze sinds 2013 

voorzitter is. 

Geen doorsnee combinatie, maar ach, een 

voorspelbare carrière heeft Geel nog nooit 

gehad. Toen ze theologie ging studeren, wist ze 

Paul Visser: 

‘We zijn de schaamte voorbij. 
Er is meer ruimte gekomen om 
je verhaal te vertellen’

OnafhankelijkOnafhankelijk
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“Moet je jezelf wel eens geweld aandoen?” 

vraagt Rob Visser zich af. Geel: “Je nodigt 

iemand niet uit om hem vervolgens af te 

branden. Dat vind ik niet kunnen. Ik wil echt 

weten waarom mensen denken dat iets het 

heil op aarde gaat brengen. En is daaraan te 

peuteren? Als je het niet eens bent met iemand, 

kun je tegenspraak organiseren. Maar wel op 

zo’n manier dat de ander een beetje ruimte 

krijgt. Het is niet de Jacobine Geel-show.”

Af en toe gaat Geel in gesprek met patiënten 

die haar rechtstreeks benaderen, bijvoorbeeld 

omdat ze zich niet goed geholpen of gehoord 

voelen. “Ik heb me altijd voorgenomen dat ik 

naar deze mensen zou luisteren.” 

Maar dat wordt haar niet altijd in dank 

afgenomen. Door in gesprek te gaan, wekt ze 

een verwachting die ze niet kan waarmaken. 

“Ik kan niet in hun dossier, ik kan niet tussen 

cliënt en behandelaar gaan zitten.” Dat levert 

veel boze reacties op: “Je krijgt hele tirades naar 

je hoofd.” Dat ze mensen moet teleurstellen, 

vindt ze het zwaarste aan haar werk. “Maar ja, 

moet ik het dan maar niet doen?”

Op het plein
Geel denkt dat er in de samenleving voldoende 

ruimte is voor een goed gesprek over geloven. 

“De generatie die frustratie en ballast ervaren 

heeft, gaat nu met pensioen. De jongere 

generatie kijkt veel onbevangener. Die weegt af: 

wat vind ik interessant, wat niet?”

“Mensen zijn meer uitgesproken”, vindt ook 

Paul Visser. “We zijn de schaamte voorbij. Er is 

meer ruimte om open je verhaal te doen. Op 

voorwaarde dat je authentiek bent en het van 

betekenis is.” 

Het mooie vindt Jacobine dat steeds meer 

christenen hun stem laten klinken buiten 

de kerkmuren. “Op heel veel plekken in de 

samenleving zie ik mensen die niet alleen ín de 

kerk willen zijn, maar die ook op het plein vóór 

de kerk gaan staan. Zij schamen zich niet voor 

hun geloof. Ze durven vanuit hun overtuiging te 

spreken of maatschappelijk actief te zijn. Dat is 

heel waardevol.” 

Aansteken
Rob Visser is zelf zo’n persoon. Hij kwam al een 

aantal keren in het nieuws omdat hij - gedreven 

door zijn overtuiging - een ferm standpunt 

innam. Twee keer kwam hij op zo’n moment 

in contact met Jacobine Geel. De eerste keer 

was bij het veelbesproken (oecumenische) 

huwelijk van prins Maurits en Marilène in 1998. 

Visser was hier als predikant in Apeldoorn 

bij betrokken, Geel was commentator bij de 

tv-uitzending van het huwelijk. 

De kerkenraad van de Grote Kerk in Apeldoorn 

wist niet dat er een eucharistieviering 

gehouden zou worden in hun kerkgebouw, 

Rob Visser hoorde dit pas kort van tevoren. 

De synodepreses belde hem nog om deze 

eucharistieviering in een protestantse kerk te 

verbieden, maar Rob Visser besloot door te 

zetten. “Ik dacht: al wordt dit het einde van 

mijn loopbaan, ik ga niet meemaken dat we 

straks in het nieuws komen als de kerk die 

dwars ging liggen.”

De tweede keer kruisten hun wegen na de 

aanslag op Koninginnedag 2009 in Apeldoorn. 

Jacobine Geel leidde de herdenkingsdienst voor 

de slachto� ers in Theater Orpheus. Rob Visser 

zette de deuren van zijn kerk wijd open en 

brandde kaarsen voor de slachto� ers - én voor 

de dader.* Talloze bezoekers kwamen naar de 

kerk. Soms blies iemand de kaars voor de dader 

uit. Rob Visser stak hem dan weer aan, steeds 

opnieuw. Dat leverde heftige reacties op. 

Het confl ict in Apeldoorn liep hoog op. 

Vlak voor de herdenkingsdienst vroeg 

Jacobine Geel: “Waar is die dominee die 

steeds in het nieuws was?” Maar Rob Visser 

mocht niet komen. 

De redactie van Pauw & Witteman belde: of hij 

dan op tv commentaar wilde geven. Maar dat 

leek Visser geen goed idee, de gemoederen 

waren al zo verhit. “Ik moest nog verder in 

Apeldoorn.” “Het blijft mij verbazen”, reageert 

Paul Visser, “dat het aansteken van die kaars jou 

zoveel problemen gaf. Er blijft nog veel werk 

aan de winkel.”

Kaarsje
Een paar maanden na het drama in Apeldoorn 

zat Rob Visser bij Jacobine Geel in het 

programma Schepper & Co. Haar laatste vraag 

was toen: “Voor wie zou u een kaars willen 

branden?” Er staat nu geen kaars op tafel, maar 

hij legt dezelfde vraag voor aan haar. Ze aarzelt.

Paul Visser weet het wel: “Te vaak gebeurt 

het dat vluchtelingen die hier al jaren wonen, 

vanwege veranderd beleid worden opgepakt 

en alsnog terug moeten - met alle dreiging van 

dien. Ik schaam me daarvoor en ik snap 

er ook niets van. Voor hen zou ik een kaars 

willen branden.”

Maar dan ook een kaars voor de IND, voegt 

Geel er meteen aan toe. “Want de kerk kiest 

vaak heel makkelijk voor slachto� ers. Dan denk 

ik: draai het eens om, raak eens uit dat spoor.”

Paul knikt: “Prima, maar dan om in wijsheid en 

barmhartigheid recht te doen aan iedereen. 

Ik ben er niet van overtuigd dat dit nu altijd 

gebeurt.”

Zelf kiest Jacobine Geel uiteindelijk 

voor een kaarsje voor de cliënten. “In de 

gezondheidszorg zeggen we dat de wens van 

de patiënt centraal staat, maar het is nogal een 

stap om die wens ook echt voor te laten gaan.”

“En zodra je die kaars hebt opgestoken?” 

vraagt Paul Visser retorisch. “Dan komen 

alle bestuurders in beeld!” 

Het thema van de Startzondag is dit jaar 

‘Een goed gesprek’. Kijk voor meer informatie 

op protestantsekerk.nl/startzondag.

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).
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Jacobine Geel

‘Ik wil echt weten waarom 
mensen iets denken’

Rob Visser

‘Ik dacht: ik ga niet meemaken 
dat we in het nieuws komen als 
de kerk die dwarsligt’

*Wilt u weten waarom Rob Visser een kaars brandde voor de dader 

van de aanslag op Koninginnedag 2009? Beluister zijn verhaal via 

soundcloud.com/petrusvertelt. U kunt zich gratis abonneren op 

deze podcast met verhalen van geloof, hoop en liefde.

Visser & Visser

Aansteken
Rob Visser is zelf zo’n persoon. Hij kwam al een 

aantal keren in het nieuws omdat hij - gedreven 

door zijn overtuiging - een ferm standpunt 

innam. Twee keer kwam hij op zo’n moment 

in contact met Jacobine Geel. De eerste keer 

was bij het veelbesproken (oecumenische) 

huwelijk van prins Maurits en Marilène in 1998. 

Visser was hier als predikant in Apeldoorn 

bij betrokken, Geel was commentator bij de 

tv-uitzending van het huwelijk. 

De kerkenraad van de Grote Kerk in Apeldoorn 

wist niet dat er een eucharistieviering 

gehouden zou worden in hun kerkgebouw, 

Rob Visser hoorde dit pas kort van tevoren. 

De synodepreses belde hem nog om deze 

eucharistieviering in een protestantse kerk te 

verbieden, maar Rob Visser besloot door te 

zetten. “Ik dacht: al wordt dit het einde van 

mijn loopbaan, ik ga niet meemaken dat we 

straks in het nieuws komen als de kerk die 

dwars ging liggen.”

De tweede keer kruisten hun wegen na de 

aanslag op Koninginnedag 2009 in Apeldoorn. 

Jacobine Geel leidde de herdenkingsdienst voor 

de slachto� ers in Theater Orpheus. Rob Visser 

zette de deuren van zijn kerk wijd open en 

brandde kaarsen voor de slachto� ers - én voor 

de dader.* Talloze bezoekers kwamen naar de 

kerk. Soms blies iemand de kaars voor de dader 

uit. Rob Visser stak hem dan weer aan, steeds 

opnieuw. Dat leverde heftige reacties op. 

Het confl ict in Apeldoorn liep hoog op. 

Vlak voor de herdenkingsdienst vroeg 

Jacobine Geel: “Waar is die dominee die 

steeds in het nieuws was?” Maar Rob Visser 

mocht niet komen. 

Rob Visser

‘Ik dacht: ik ga niet meemaken 
dat we in het nieuws komen als 
de kerk die dwarsligt’
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Hoorspel
De niet verhoorde gebeden 
van Jacob de Zoet

Jacob de Zoet is de hoofdpersoon 

uit het hoorspel ‘De niet verhoorde 

gebeden van Jacob de Zoet’. Deze 

Zeeuw uit het stadje Domburg reist 

naar het Nederlandse handelseilandje 

Deshima, voor de kust van Japan. 

Hij komt daar om de boeken van de 

VOC te controleren, maar belandt in een wereld vol corruptie en intriges. 

Hij riskeert de goede relatie met handelspartner Japan doordat hij zijn psalmboek 

- tegen de regels in - meegenomen heeft naar het eilandje. Hoe loopt dat af? 

Beluister het via de website van NPO Radio 1.

» nporadio1.nl/podcasts/het-verhaal

Boek
Stilte

Hoe zou het zijn 

geweest om in 

de zeventiende 

eeuw je geboorteland in Europa 

te verlaten om als missionaris 

te vertrekken naar het verre en 

vijandige Japan? In het boek Stilte 

van de auteur Shusaku Endo volg je 

het leven van Sebastian Rodrigo en 

zijn Japanse tijdgenoten. Hoewel 

het verhaal zich honderden jaren 

geleden afspeelt, zijn de vragen 

waar de hoofdpersonen mee 

worstelen heel actueel. Zoals: is de 

God in wie ik geloof dezelfde als 

die van jou? Lezers van het boek 

zijn het er niet over eens: is dit nu 

een verhaal over een vastberaden 

priester die uiteindelijk zijn geloof 

verliest, of over een priester die 

juist de kern van zijn geloof vindt? 

Ontdek het zelf.

» kok.nl

Podcast
Petrus Vertelt

Wat doet havenpredikant Helene Perfors op een spookschip? Kan 

ze de Filipijnse bemanning helpen, en hoe dan? Waarom keerde 

zeezeiler Henk de Velde terug naar Nederland, terwijl hij had 

gezegd dat hij voor altijd zou wegvaren? Bij Petrus Vertelt delen 

mensen voor de microfoon een verhaal uit hun leven. Een verhaal 

van geloof, hoop en liefde uit de Protestantse Kerk. Stuk voor stuk 

zijn dat mooie, bijzondere of ontroerende verhalen - elk verhaal 

is persoonlijk en echt gebeurd. De vertellers hebben verschillende 

achtergronden en hebben vaak geen podiumervaring. Des te beter 

en echter zijn de verhalen. Neem gratis een abonnement op de 

podcast en luister alle verhalen.

» soundcloud.com/petrusvertelt

Website
Vereeuwigd

“Ik heb geleerd dat je je gezondheid nooit 

als vanzelfsprekend mag zien. Dat maakt dat 

ik iedere dag met volle teugen geniet van 

wat ik wél heb.” Dit vertelt Mette, die al jong 

meerdere vormen van kanker kreeg. Zieken 

en stervenden kunnen ons iets waardevols 

leren over de vergankelijkheid, maar ook 

over de schoonheid van het leven. Op de 

website Vereeuwigd doen mensen dit in 

woord en beeld. Hun verhalen vormen een 

ode aan het leven. Bent u ook ernstig of 

chronisch ziek (geweest)? Dan kunt u uw 

levensles ook delen. 

» vereeuwigd.nu 

Festival
Geestdrift 

De grootste godsdienst ter wereld is niet het christendom maar het rotsvaste geloof in de 

economie. Dat stelt Tomáš Sedláček, een Tsjechische econoom en fi losoof die vorig jaar 

sprak op het Geestdrift Festival. Over die uitspraak moest ik wat langer nadenken: ben 

ik ook een volgeling van de wereldeconomie? Zo neem je wel meer mee om over na te 

denken als je het festival in de Geertekerk in Utrecht bezoekt. Ook dit jaar is het een dag 

vol verrassende lezingen, moderne beeldende kunst en muziek die je bijblijft. Zo komt 

dit jaar bijvoorbeeld de invloedrijke Kroatische theoloog en denker Miroslav Volf naar 

Utrecht. Het eeuwenoude orgel in de kerk wordt niet genegeerd - het festival laat horen 

dat oude en nieuwe muziek prima samengaan. Datum: 10 november, tickets via de site.

» geestdriftfestival.nl

Themaweekend
L’Abri

Het is negen uur ‘s ochtends en ik daal 

de lange, oude trap af naar de eetzaal. 

Mijn Canadese en Duitse kamergenoten 

gingen me al voor. Gelukkig vind ik hen 

door af te gaan op het geroezemoes 

en de geur van geroosterd brood. Bij 

l’Abri, een gemeenschap in Eck en Wiel, 

staan drie dingen centraal: gesprek, 

gebed en gastvrijheid. Gasten, met 

name (internationale) studenten, kunnen 

hier studeren en tot rust komen door 

sober te leven. Iedereen helpt dagelijks 

mee met klussen in en om het huis. 

Dit jaar organiseert l’Abri verschillende 

weekenden rond het thema ‘vrijheid’.

» labri.nl

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. 
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ik ook een volgeling van de wereldeconomie? Zo neem je wel meer mee om over na te 
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[ advertentie ]

Protestantse lezing 2018 
door Ben Tiggelaar

 

Datum: woensdag 31 oktober 2018 

Locatie: Corpus in Oegstgeest

Tijd: 19.30-21.30 uur

Meer informatie en aanmelden via www.protestantsekerk.nl/lezing
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Hoe je zélf iets van 
je leven kunt maken. 
(Of toch niet?)

Kerk & historie

Abonneer u op de podcast van Petrus Vertelt… 

en beluister de verhalen van de voorgaande 

verhalenavonden: Soundcloud.com/Petrusvertelt 

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

D O N D E R D A G  13  S E P T E M B E R
Ichthuskerk, Parkdreef 248, Zoetermeer

20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)

Meld u gratis aan via protestantsekerk.nl/petrusvertelt

Z A T E R D A G  2 7  O K T O B E R 
Op het Inspiratiefestival Terschelling

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... Gevangen in 
de kerk
Er schuilt een bijzonder verhaal achter een klein, 
dichtgemetseld raampje in de Sint-Maartenskerk in 
Zaltbommel. Hier woonde zes eeuwen geleden de 
ingemetselde stadskluizenares Aleid.

Stadskluizenaressen waren in de 

late middeleeuwen geen onbekend 

fenomeen. Het waren vrouwen 

die kozen voor een religieus leven, 

maar zich niet wilden terugtrekken 

uit de samenleving. Door zich op 

te laten sluiten in een kluis aan de 

zijkant van een stadskerk, konden 

ze zich wijden aan studie en gebed. 

Maar ze konden ook contact 

houden met de buitenwereld. 

In de buitenmuur zat namelijk 

een raampje.

Tussen hemel en aarde
De kluis waarin Aleid Gerards-

dochter van Veen zich aan het 

begin van de vijftiende eeuw 

had teruggetrokken, was destijds 

ongeveer 2.30 meter lang en 1.60 

meter diep. Via het buitenraampje 

kreeg ze één keer per dag voedsel 

aangereikt. Omdat ze afstand had 

gedaan van het aardse leven, werd 

ze gezien als bemiddelaar tussen 

hemel en aarde. 

Niet alleen het ‘gewone volk’, 

maar ook de plaatselijke elite 

kwam bij haar langs voor wijze 

raad. Zo had ze veel invloed 

in de stad. Bovendien had de 

bisschop besloten dat iedereen 

die haar bezocht, en daarmee haar 

kluizenaarsbestaan ondersteunde, 

een afl aat zou ontvangen.

Stille getuige
Aan de binnenkant van de Sint-

Maartenskerk is nu weinig meer te 

zien van de kluis. De twee getraliede 

raampjes zijn verdwenen. De helft 

van de ruimte wordt tegenwoordig 

in beslag genomen door de 

toiletten. Maar het dichtgemetselde 

raampje aan de buitenkant van 

de kerk getuigt nog steeds van de 

kluizenares van eeuwen geleden. 

De toren van de 
Sint-Maartenskerk 
beklimmen? Dat kan 
tot en met oktober op 
zaterdag en zondag 
om 14.30 en 15.30 uur. 
Op vertoon van deze 
Petrus betaalt u voor 
twee personen geen 
€ 7,- maar € 5,-.

Op 2 minuten lopen van de Sint-Maartenskerk vindt u de gezellige brasserie 

De Poorterij, waar u van dinsdag tot en met zondag (12.00 - 22.00 uur) 

terechtkunt voor een kopje ko�  e, lunch of diner.  

Op vertoon van deze Petrus krijgt u 10% korting op de rekening! 

» de-poorterij.nl/brasserie
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Gevangen in 
de kerk
Er schuilt een bijzonder verhaal achter een klein, 
dichtgemetseld raampje in de Sint-Maartenskerk in 
Zaltbommel. Hier woonde zes eeuwen geleden de 
ingemetselde stadskluizenares Aleid.

Stadskluizenaressen waren in de 

late middeleeuwen geen onbekend 

fenomeen. Het waren vrouwen 

die kozen voor een religieus leven, 

maar zich niet wilden terugtrekken 

uit de samenleving. Door zich op 

te laten sluiten in een kluis aan de 

zijkant van een stadskerk, konden 

ze zich wijden aan studie en gebed. 

Maar ze konden ook contact 

houden met de buitenwereld. 

In de buitenmuur zat namelijk 

een raampje.

Tussen hemel en aarde
De kluis waarin Aleid Gerards-

dochter van Veen zich aan het 

begin van de vijftiende eeuw 

had teruggetrokken, was destijds 

ongeveer 2.30 meter lang en 1.60 

meter diep. Via het buitenraampje 

kreeg ze één keer per dag voedsel kreeg ze één keer per dag voedsel 

aangereikt. Omdat ze afstand had 

gedaan van het aardse leven, werd 



Het is bijna veertig jaar 
geleden dat Dick meehielp 
om de Ichthuskerk in 
Zoetermeer op te bouwen - 
ver voordat Sharon geboren 
werd. Tussen de twee gaapt 
meer dan een halve eeuw en 
ze lijken niet veel gemeen 
te hebben. Hij hee�  zijn 
werkzame leven al achter 
de rug. Zij moet er nog aan 
beginnen. Zij rijdt elke 
zondag - “Nou, bíjna elke 
zondag” - op de � ets naar 
de kerk. Hij gaat op zijn 
scootmobiel - “... behalve als 
het slecht weer is”. Maar al 
vroeg in het gesprek blijken 
ze te worstelen met dezelfde 
thema’s. Dick: “Ik ben af en 
toe jaloers op mensen die 
heel intens geloven. Ik heb 
wel duizend-en-een vragen 
en twijfels.”

Onwijs mooi
Of ze een voorbeeld hebben, 
als het gaat om geloof? Sha-
ron weet het meteen. “Mijn 
ouders gingen niet naar de 
kerk, maar mijn moeder 

leerde me wel bidden en 
vertelde me over God. Dat 
maakte dat ik al jong wist dat 
ik gedoopt wilde worden. Zo 
kwam ik op mijn zestiende in 
contact met een dominee die 
heel geïnteresseerd, aardig 
en open was. Toen we elkaar 
een aantal keer gesproken 
hadden, stelde hij voor dat 
ik niet alleen gedoopt zou 
worden maar ook meteen 
belijdenis zou doen. ‘Dan 
kiest Hij jou en kies jij Hem 
op één dag.’ Onwijs mooi, 
toch? Korte tijd later bleek 
dat hij een hersentumor 
had, waardoor hij niet lang 
meer te leven zou hebben. 
De doop- en belijdenisdienst 
moest hij via een livestream 
volgen. Toen ik na die dienst 
bij hem langsging, zag ik 
helemaal geen angst voor de 
dood bij hem. Hij zei dat hij 
de engelen al in de slaapka-
mer zag zitten.” 
Ze weet waarom juist deze 
ervaring zoveel indruk hee�  
gemaakt. “Het raakte me 
heel erg dat hij zich zó kon  

Hij (75) zit altijd rechts in de kerk, zij (21) in het 
midden. Ze kennen elkaar van gezicht, maar hebben 
elkaar nog nooit diep in de ogen gekeken. Tijd voor een 
goed gesprek. Over geloof, twijfel en vertrouwen.

Dick en Sharon
Sharon van Veen (21) is derdejaars-student 

Bestuurskunde aan De Haagse Hogeschool. 

Ze woont bij haar ouders in Zoetermeer. Dick 

Brinkman (75) is gepensioneerd, heeft vier dochters en 

acht kleinkinderen, en is twaalf jaar ouderling geweest 

in de Ichthuskerk. Ook hij woont in Zoetermeer.

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.

Geloven door 
ellende heen

toevertrouwen aan God. Juist 
met het uitzicht op de dood.”
 
Zoals een kind
Sharon wil er niet te veel over 
kwijt, maar ze hee�  als kind 
een aantal vervelende dingen 
meegemaakt. “Veel mensen 
om me heen overleden in die 
periode. Dat hoor je als kind 
eigenlijk niet mee te maken. 
Maar die dingen hebben me 
wel dichter bij God gebracht. 
Ik had het gevoel dat Hij met 
me meeging.” Desondanks 
vindt ze de dood een heel 
moeilijk thema. “Ik denk 
niet dat ik er volledig op kan 
vertrouwen dat alles wel goed 
komt na de dood.” 
“Vertrouwen op God zoals 
een klein kind vertrouwt op 
zijn moeder: dat vind ik ook 
heel moeilijk”, reageert Dick. 
“Ik ben af en toe wel jaloers 
op mensen die zo intens 
geloven.” “Ja, ik ook!” 
zegt Sharon uit de grond 
van haar hart. Er zijn vragen 
waar hij niet uitkomt, zegt 
Dick. “Waarom doen mensen 
elkaar zulke verschrikkelijke 
dingen aan? Alleen al als 
ik denk aan de Tweede 
Wereldoorlog, al die Joden die 
toen uitgemoord zijn ...”  ›

Dick: ‘Ik heb wel 
duizend-en-een 
vragen en twijfels’
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Oud & jongOud & jong

...ROND EEN KAARTSPEL

Tafelgesprekken ‘Samenleven’
Spel van honderd kaarten rond de thema’s ‘samenleving’, ‘het doel van je 

leven’, ‘God en zo’ en ‘toekomst’ waarmee je op een ongedwongen manier 

met elkaar in gesprek kunt. Geschikt voor een groep van 6 tot 8 personen.

...OVER OMGAAN MET VERLIES

Ik bewaar je
Boekje voor wie een dierbare moet missen. Met passende teksten, gebeden en 

afbeeldingen, en verwijzingen naar literatuur en websites over rouwverwerking. 

Ook geschikt om weg te geven. 

EEN GOED GESPREK…

€ 4,95

Bestellen via www.protestantsekerk.nl/webwinkel of 
(030) 880 18 80. U betaalt geen verzendkosten.

€ 19,80

Ook beschikbaar: 
Tafelgesprekken ‘Feestdagen’ 

en Tafelgesprekken 
‘Levensverhalen’

Versterk de Kerk in 
het Midden-Oosten
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www.kerkinactie.nl/najaarscampagne

Sharon: “Maar daar zijn we 
als mensen toch zelf schuldig 
aan? Ik denk dat God pas 

in de hemel zorgt dat alles 
helemaal goed is.” Dick: 
“Maar Hij laat al die dingen 
nu wel toe!”

Aai over mijn bol
Dick hee�  net als Sharon 
genoeg narigheid 
meegemaakt, blijkt tijdens 
het gesprek. “Ik heb twintig 
jaar geleden in één jaar tijd 
mijn vrouw, mijn vader, mijn 
schoonvader en mijn broer 
verloren. Dat was echt een 
rampjaar. Toch heb ik toen 
ook troost ervaren. Toen 
we net hadden gehoord dat 
mijn vrouw niet lang meer 
te leven had, kwam ik heel 
onverwacht een goede vriend 
tegen in het ziekenhuis. Hij 
omhelsde me, juist toen ik dat 
heel erg nodig had. En als ik 
dat jaar ‘s avonds in bed lag, 
met mijn handen gevouwen, 
ervoer ik een enorme rust. 
Alsof er iemand was die me 
over m’n bol aaide.” 

Ook Sharon is zich 
vaak bewust van Gods 
aanwezigheid. “Ik zie God 
terug in allerlei dingen. 
In de natuur, in alle dingen 
die Hij gemaakt hee�  ...” 
Het kan naast elkaar bestaan, 
zeggen ze allebei, de 
ervaring dat God er is - door 
alle ellende heen - én de 
vraagtekens en twijfels.
Ongemerkt zijn Dick en 
Sharon al bijna anderhalf 
uur met elkaar in gesprek - 
tijd om er een punt achter 
te zetten. “Zullen we zondag 
ko�  edrinken na de dienst?” 
stelt Dick voor. “Dan praten 
we nog even na.” 

Startzondag
Hoe voer je in de kerk ‘een 
goed gesprek’? Dat is dit jaar 
het thema van de Startzondag. 
Tips, handreikingen, spellen 
en bijbelstudies staan 
op protestantsekerk.nl/
startzondag.

Sharon: ‘Moeilijke dingen 
brengen me dichter bij God’

Hartenkreten deel je 

graag met anderen, 

zielenroerselen 

houd je soms 

liever verborgen. 

Dit prachtige 

hardcoverboekje 

vol hartenkreten 

en zielenroerselen 

bevat citaten uit de 

Bijbel, uitspraken 

van mensen van 

nu, en gedicht- en 

liedteksten. Om 

even bij stil te staan 

of met een ander 

te bespreken. 

Petrus verloot 25 

exemplaren van dit 

mooie boekje. 

Heeft u interesse? 

Schrijf of mail dan 

naar postbus 8504, 

3503 RM Utrecht, 

petrus@

protestantsekerk.nl.

[ advertentie ]

Spel van honderd kaarten rond de thema’s ‘samenleving’, ‘het doel van je 

leven’, ‘God en zo’ en ‘toekomst’ waarmee je op een ongedwongen manier 

met elkaar in gesprek kunt. Geschikt voor een groep van 6 tot 8 personen.

EEN GOED GESPREK…



Een nieuwe herder en leraar voor Tull en ‘t Waal, 

een prachtig lintdorp aan de Lek: die blijkt nog niet 

zo eenvoudig te vinden. Maria de Jong (33, met 

de zwarte trui), lid van de beroepingscommissie 

van de Hervormde Gemeente ‘t Waal en Honswijk, 

vergadert met een kleine groep gemeenteleden. 

Hoe staat het er nu voor? “We zijn al ruim een jaar 

op zoek naar een nieuwe dominee, samen met onze 

buurgemeente in Schalkwijk.” De commissieleden 

hebben verschillende preken beluisterd. “Vandaag 

bespreken we welke dominee we gaan benaderen.”

Maria is advocaat en moeder, ze moet dus keuzes 

maken als het gaat om haar vrije tijd. Maar ze 

investeert bewust in kerkwerk. “Ik doe dit ook voor 

de toekomst van onze drie jongetjes. Op zondag 

komen hier ongeveer vijftig mensen bij elkaar, daar 

zijn opvallend veel kinderen bij. Zij hebben andere 

gezinnen nodig om met elkaar God te zoeken.” 

Bijkomend voordeel: het is fi jn om deel te nemen 

aan de commissie. “Het is ontzettend leuk om met 

mensen uit je gemeente te bespreken wat je zoekt 

in een dominee, wat je mooi vond aan een preek en 

hoe je met elkaar de kerk wilt vormgeven. Je ontdekt 

nieuwe dingen aan anderen. We bakken ook met 

regelmaat iets lekkers voor de vergadering.”

Allemaal zijn ze ervan doordrongen: er móét iemand 

gevonden worden. De toekomst van het kerkje is 

erbij gebaat. “We zoeken een predikant met eerbied 

en grote liefde voor God. Iemand die ons op zondag 

verrast, zodat de Geest weer gaat waaien. De nieuwe 

dominee wordt hier ook niet alleen dominee van ons 

kerkje, maar van het hele dorp.”

Voor meer informatie: www.kerktullentwaal.nl

‘De nieuwe predikant wordt 
dominee van het hele dorp’

Op zoek naar
een herder
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Tafelen 
Een kopje ko�  e 

na de dienst, een 

kerkenraadsvergadering, 

een maaltijd voor de 

buurt, catechisatie 

met tieners ... Wat 

gebeurt er aan al die 

tafels in kerken in heel 

Nederland?
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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. In deze 

rubriek staan zij centraal.

‘ Ik wil kinderen
verrassen

‚

Tine Veldhuizen is een drijvende kracht 
achter de zondagsschool in Baarn

In de Calvijnkerk in Baarn gaan bijna alle kinderen 
naar de zondagsschool. Al bijna dertig jaar zorgt 
leidster Tine Veldhuizen (52) hier wekelijks voor 
een sprankelend uurtje. “Het is fantastisch om 
samen met kinderen op ontdekkingsreis te gaan 
door de Bijbel.”

Net voor de preek tijdens de ochtenddienst gaat de jongste 
groep (tot 7 jaar) naar Op Stap, hun zondagsschoolmoment. De 
oudere kinderen, van 7-9 en 10-12 jaar, hebben zondagsschool 
tijdens de middagdienst. Bij elkaar zijn het zo’n 40 kinderen. 
Ze zijn in groepen gesplitst vanwege het aantal en het verschil 
in ontwikkeling. Tine Veldhuizen: “In kleine groepen heb je 
meer oog voor het individuele kind en heb je makkelijker een 
echt gesprek.”  ›

‘   We willen iets meegeven waar de 
kinderen later nog aan terugdenken’

22  ·  
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Steunpilaar

Op www.jop.nl staan allerlei 

werkvormen voor kinderen. Bekijk 

ook hoe de kindernevendienst van de 

Fonteinkerk in Amersfoort de natuur 

in trekt in het KRO-NCRV programma 

Met hart en ziel van 1 mei.

Zie www.kro-ncrv.nl/methartenziel.
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Grote vragen
Tine staat in de Baarnse Calvijnkerk bekend 
om haar creatieve ideeën. Of het nu gaat 
om een gemeentedag, een kinderkerstfeest 
of een leuk uitje, ze denkt graag mee. Maar 
aan het zondagsschoolwerk verloor ze haar 
hart, al bijna dertig jaar geleden. Een hele 
periode, beaamt ze, maar absoluut niet te 
lang. “Ik beleef er zelf ook veel aan. Kinderen 
zijn onbevangen maar kunnen ook met grote 
vragen komen. Ik geef zelf leiding aan de 
oudste groep, waar je al echte gesprekken mee 
kunt voeren. Een inspirerende vorm vind ik 
om dit gesprek staand in een kring te doen, 
zodat we goed naar elkaar kunnen kijken én 
luisteren. Alle kinderen moeten ervaren dat 
er ruimte is voor wat zij te vertellen hebben.”
Met zo’n grote groep kinderen zijn er veel 
medewerkers nodig. “Iedereen vindt het 
van groot belang dat we er zijn, mensen 
willen dan ook meehelpen.” Onder de 
zondagsschoolleiders zijn meer vrouwen dan 
mannen. Als er mensen mee moeten draaien, 
worden daarom juist mannen gevraagd. 

“We zijn een mooi team. Iedereen hee�  
hetzelfde enthousiasme: het kind willen zien.”

Zaaien
De zondagsschoolleiding bedenkt haar eigen 
thema’s. “We putten uit materialen die er 
zijn. Uit het materiaal van JOP* halen we vaak 
goede spelmethodes. We hebben het eens een 
seizoen lang gehad over ‘wonderen’. Een ander 
seizoen ging het over ‘reizen’: toen gingen de 
kinderen aan het eind van het seizoen met een 
ko� ertje naar huis waar alle werkjes van het 
hele jaar in zaten. 
Dit jaar vertellen we verhalen over kinderen 
uit de Bijbel. Onlangs stond het verhaal van de 
maanzieke jongen centraal, een ingewikkeld 
verhaal waarin het woord mosterdzaad 
voorkomt. Een collega-leidster vertelde dat het 
diezelfde zondag landelijke zaaidag was. Zij 
had het idee om met elkaar te gaan zaaien.”

“Toen ik verder zocht, bleek het ook nog 
de internationale dag van de aarde te zijn. 
Allerlei lijntjes kwamen bij elkaar. Mijn eerste 
vraag in de kring was: wat vind je mooi aan 
de schepping? De een zei: de ruimte. Een 
ander: de dieren. Weer een ander: zuurstof. 
Het werd een leuk gesprek over het bewonen 
en beheren van de aarde. De kinderen gingen 
naar huis met een potje met zaadjes waar 
bloemen uit komen die insecten aantrekken. 
Hopelijk worden ze verrast door de aarde en 
het leven.”

Terugdenken
Tine vindt het mooi dat ze door de 
zondagsschool zelf ook gedwongen wordt met 
bijbelverhalen in de weer te zijn. “Wat valt mij 
op, wat triggert mij, welke vraag zou ik aan de 
kinderen willen stellen? Ik begin altijd met iets 
bij mezelf, dan volgen de kinderen vanzelf.”
In de lijdenstijd stonden zes bijbelse 
lijdensverhalen centraal. Tijdens die hele 
periode werkten de kinderen aan een 
paaskrans. “Door ze ergens naartoe te laten 
werken, hopen we dat de kinderen geen 
enkele bijeenkomst willen missen want 
dan hebben ze een onderdeel niet. Van een 

ouderpaar hoorden we dat hun kind thuis alle 
verhalen bij de krans kon vertellen. Dat zien 
we natuurlijk graag!” 
Ook aan het kerstfeest wordt altijd veel 
aandacht besteed. “We maken een groot decor 
waar veel werk in zit. Je kunt denken: zoveel 
werk voor zo’n korte tijd ... Maar het is niet 
voor de anderhalf uur dat we kerst vieren in 
de kerk, het is voor de beleving. We willen 
iets meegeven waar de kinderen later nog aan 
terugdenken.”
De zondagsschool blijkt bovendien belangrijk 
voor het opbouwen van vriendschappen in de 
kerk. “Als je daar vriendjes en vriendinnetjes 
krijgt, is de kans groter dat je binding houdt 
met de kerk.”

Geleerd in de kerk
In haar dagelijks leven werkt Tine bij Special 
Arts, een stichting die bevordert dat alle 
mensen met een handicap aan kunst kunnen 
doen en dat ze hun talenten op dat gebied 
kunnen ontwikkelen.“Het vertellen en het 
bedenken van creatieve projecten voor 
mijn werk komen me goed van pas: het zijn 
dingen die samenkomen in de zondagsschool. 
Een tijdje geleden stond ik in het Flint 
Theater in Amersfoort voor een volle zaal 
bij een poëziefeest voor mensen met een 
verstandelijke beperking. Dat ik dat durf en 
kan, is in de kerk ontstaan.”

De wereld van de kerk en die van Special 
Arts raken elkaar in het mogen zijn wie je 
bent, vindt Tine. “Wie je ook bent: je hebt een 
verhaal, je bent uniek. Die unieke verhalen 

zijn mooi. Voor Special Arts hebben we 
dichters gekoppeld aan mensen met een 
verstandelijke handicap. De dichters komen 
verrijkt terug. Je kunt van de ander leren. 
Lee� ijd of wat je wel of niet hebt, maakt 
niet uit. Het is mooi als je zo in het leven 
kunt staan …”

Doorgeven
“God hee�  ons gemaakt en iedereen doet 
ertoe. Zo wil ik ook naar kinderen kijken. 
Leren kijken zoals Jezus, met oog voor ieder 
mens, hen écht zien zoals ze zijn. Dat iemand 
jou neemt zoals je bent en onvoorwaardelijk 
naast je staat: voor mij is dat liefde. Er is heel 
veel gebrokenheid op deze aarde, maar ik 
geloof dat het aardse leven er niet voor niets 
is. Wij hebben de taak het mooie dat God wil 
laten zien, door te geven. Wat zou ik graag zo 
kunnen kijken, doorgeven en liefhebben.”  ‘Ik begin altijd bij mezelf: welke vraag zou 

ik aan de kinderen willen stellen?
‚
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Op weg naar kerst

  Pionieren in Leidsche Rijn  

N

Mogen we in de 
kerk eigenlijk 
wel mislukken? 

Het televisieprogramma Met hart en ziel 

(KRO-NCRV) vertelt verhalen van geloof, 

hoop en liefde uit de Protestantse Kerk. 

Ontmoetingen met gedreven mensen 

die hun geloof op originele wijze 

concreet maken: hartverwarmen-

de verhalen uit het hele land. 

Vanaf 4 september 
iedere dinsdag 
om 16.45 uur 
op NPO2

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.

Gestrand
u ik alles los moet laten en 
het donker mij omarmt, 
alle grond is weggeslagen, 
moegestreden en gestrand.

Op een ochtend was ik gestrand 
op de bank en kon ik alleen nog 
huilen. Mijn schouder weigerde 
dienst en ik was in paniek, ik moest 
nog zoveel doen … Maar de laatste 
druppel was opgedroogd en de 
stapel servies moest ik uit mijn 
handen laten vallen. 

Mijn hart ligt bij pionieren: het 
experimenteren, buiten de lijntjes 
schilderen en dromen van 
visioenen. Maar tegelijk ligt er 
mijn kwetsbaarheid, want ik wil 
ook zo graag dat het allemaal lukt.
Het laten groeien van een nieuwe 
gemeenschap als ultieme einddoel 
drukte zwaar op mijn schouders. 
Als enige betaalde kracht was 
het toch logisch dat ik daar 
verantwoordelijk voor was en 
er alles aan zou doen om dat te 
bereiken, al wist ik soms niet hoe?

Waarom was het zo moeilijk om 
kwetsbaar te durven zijn en te 
zeggen: het lukt me niet meer? 
Wat is dat stemmetje in mij dat 
perfect wil zijn? Waarom is het zo 
lastig om af en toe te mislukken? 
In 2014 maakte ik de voorstelling 
Geluk(t). Het ging over perfectie 

nastreven, over maakbaarheid en 
gelukt zijn. Het is vreselijk komisch 
als op het toneel diverse pogingen 
mislukken, maar in het echt is het 
vaak slikken. Wat wilde ik graag 
een goede werknemer zijn, maar 
ook een goede moeder, een goede 
vriendin, zus, dochter en ex.

Mogen we in de kerk eigenlijk wel 
mislukken? Bij een van de avonden 
voor gescheiden mensen lieten we 
allemaal een bordje vallen, legden 
onze scherven voor ons neer en 
waren stil. Ik blijf hopen dat de kerk 
juist de plek is waar je mag zijn met 
al je scherven. Niet omdat God alles 
wel weer vergee� , maar omdat we in 
Gods ogen kostbaar zijn. 

Ironisch genoeg vergat ik bij 
het werk in de kerk te bidden. 
Want is dat niet dat we soms mogen 
wachten, wakker, in vertrouwen? 
Het land even braak laten liggen. 
Bleibet hier und wachet mit mir, 
wachet und betet. Stil en kwetsbaar 
zijn voor God, het even niet 
meer weten.

En hier zit ik op de bank, ik zit en 
wacht, op een stem van Liefde die 
mij zegt dat ik er nog steeds mag zijn.

Nu ik zie hoe op het nulpunt, ik door 
de leegte word gered, en verbaasd 
ben hoeveel liefde, zich altijd weer 
naar buiten vecht. (Stef Bos)
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Mogen we in de 
kerk eigenlijk 
wel mislukken? 

Op een ochtend was ik gestrand 
op de bank en kon ik alleen nog 
huilen. Mijn schouder weigerde 
dienst en ik was in paniek, ik moest 
nog zoveel doen … Maar de laatste 
druppel was opgedroogd en de 
stapel servies moest ik uit mijn 
handen laten vallen. 

Mijn hart ligt bij pionieren: het 
experimenteren, buiten de lijntjes 
schilderen en dromen van 
visioenen. Maar tegelijk ligt er 
mijn kwetsbaarheid, want ik wil 
ook zo graag dat het allemaal lukt.
Het laten groeien van een nieuwe 
gemeenschap als ultieme einddoel 
drukte zwaar op mijn schouders. 
Als enige betaalde kracht was 
het toch logisch dat ik daar 
verantwoordelijk voor was en 
er alles aan zou doen om dat te 
bereiken, al wist ik soms niet hoe?

Waarom was het zo moeilijk om 
kwetsbaar te durven zijn en te 
zeggen: het lukt me niet meer? 
Wat is dat stemmetje in mij dat 
perfect wil zijn? Waarom is het zo 
lastig om af en toe te mislukken? 
In 2014 maakte ik de voorstelling 
Geluk(t). Het ging over perfectie 



Eliza Laurillard (1830-1908)
was een Nederlandse 

dichter en predikant. 

Hij staat bekend als 

een van de 19e-eeuwse 

‘dominee-dichters’. 

Laurillard was predikant 

in Santpoort, Leiden 

en Amsterdam, vervulde 

vele maatschappelijke 

en bestuurlijke functies 

en verrichtte ook 

de nodige arbeid op 

wetenschappelijk gebied. 

Zijn literaire werk 

was heel populair. Hij 

schreef poëzie, proza, 

toneel en liederen en 

gaf door heel Nederland 

voordrachten. Ook 

correspondeerde hij 

met diverse grote 

schrijvers uit die 

tijd, zoals Nicolaas 

Beets, Jacques Perk, 

Joseph Alberdingk Thijm 

en Herman Heijermans. 

In 1904 legde hij zijn 

werk als predikant neer, 

daarna publiceerde hij 

nog enkele bundels.

‘ Het geloof 
is een 
stok om 
op te 
leunen, 
niet om 
anderen 
mee te 
slaan’
Eliza Laurillard
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Esther 

Crisci (34)

Gerlinde 

Schouten (23)
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Meer verhalen lezen van mensen die vertellen waarom ze 
naar de kerk gaan? Kijk op gelovendoejeindekerk.nl. 

‘We staan er niet alleen voor!’
“Als kind kwam ik weinig in de kerk. Mijn ouders 
gingen er niet heen. Als ik wel eens met mijn 
oma meeging, was dat vooral om te knutselen 
tijdens de kindernevendienst. Verder dacht ik dat geloof 
vooral over regeltjes ging, zoals niks mogen doen op zondag.

Op mijn zeventiende leerde ik Oswaldo kennen, mijn huidige 
man. Hij kwam wél uit een christelijk gezin en moest toen nog 
elke zondag naar de kerk. Ik ging een tijdje met hem mee. Maar 
nadat we getrouwd waren, verwaterde ons kerkbezoek. In die 
tijd kregen we allebei te maken met ernstige ziekte. Oswaldo 
hee�  een spierziekte en die verergerde op een gegeven moment 
zodanig dat hij helemaal niet meer kon werken. Als er een God 
was, waarom zou Hij dan zulke dingen toelaten in ons gezin?

Precies in die periode kwam een ouderling van de kerk langs om 
ons uit te nodigen voor de Alpha-cursus. Ik zat daar niet echt op 
te wachten en ik vertelde hem over mijn boosheid. Maar hij zei: 
‘Als God je Vader is, mag je toch af en toe best boos op Hem zijn? 
Net als op je ‘gewone’ vader?’ Toen besloot ik die cursus een kans 
te geven.
Het bleek een goede beslissing: de Alpha-cursus voelde als 
een warm bad. We aten met elkaar, baden voor elkaar, zongen 
samen … Het was heel bijzonder. Oswaldo en ik ervoeren echt de 
aanwezigheid van de Heilige Geest. Meteen na de cursus hebben 
we samen belijdenis gedaan. Het was een heel bijzondere dag: 
ik straalde helemaal, zei iedereen.

Nu zien we onze ziekten eigenlijk als een zegen. Juist als je zwak 
bent of het moeilijk hebt, heb je God heel hard nodig. Als we al 
die moeilijkheden nooit hadden meegemaakt, waren we denk ik 
nooit tot geloof gekomen. En dan hadden we allerlei mensen die 
nu heel bijzonder voor ons zijn, niet leren kennen. Onze situatie 
is soms nog steeds zwaar, maar we voelen ons gedragen door 
God. We staan er niet alleen voor!”

'Ik miste passie en 
   liefde in de kerk’
“Vroeger ging ik altijd met mijn ouders naar de kerk. 
Op den duur voelde ik mij daar niet meer thuis. De dienst 
raakte me steeds minder, ik kon er voor mezelf geen voeding 
uit halen. Ik ging op zoek naar een plek waar ik me beter 
thuis zou voelen. Mijn ouders steunden me, dat was � jn. 

Ik vond een interkerkelijke tienergroep met jonge mensen 
die op een vast tijdstip in de week bij elkaar kwamen. 
Ik voelde me al snel thuis, de tienergroep werd als het ware 
mijn nieuwe kerkgemeenschap. Na de tienergroep kwam 
de jongerengroep en nu ben ik zelf als leiding betrokken bij 
deze interkerkelijke organisatie.

Bij de tienergroep vond ik passie en liefde, en dat miste 
ik in de kerk. Boodschappen zoals ‘God houdt van je’ en ‘je 
mag er zijn’ zijn enorm belangrijk voor tieners. Natuurlijk is 
het mooi dat je een diepgaande preek krijgt, maar als 13-jarige 
was ik onzeker, zoekend. Ik had het nodig om te horen dat ik 
erbij hoorde, dat ik mocht zijn wie ik was, dat ik een geliefd 
kind van God was. Bij de tienergroep voelde ik dat. 

Ik kreeg daar ook veel kansen en verantwoordelijkheden: 
ik leerde in een band muziek maken voor God, een kamp 
organiseren, noem maar op. Als ik een idee had, zeiden ze: 
‘Leuk, ga het maar regelen!’ Daar kreeg ik in de gemeente van 
mijn ouders geen ruimte voor. 

Helaas lopen jongeren regelmatig aan tegen de gevestigde 
orde. Jongeren zijn de toekomst, wordt er gezegd. Maar 
ondertussen moeten ze wel even in de wacht staan. En 
dan haken ze af. De moed zinkt hun in de schoenen of hun 
zelfvertrouwen wordt gekrenkt. 
Als je als jongere de kans krijgt om je ideeën uit te voeren, 
kun je je kwaliteiten en je geloof ontwikkelen. Dan voel je je 
ook niet meer achtergesteld. Ik hoop dat ik uiteindelijk een 
gemeente vind waar jong en oud ertoe doen en 
iedereen zijn kwaliteiten kan inzetten.” 

‘ Juist als je zwak bent, heb
je God heel hard nodig’

‘ Jongeren lopen 
regelmatig aan tegen 
de gevestigde orde’

Kerkgangers komen 

en gaan. Wat beweegt 

mensen om zich 

aan te sluiten bij een 

protestantse gemeente 

of juist bewust afscheid 

te nemen?
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'Ik miste passie en 
   liefde in de kerk’
'Ik miste passie en 
   liefde in de kerk’
'Ik miste passie en 

“Vroeger ging ik altijd met mijn ouders naar de kerk. 
Op den duur voelde ik mij daar niet meer thuis. De dienst 
raakte me steeds minder, ik kon er voor mezelf geen voeding 
uit halen. Ik ging op zoek naar een plek waar ik me beter 
thuis zou voelen. Mijn ouders steunden me, dat was � jn. 

Ik vond een interkerkelijke tienergroep met jonge mensen 
die op een vast tijdstip in de week bij elkaar kwamen. 
Ik voelde me al snel thuis, de tienergroep werd als het ware 
mijn nieuwe kerkgemeenschap. Na de tienergroep kwam mijn nieuwe kerkgemeenschap. Na de tienergroep kwam 
de jongerengroep en nu ben ik zelf als leiding betrokken bij 
deze interkerkelijke organisatie.

Bij de tienergroep vond ik passie en liefde, en dat miste 
ik in de kerk. Boodschappen zoals ‘God houdt van je’ en ‘je 
mag er zijn’ zijn enorm belangrijk voor tieners. Natuurlijk is 
het mooi dat je een diepgaande preek krijgt, maar als 13-jarige 
was ik onzeker, zoekend. Ik had het nodig om te horen dat ik 
erbij hoorde, dat ik mocht zijn wie ik was, dat ik een geliefd 
kind van God was. Bij de tienergroep voelde ik dat. 

Ik kreeg daar ook veel kansen en verantwoordelijkheden: 
ik leerde in een band muziek maken voor God, een kamp 
organiseren, noem maar op. Als ik een idee had, zeiden ze: 
‘Leuk, ga het maar regelen!’ Daar kreeg ik in de gemeente van 
mijn ouders geen ruimte voor. 

Helaas lopen jongeren regelmatig aan tegen de gevestigde 
orde. Jongeren zijn de toekomst, wordt er gezegd. Maar 
ondertussen moeten ze wel even in de wacht staan. En 
dan haken ze af. De moed zinkt hun in de schoenen of hun 
zelfvertrouwen wordt gekrenkt. 
Als je als jongere de kans krijgt om je ideeën uit te voeren, 
kun je je kwaliteiten en je geloof ontwikkelen. Dan voel je je 
ook niet meer achtergesteld. Ik hoop dat ik uiteindelijk een 
gemeente vind waar jong en oud ertoe doen en 
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GA OP REIS NAAR INDIA OF ETHIOPIË 
MET KERK IN ACTIE

Voor wie?  Volwassenen vanaf 50 jaar

Wanneer? Voorjaar 2019 naar India (thema: kinderarbeid) 

Najaar 2019 naar Ethiopië (thema: noodhulp)

Hoe lang? Ongeveer twee weken

Kosten: € 1.500 tot 2.000 (incl. voorbereiding, reis, 

overnachtingen, maaltijden, excursie)

Meer informatie en aanmelden: www.kerkinactie.nl/reizen

Vragen? Mail naar reizen@kerkinactie.nl

 www.kerkinactie.nl/reizen

Samen zijn we de Kerk in Actie

VOOR WERELDSE ONTMOETINGEN
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WAAROM ZOU IK GAAN?
• Ik wil het werk van Kerk in Actie 

met eigen ogen zien
• Ik wil een andere cultuur leren kennen
• Ik wil zien hoe mensen daar leven
• Ik wil in contact komen met de inwoners
• Ik wil genieten van een indrukwekkend 

land
• Ik wil geloof, hoop en liefde delen

• Ik wil er in mijn kerk over vertellen

Judit

Judit
Dagboek

[ advertentie ]

Judit is een single vrouw van 35+. Ze is voor haar 
werk 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,

De zomervakantie is voorbij, hop hop met goede 

voornemens dus gister weer eens naar de kerk. Dit 

keer wilde ik naar de andere kant van de stad. Naar 

een gemeente die, aldus de website, muziek hoog in 

het vaandel heeft. Had me vergist in de afstand, dus 

het was fl ink doorfi etsen. Op het randje van op tijd 

haastte ik me naar binnen. 

Ik kon nog net naar het toilet. Bij de wasbak trof ik 

dit keer eens niet een stuk Unicura-zeep-met-barst 

of Hema-fl acon aan, maar een fris stuk Weleda-zeep, 

Atrix-handcrème, drie niet-verwassen handdoeken 

en, ik lieg niet, een deodorantbus van Axe Gold 

Temptation. 

Ik had net een plekje op de achterste rij ingenomen 

toen het orgel losbarstte. Drie trompetten, een hoorn 

en twee pauken gingen meteen los. Ik keek verschrikt 

op om te zien waar deze muzikale kanonschoten 

vandaan kwamen. Je bent meteen bij de les, maar 

subtiele verleiding tot het Woord is anders.

Deze klaroenstoten waren nog niet voldoende: als 

een deus ex machina, maar dan van achteruit, barstte 

de cantorij in luid gezang uit terwijl de koorleden 

via het middenpad naar voren liepen. Ik zat aan het 

gangpad en liet in alle consternatie mijn liturgie los. 

Die fl adderde tussen de koortoga’s door en dreigde 

vertrapt te worden. Ik weet niet wat me overkwam 

(blinde bezitsdrang komt het dichtst in de buurt), 

maar ik dook op de losse blaadjes af.

Waarom o waarom had ik het enige mislukte 

liturgieboekje - ZONDER nietjes!? Ik worstelde tussen 

schoenen, hakken, een enkele teenslipper (!), Happy 

Socks, koorjurken en -broeken mijn (MIJN!) boekje 

bij elkaar. En terwijl ik daar lag te kronkelen werd ik 

bijkans bedwelmd door de geur van … ja, van wat, 

dacht ik nog even, maar zoals bij een lichtfl its boven 

zee zag ik het ineens: het hele koor was vooraf langs 

de toiletten geweest. Dit Axe Gold Temptation-koor 

liet qua verleiding niets aan het toeval over. 

Mijn kronkel-act leverde me wat misprijzende blikken 

op. Maar die werden weer gecompenseerd door de 

‘In de kerk is iedereen welkom’-blik + knipoog van de 

mevrouw met geruite rok en olijk strikje.

Ondanks dit begin kon ik de preek behoorlijk volgen, 

niet in de laatste plaats door de preekbingo die 

de tiener voor me bij de les hield. Zij moest 4 x 4 

woorden uit de preek aankruisen op haar bingokaart. 

‘Claudia de Breij’ stond er ook op. Als slotlied bracht 

het koor haar ‘Mag ik dan bij jou’ ten gehore. Terwijl 

de Gold Temptation-geur door de kerk walmde, 

mijmerde ik richting de ko�  ezaal. Via de toiletten,

je kent me!
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Aanbieding voor u!
Op vertoon van deze 

Petrus koopt u in de 

kloosterboekwinkel Wittem 

(open di-za van 10.00 tot 

16.30 uur, ma vanaf 12.00 

uur) Wittemse Wandelingen 

voor € 5,- i.p.v. € 7,50. 

In het boek staan negen 

rondwandelingen 

vanaf klooster Wittem, 

met kaartjes, foto’s en 

achtergrondinformatie. 

Op de wandelingen is veel 

religieus erfgoed te zien. 

De aanbieding geldt tot 

1 november 2018.

Langs protestantse 
sporen in het 
Zuid-Limburgse 
heuvelland

Ook al staat Zuid-Limburg 
bekend als een katholieke 
omgeving, toch vindt u 
hier heel wat protestantse 
sporen. Met deze Petrus 
maakt u een prachtige 
wandeling van 18 kilometer 
van Gulpen naar Vaals. 
Dwars door de heuvels, 
maar goed te doen 
voor minder geoefende 
wandelaars. 

Vandaag staat de wandeling 

Gulpen-Vaals op het programma. 

Deze is uitgezet door de kerkelijke 

gemeente Vaals-Gulpen, onderdeel 

van de Protestantse Gemeente 

Maas-Heuvelland. Ds. Harrie de Reus 

wacht me op in de Toeristenkerk in 

Gulpen. Het gebouw is aangekocht 

door de gemeente Gulpen-Wittem 

en zal verbouwd worden tot een 

gemeenschapshuis, vertelt hij.

De Toeristenkerk is samen met de 

Hervormde Kerk Vaals een ‘gewone’ 

protestantse gemeente, maar er zijn 

altijd gasten. Alle toeristen krijgen 

een folder met een afscheurstrook. 

Als ze daarop hun gegevens invullen, 

stuurt de kerk in de twee jaren erna 

een groet met Pasen en Kerst.

De wandeling van vandaag duurt 

zo’n vijf à zes uur. Het laatste stuk - 

van Vaals terug naar Gulpen - kunt 

u met de bus afl eggen. De route 

voert langs allerlei protestantse 

sporen en daarvan zijn er meer dan 

je in deze overwegend katholieke 

provincie zou verwachten. De 

wandeling is opgezet in het 

kader van 500 jaar Reformatie, in 

samenwerking met klooster Wittem 

en de Stichting Pelgrimswegen 

& Voetpaden. Gemeente- en 

parochieleden liepen de wandeling 

in 2017 samen.

De parochiekerk 

H.H. Lambertus 

en Genovevakerk 

in Holset

De St. Martinuskerk in Vijlen

Ook al staat Zuid-Limburg 
bekend als een katholieke 
omgeving, toch vindt u 
hier heel wat protestantse 
sporen. Met deze 
maakt u een prachtige 
wandeling van 18 kilometer 
van Gulpen naar Vaals. 
Dwars door de heuvels, 
maar goed te doen 
voor minder geoefende 
wandelaars. wandelaars. 
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Start van de wandeling 
Toeristenkerk Gulpen, 

Rosstraat 5, Gulpen.

1  Op weg naar klooster Wittem 
(2,9 km)
Volg de Rosstraat in de 

richting van de rooms-

katholieke kerk en volg rechts 

het voetpad met geel/rode 

paaltjes, rechtsom achter de 

Toeristenkerk omhoog naar 

de Kiebeukel. Loop langs 

de begraafplaats. Verderop 

rechts treft u een plaquette 

over de voormalige synagoge. 

Ga op de kruising rechts over 

de Dorpsstraat naar beneden. 

Sla bij de VVV linksaf de 

Looierstraat in. Aan het eind 

rechts en meteen links (dus 

min of meer rechtdoor) 

de Burggraverweg in. Volg 

aan het eind in de bocht 

rechtdoor het voetpad 

(groen/zwarte route). Vlak 

voordat dit voetpad de 

doorgaande weg Wittem-

Wijlre kruist rechtsaf het 

voetpad op langs de weg, 

langs kasteel Wittem (rechts) 

en naar de kloosterkerk 

in Wittem (links aan de 

overkant).

Het weer is geweldig en 

ik start de wandeling in de 

volle zon. De route door 

Gulpen loop ik zonder naar 

de bezienswaardigheden te 

kijken: ik wil de natuur in! 

Net na klooster Wittem steek 

ik de rijksweg over naar Partij. 

Liep ik tot nu toe in vrijwel 

vlak gebied, hier zit ik gelijk 

in de sfeer van het Limburgse 

heuvelland. Het groen is op 

z’n mooist.

2  Op weg naar Mechelen (3 km)
Ga bij de verkeerslichten 

rechtdoor de Partijerweg op 

richting Partij. Rechts achter 

het tankstation een smal 

paadje in, langs de haag. 

Waar de weg kruist links de 

Oude Heirbaan op, in de 

U-bocht rechts aanhouden, 

de Partijerweg volgen langs 

de zusters redemptoristinnen. 

Bij het verlaten van Partij 

rechts het voetpad op 

(Teventweg, zwarte route). 

Links aanhouden en dit pad 

(Overgeul) volgen langs de 

Geul richting Mechelen. In 

Mechelen links de Hoofdstraat 

in lopen tot aan de linkerhand 

het Johannieterpad naar De 

Heerenhof voert.

Af en toe kom ik wandelaars 

tegen en soms haalt een 

groepje fi etsers me in. In 

Mechelen loop ik langs 

de prachtige Heerenhof. 

Oorspronkelijk was dit de 

commanderij en pachthoeve 

van de Johanniter Orde. 

In 1797 kwam de hoeve 

in bezit van particulieren. 

Van 1986 tot 1999 was 

het gebouw in gebruik als 

gemeentehuis van Wittem, 

daarna werd De Heerenhof 

ingericht als vakantieboerderij. 

Deze accommodatie wordt 

onder meer gebruikt door 

Het Vakantiebureau (zie 

kader).

3  Op weg naar Vijlen (4,6 km)
Vanuit het Johanniterpad 

links de Hoofdstraat enkele 

meters volgen, oversteken en 

de Commandeurstraat in. Bij 

het eerste voetpad links. Volg 

dit kiezelpad achter de huizen 

langs tot aan de Elzetterweg. 

Hier links en na ca. 50 meter 

het voetpad rechts door de 

wei (blauwe route). Volg 

dit pad, houd links tot de 

verharde weg (Schreursweg). 

Einde weg links de Voortweg 

op en bij de kruising met 

wegkruis rechts de rode 

route richting Melleschet. Op 

de grote kruising met beeld 

rechtdoor, bij de volgende 

driesprong ook, en bij de 

kruising van de Vijlenstraat 

vóór de huizen links de 

Munnixweg volgen. Links 

de Pannisbergweg inslaan 

(gele route). Deze stijgt fl ink. 

Langs Maria links, de trappen 

omhoog, linksaf tot 

bij de kerk.

Het hooggelegen kerkje van 

Vijlen, de St. Martinuskerk, kun 

je al van kilometers afstand 

zien. Het kerkje staat zo’n 200 

meter boven NAP en wordt 

daarmee als hoogstgelegen 

kerk in ons land aangemerkt. 

Dat laatste wordt overigens 

betwist. Ook het kerkje in 

Ubachsberg, op een heuvel 

ten zuiden van Voerendaal 

(ook Limburg), maakt hier 

aanspraak op. De kerk was 

een protestantse gemeente 

van 1670 tot 1750. De kansel 

van de Waalse kerk in Vaals is 

omstreeks 1830 aan deze kerk 

verkocht.

4  Via Holset … (3,3 km)
Vertrek vanaf wandel- en 

fi etscafé ‘A gen Kirk’ rechts 

de berg op (Martinusstraat), 

eerste weg rechts 

(Borstelkrans). De tweede 

weg links (Weideklokje) en in 

de bocht die naar links buigt 

rechts aanhouden, de Aan 

de Wolf in. Aan het einde de 

trapjes af, rechtsaf de Oude 

Akerweg op, langs Landal 

Reevallis. Bij de Y-splitsing 

rechts. Bij de splitsing met 

wegkruis en zitbank links 

richting Vaals (witte route). 

Bij de volgende splitsing 

rechtdoor (Harlisserweg), de 

witte route rechtsaf volgen 

bij de splitsing met rechts 

een wegkruis. Aan het einde 

van het pad bij de splitsing 

links de gele route naar 

Holset. Negeer de weg naar 

links en neem het fi etspad 

(Ulensteeg) verderop langs 

de Mariagrot.

Wat een prachtige wandeling 

is dit. En heel goed te doen 

voor minder geoefende 

wandelaars, want het klimmen 

en dalen valt reuze mee. 

De route voert langs de 

parochiekerk H.H. Lambertus 

en de Genovevakerk. Het 

gebouw is in een grijs verleden 

verhuurd geweest aan de 

Lutherse gemeente. In de 17e 

eeuw heeft de hervormde 

gemeente van Vaals fi nancieel 

bijgedragen aan de restauratie 

van de kerk.

5  … naar Vaals (4 km)
Op het plein in Holset de 

weg Ulengats vervolgen (rode 

route) richting Vaals. Negeer 

zijwegen en volg deze smalle 

asfaltweg (later Weijerweg) 

tot het eind. Op de T-splitsing 

met Eschberg linksaf, langs 

het Heiligenmuseum. Dan 

links op de grote weg, langs 

dit museum. Bij het gele 

paaltje rechts een smal 

paadje in (geel/rode route). 

Bij de T-splitsing het trappetje 

linksaf, de Linderweg volgen 

tot het kerkhof. Bij de kruising 

Randweg rechtdoor de 

Tentstraat en zo Vaals in. 

Bij de kruising Bosstraat/

Gemmenicherweg rechtdoor 

de Tentstraat volgen. Bij de 

parkeerplaats links vindt u de 

Hervormde Kerk Vaals.

Einde van de wandeling: 
Hervormde Kerk, Kerkstraat 

47, Vaals.

Naar de bus: vervolg de 

Tentstraat die naar beneden 

overgaat in de Kerkstraat 

tot de kruising met de 

Maastrichterlaan. Daar linksaf 

door de winkelstraat tot het 

busstation, aan de overkant 

van de weg rechts. Lijn 350 

(Q-liner) brengt u weer terug 

naar startpunt Gulpen. In 

Gulpen uitstappen bij halte 

Brouwerij. Bij het uitstappen 

links richting Maastricht tot de 

slijterij De Gulpen Hoeck, daar 

het paadje rechts nemen, 

rechts aanhouden tot bij de 

Toeristenkerk.

Met pauzes meegerekend ben 

ik vijfenhalf uur onderweg 

geweest. De Q-liner brengt me 

in een kwartier weer terug naar 

de plek waar ik gestart ben.

Ds. Harrie de Reus voor de 
Toeristenkerk in Gulpen.

Het Vakantiebureau
Het Vakantiebureau.nl is specialist in 

zorgvakanties voor mensen die in het 

dagelijks leven zorg of begeleiding nodig 

hebben. De vakanties worden mede 

mogelijk gemaakt door de inzet van 

vrijwilligers. Het Vakantiebureau maakt 

onder meer gebruik van De Heerenhof in 

Mechelen.

»  hetvakantiebureau.nl
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Rondje om de kerk

kerk in ons land aangemerkt. 

Dat laatste wordt overigens 

betwist. Ook het kerkje in 

Ubachsberg, op een heuvel 

ten zuiden van Voerendaal 

(ook Limburg), maakt hier 

aanspraak op. De kerk was 

een protestantse gemeente 

van 1670 tot 1750. De kansel 

van de Waalse kerk in Vaals is 

omstreeks 1830 aan deze kerk 

verkocht.

4 Via Holset … (3,3 km)
Vertrek vanaf wandel- en 

fi etscafé ‘A gen Kirk’ rechts 

de berg op (Martinusstraat), 

eerste weg rechts 

(Borstelkrans). De tweede 

weg links (Weideklokje) en in 

de bocht die naar links buigt 

rechts aanhouden, de Aan 

de Wolf in. Aan het einde de 

trapjes af, rechtsaf de Oude 

Akerweg op, langs Landal 

Reevallis. Bij de Y-splitsing 

rechts. Bij de splitsing met 

wegkruis en zitbank links 

richting Vaals (witte route). 

Bij de volgende splitsing 

rechtdoor (Harlisserweg), de 

witte route rechtsaf volgen 

bij de splitsing met rechts 

een wegkruis. Aan het einde 

van het pad bij de splitsing 

links de gele route naar 

Holset. Negeer de weg naar 

links en neem het fi etspad 
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Lies Matthijse
Lee� ijd: 74 jaar
Woonplaats: Dalen
Is lid van de commissie bloemengroet 
van de Dorpskerk Dalen.

“Al tien jaar zorg ik voor bloemen in de 
kerk. Dat doe ik samen met vijf andere 
vrouwen. Iedere zondag staat er een 
boeket dat na de dienst wordt bezorgd bij 
een zieke of oudere in de gemeente. 
In mijn begintijd verzorgde een bloemist 
het boeket. Maar er zaten heel vaak 
chrysanten tussen en ik dacht: dat kan 
anders. Nu verzorgen we de boeketten 
zelf. Ieder doet dat op haar eigen manier. 
De een schikt zelf een bos van bloemen 
die ze op verschillende manieren bij 
elkaar verzamelt, de ander bestelt een 
passend boeket bij de bloemist, weer 
een ander haalt de bloemen op de 
zaterdagse markt en pakt � ink uit: bij het 
sluiten van de markt willen de marktlui 
namelijk van de bloemen af. 
We houden bij het maken van een boeket 
zoveel mogelijk rekening met de kleur 
van het kanselkleed. Elke zondag ben 
ik weer benieuwd hoe het eruitziet. Na 
Bevrijdingsdag had ik gezorgd voor een 
boeket in rood-wit-blauw. Dat viel op.
De ouderling van dienst bezorgt de 
bloemen. We weten dat het enorm 
gewaardeerd wordt. In de kerk zelf 
krijgen we wel eens een compliment.”

‘ Mensen waarderen 
het enorm dat ze een 
bloemetje krijgen’
 Na een kerkdienst gaan er vaak bloemen als groet naar  
 een gemeentelid: een zieke, een jarige oudere of iemand  
 die het moeilijk hee� . Drie vrijwilligers over alle boeketten  
 die ze klaarmaken. 

Helpende handen

  ·  39



Ria van der Klooster-Visser
Lee� ijd: 69 jaar
Woonplaats: Scharendijke
Maakt wekelijks een bloemstuk 
als groet van de Bethlehemkerk 
in Scharendijke.

“Al 35 jaar maak ik iedere week een 
bloemstuk voor in onze kerk. Liefde 
voor bloemen heb ik al sinds mijn 
jeugd, daarom heb ik ook een opleiding 
tot bloemiste gevolgd. Ik beleef er heel 
veel plezier aan. Bij de plaatselijke 
bloemisterij zoek ik bloemen uit. 
Daarbij let ik op de liturgische kleur 
van het seizoen. Als er speciale kleuren 
nodig zijn, regelt de bloemist dat voor 
mij. Fantastisch dat dat mogelijk is!
Na de zondagsdienst brengt de 
ouderling van dienst de bloemen bij 
een gemeentelid. 
Het is een blijk van medeleven en een 
groet van de gemeente bij zorg en 
vreugde - bijvoorbeeld bij ziekte en 
rouw, maar ook bij verjaardagen en 
huwelijksjubilea. Na een doopdienst 
mogen de doopouders de bloemen 
meenemen.
Ik ben altijd bezig gebleven met 
het bloemenvak, bijvoorbeeld door 
cursussen te geven. Zo bleef ik op de 
hoogte van nieuwe technieken en deed 
ik veel ideeën op. Ik heb mijn eigen 
manier van bloemschikken gevonden. 
Het is � jn als je een bloemstuk kunt 
maken dat mensen thuis zo kunnen 
neerzetten. 
De reacties zijn hartverwarmend. Soms 
komen ze de potten terugbrengen en 
vertellen ze dat ze van de bloemen 
hebben genoten. Daar doe je het voor
hoor, dan weet ik waar ik het voor doe. 
Het zijn vitamines voor ons allemaal!”

Hotske Warnar 
Lee� ijd: 79
Woonplaats: Culemborg
Is coördinator van de bloemenpot in 
de Grote of Barbarakerk.

“Elke zondag staan er drie boeketten voor in de kerk. 
Tijdens feestdagen als Pasen en Pinksteren zijn het er 
zelfs vijf. Ze worden na a� oop met een hartelijke groet, 
de liturgie van de zondag én de weekbrief bezorgd 
bij gemeenteleden in bijzondere omstandigheden: 
ziek, oud of bijvoorbeeld vij� ig jaar getrouwd. Tien 
gemeenteleden zijn beurtelings verantwoordelijk voor 

de bloemen. Ik draai daar ook in mee, maak het rooster 
én zorg voor de � nanciën.
Er zijn jaarlijks twee collecten voor de bloemenpot, 
maar elke week zoveel boeketten kost wel het nodige. 
Bovendien staat op de gedenktafel een mooi bloemstuk 
dat ook uit de pot betaald wordt. Ik probeer daarom 
geld los te krijgen bij de gemeenteleden. En ik moet 
zeggen: dat lukt me aardig. Ik doe dat via stukjes in het 
kerkblad, waarin ik er soms op los fantaseer. Laatst 
vergeleek ik mezelf met Miss Marple. Uiteraard gaan de 
stukjes ook over de bloemen in de kerk. En dan krijg ik 
soms toch zomaar een envelop met twintig euro in de 
brievenbus.Ik word er blij van als ik bedenk hoe goed 
het mensen doet als ze de bloemen uit de kerk krijgen. 
Er wordt aan hen gedacht. Daar doe ik het voor.” 

Rubriek
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Hotske Warnar 
Lee� ijd: 
Woonplaats: 
Is coördinator van de bloemenpot in 
de Grote of Barbarakerk.

“Elke zondag staan er drie boeketten voor in de kerk. 
Tijdens feestdagen als Pasen en Pinksteren zijn het er 
zelfs vijf. Ze worden na a� oop met een hartelijke groet, 
de liturgie van de zondag én de weekbrief bezorgd 
bij gemeenteleden in bijzondere omstandigheden: 
ziek, oud of bijvoorbeeld vij� ig jaar getrouwd. Tien 
gemeenteleden zijn beurtelings verantwoordelijk voor 



De meeste leerlingen van 
de Daltonschool Neptunus 
hebben nauwelijks kennis 
van de Bijbel. Een uitdaging 
dus voor Alexander 
Noordijk, voorganger van 
De Binnenwaai, een kerk op 
IJburg in Amsterdam. Hij 
gee�  elke week ‘� losoferen 
met de Bijbel’, waarbij hij de 
Samenleesbijbel gebruikt. 
De inhoud van de lessen 
bedenkt hij in nauw 
overleg met de directie. 
De lessen zijn niet bedoeld 
als evangelisatie, maar als 
middel om met leerlingen 
in gesprek te gaan over 
ethiek of over vragen die 
hen bezighouden.
Als de kinderen het over een 
bijbeltekst hebben, praten ze 
er ook over door wat die tekst 
met hén te maken hee� . “Zo 
schiep God de wereld door 

Zijn woord”, zegt Noordijk 
over een tekst in het boek 
Genesis. Hij zet de kinderen 
meteen aan het denken: 
“Wij scheppen ook, 
bijvoorbeeld als we elkaar 
complimenten geven. Maar 
we kunnen ook destructief 
zijn in wat we zeggen.” 

Armpje drukken
De lessen leveren mooie en 
open gesprekken op. Het 
is de kunst om de verhalen 
elke keer weer praktisch te 
maken. Omdat de leerlingen 
uit verschillende klassen 
komen, start Alexander altijd 
met een opdracht waarbij ze 
contact moeten maken, zoals 
armpje drukken of in slow 
motion bewegen. Vandaag 
staat het verhaal over de toren 
van Babel op het programma, 
met kinderen uit groep 3, 4 

en 5. Als de kinderen naar 
een � lmpje over de toren van 
Babel hebben gekeken, pakt 
Alexander de Samenleesbijbel 
erbij. Hij leest voor: ‘Iedereen 
sprak toen dezelfde taal.’ 
“Latijn?” vraagt Stefan. 
Alexander: “Nee, geen Latijn.” 
De kinderen uiten hun 
gedachten bij het verhaal. 
Sharin: “Ze gingen vast bij 
elkaar wonen omdat dat 
veiliger is.” Stefan: “Ik denk  ›

Filosoferen met 
de Bijbel op IJburg

‘In de fi losofi eles praten 
we over onderwerpen 
waar ik het anders niet 
echt over heb’

‘Misschien wilden de Babyloniërs wel met God praten’ Waarom moesten alle mensen 
sterven, behalve de familie van Noach? Wat is de zin van het leven? Kinderen zijn experts 
in het stellen van moeilijke vragen. Alexander Noordijk krijgt ze allemaal voor zijn kiezen. 
Hij gee�  lessen ‘� losoferen met de Bijbel’ op een basisschool.

  ·  4342  ·  
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De Samenleesbijbel
De Samenleesbijbel Junior 
is bedoeld voor ouders en 
kinderen vanaf 4 jaar. De 
bijzondere bijbel neemt 
kinderen mee langs dertig 
bekende en minder bekende 
bijbelverhalen. Ook zijn er 
gespreksvragen en ideeën 
voor gezamenlijke activiteiten. 
Corien Oranje schreef 
de verhalen, de vrolijke 
illustraties zijn van Wendelien 
van de Erve. De bijzondere 
bijbel is ontwikkeld door het 
Nederlands Bijbelgenootschap 
in samenwerking met de 
Protestantse Kerk. Er was al 
een Samenleesbijbel voor 
kinderen van 8-12 jaar. 

De Samenleesbijbel Junior 
is verkrijgbaar bij onder 
andere de christelijke 
boekhandel. Vijf exemplaren 
worden verloot onder de 
lezers van Petrus. Meedoen? 
Laat het weten via petrus@
protestantsekerk.nl of: 
Redactie Petrus, Protestantse 
Kerk, postbus 8504, 
3503 RM Utrecht.

dat ze de toren bouwden 
om bij de hemel te komen. 
Misschien wilden ze wel met 
God praten.” Mohammed: 
“Maar als je elkaar niet 
meer verstaat, dan wordt de 
toren niet verder gebouwd.” 
Fathma: “Ze snappen elkaar 
niet en dus gaan ze weg.” Een 
leerling vindt het verdrietig 
dat de mensen uit elkaar 
gaan. Een ander merkt op: 
“Het is ook moeilijk om een 
taal te leren.”

Meertalig
De kinderen kunnen zich 
goed voorstellen dat iedereen 
een andere taal spreekt, 
want hun eigen klassen zijn 
eigenlijk ook meertalig. Een 
paar kinderen laten even 
horen dat ze bijvoorbeeld 
Arabisch of Russisch spreken. 
Er klinkt gegiechel om de 
‘vreemde’ woorden. 
Daarna is het tijd voor een 
spelletje Jenga - blij�  deze 
toren staan? - en een activiteit 
buiten. Als Noordijk de les 

afsluit, gebeurt dat volgens 
een vast ritueel. Enkele 
kinderen kiezen een kaartje 
en beantwoorden de vraag 
die daarop staat: ‘Heb je 
van je ouders wel eens straf 
gehad?’ Die vraag levert veel 
gespreksstof op. Bij de vraag 
‘Ben je verliefd op iemand op 
school?’ zijn er geheimzinnige 
blikken en lachsalvo’s.

Eerlijk delen
“In de � loso� eles praten we 
over onderwerpen waar ik het 
anders niet echt over heb, ook 
niet met mijn ouders”, zegt 
Helena uit groep 8, die eerder 
ook ‘� losoferen met de Bijbel’ 
hee�  gehad. “Een keer kregen 
sommige kinderen in de les 
koekjes en andere niet. Toen 
hoorden we het verhaal van 
iemand die in een put werd 
gegooid en werd verkocht 
als slaaf. Daarna praatten 
we over voortrekken, 
verdelen en eerlijk delen. 
En aan het eind kreeg 
iedereen een koekje!” 

*  De namen van de kinderen zijn 
ge� ngeerd op verzoek van de 
school. Dit artikel is ook verschenen 
in het magazine Jong Protestant, 
zie www.jop.nl/magazine.

Hoelang draagt u uw toga al?
“Sinds mijn bevestiging draag ik heel 

bewust een toga. Bij de bevestiging 

krijg je ook een stola van een diaken. 

Daarmee laat je mooi de liturgische 

kleuren zien - en het is iets minder 

zwart.”

 

Wat doet de toga met u?
“Je hebt als predikant een bepaalde 

rol. De toga helpt om te bese� en dat ik 

er niet namens mezelf sta, maar dat ik 

iets van Gods evangelie mag brengen. 

En het maakt je herkenbaar: het is een 

soort uniform voor de dominee. Ik 

heb wel een beetje een haat-liefde-

verhouding met mijn toga, want 

hij creëert ook afstand. Ik kan ook 

gewoon in een jurkje met een mooi 

jasje gaan, denk ik wel eens. 

Dat doe ik soms bij jongerendiensten 

of kinderdiensten. Maar de toga past 

ook weer bij de normale eredienst. 

Er is iets heiligs aan.”

Wie heeft de toga gemaakt?
“Ik heb de toga van mijn ouders 

gekregen. We lieten hem maken 

bij een togamakerij in Amsterdam. 

De man die hem maakte, is moslim. 

Dat vond ik bijzonder, we hadden 

mooie gesprekken. Hij vond de groene 

stola de mooiste, want dat is in hun 

traditie ook de mooiste kleur. Hij heeft 

ook mijn naam erin geborduurd. 

Dat maakt het persoonlijk. Ik weet nog 

dat ik de mouwen enorm vond toen 

ik ‘m voor het eerst droeg, tijdens de 

bevestigingsdienst in Wateringen.” 

Wat draagt u onder de toga?
“Vaak heb ik een jurkje aan, met een 

panty. Eigenlijk nooit blote voeten 

zoals nu. Ik vind het belangrijk om 

er netjes uit te zien. Want als ik 

mijn toga uitdoe, ben ik nog steeds 

predikant. Doordeweeks heb ik allerlei 

soorten kleding aan, ook sneakers 

bijvoorbeeld.” 

Jantine Veenhof (32) is 

predikant van De Lichtbron 

in Wateringen. Vanaf september 

is zij verbonden aan de 

protestantse wijkgemeente 

Laak-Moerwijk.

Het uniform voor dominees: predikant Jantine Veenhof heeft 

er een haat-liefdeverhouding mee. Toch draagt ze haar toga 

met volle overtuiging.
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Zomerse goulash    met wijn
Wijn in de Bijbel
Dit recept is samengesteld door Erik van 

Pijkeren van Wijn in de Bijbel. Zijn doel 

is om mensen met een glas wijn in de 

hand met elkaar in gesprek te brengen 

over levensthema’s. Groepen kunnen een 

proefpakket bestellen: een selectie goede, 

biologische wijnen en een fullcolour magazine 

met vragen, opdrachten en proe� ormulieren. Zo kan de bruiloft 

in Kana bijvoorbeeld aanzetten tot een gesprek over de vraag: 

‘Bewaar jij het beste (tot het laatst) of maak jij het gelijk op? 

En wat zegt dit over jou?’ Wijn in de Bijbel geeft ook informatie 

over het product wijn zoals dat in de Bijbel voorkomt, onder 

andere door lezingen en wijnproeverijen

»  wijnindebijbel.nl    |   t: 06-14 21 07 87

Tijdens de zomer zijn verse producten
in overvloed verkrijgbaar, zoals 
paprika’s. Hiermee maakt u een
heerlijke goulash in de namiddagzon. 

De basis van goulash bestaat altijd uit paprika. 

Voor de rest kunt u eindeloos variëren met 

andere ingrediënten, zolang er maar geen 

tomaat wordt toegevoegd. Hongaren bereiden 

hun goulash vaak met rundvlees, maar u kunt 

ook kiezen voor lamsvlees of wild. Een fl inke 

scheut rode wijn tijdens de bereiding geeft het 

gerecht extra diepgang. De alcohol verdampt, 

maar de smaak blijft aanwezig. Kook de goulash 

het liefst in de buitenlucht.

Château Pétrus
Wat zou het heerlijk zijn om tijdens het lezen 

van dit tijdschrift een Château Pétrus te drinken: 

‘s werelds meest beroemde rode wijn uit de 

Pomerol, een zonnige en warme deelgemeente 

in de Bordeaux. Helaas is dit maar voor 

weinigen weggelegd, want de gemiddelde 

prijs is € 2500,- per fl es. De unieke wijn dankt 

zijn succes onder meer aan de ijzerhoudende 

grond van de wijngaard. Na de oogst worden 

op het château de druiven stuk voor stuk 

gecontroleerd om te kijken of ze voldoen aan 

de kwaliteitseisen. Daarna worden ze geperst 

voor vergisting en vervolgens rijpt de wijn ruim 

een jaar op eikenhouten vaten. Het bedrijf 

produceert 30.000 fl essen per jaar.

Bereiding
1   Fruit de ui gaar in enkele eetlepels olie. Voeg daarna het spek 

en het vlees toe en bak dit even aan. Voeg na enkele minuten 

de knofl ook en het paprikapoeder toe. Laat de aroma’s 

vrijkomen en voeg de paprika’s en de aardappelen toe.

2  Blus alles af met driekwart van de bouillon. Voeg tot slot de 

rode wijn en het karwijzaad toe. Laat alles onder regelmatig 

roeren 1 tot 1,5 uur garen. De saus begint vanzelf te binden. 

3  Voeg zo nodig meer bouillon toe. Zout, peper en chilivlokken 

of rode peper kunnen naar smaak aan het einde van het 

koken worden toegevoegd. Strooi wat fi jngehakte peterselie 

over het gerecht wanneer het klaar is.

4   Serveer de goulash met gekookte witte rijst, pasta of spätzle 

en een frisse paprikasalade. Eet smakelijk!

 

Bekijk een fi lmpje van de bereiding op petrusmagazine.nl.
Als lezer van Petrus kunt u met korting een 

Bodega Los Frailes bestellen. Deze wijn 

past goed bij de goulash: een volle, ronde 

biologische wijn met frisse lichte zuren en een 

lange kruidige afdronk. De wijn is afkomstig 

van Bodega Los Frailes bij Valencia, die ooit 

toebehoorde aan de jezuïetenorde.

»  wijnindebijbel.nl 

  (kortingscode PETRUS2018)

Ingrediënten voor 

4-6 personen
3   grote uien, fi jngehakt
200 gram  dobbelsteentjes gerookt spek
1 kg   mals doorregen vlees (runderlap, 
  lamsbout of wild) in stukken 
  van ca. 2 cm*
5 tenen  knofl ook, fi jngehakt
6 el  volle eetlepels paprikapoeder 
  (goede kwaliteit)
5   rode paprika’s, in stukken 
  van ca. 2 cm
3   middelgrote kruimige aardappelen,   
  in kleine stukken
1,5 liter groentebouillon 
2 dl   goede rode wijn 
1 eetlepel  karwijzaad/Kümmel 
Olie
(Gerookt) zout 
Zwarte peper uit de molen
Naar wens evt. chilivlokken of rode peper
Fijngehakte peterselie

Ingrediënten voor 

24-36 personen
18  grote uien, fi jngehakt
1,2 kg  dobbelsteentjes gerookt spek
6 kg  mals doorregen vlees (runderlap, 
 lamsbout of wild) in stukken 
 van ca. 2 cm*
30 tenen  knofl ook, fi jngehakt
36 el volle eetlepels paprikapoeder 
 (goede kwaliteit)
30  rode paprika’s, in stukken van 
 ca. 2 cm gesneden
18  middelgrote kruimige aardappelen, 
 in kleine stukken 
9 liter  groentebouillon 
1,2 liter  goede rode wijn
Olie
6 eetlepels karwijzaad/Kümmel 
(Gerookt) zout 
Zwarte peper uit de molen
Naar wens evt. chilivlokken of rode peper
Fijngehakte peterselie

Knip het lijstje uit 

en neem het mee.
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Koken met Petrus

* Vegetarische variant? Vervang het vlees 

door vier bakjes champignons. Het spek kan 

vervangen worden door gerookte spekjes van 

de vegetarische slager.

Zomerse goulash    met wijn
Wijn in de Bijbel
Dit recept is samengesteld door Erik van 

Pijkeren van Wijn in de Bijbel. Zijn doel 

is om mensen met een glas wijn in de 

hand met elkaar in gesprek te brengen 

over levensthema’s. Groepen kunnen een 

proefpakket bestellen: een selectie goede, 

biologische wijnen en een fullcolour magazine 

met vragen, opdrachten en proe� ormulieren. Zo kan de bruiloft 

in Kana bijvoorbeeld aanzetten tot een gesprek over de vraag: 

‘Bewaar jij het beste (tot het laatst) of maak jij het gelijk op? 

En wat zegt dit over jou?’ Wijn in de Bijbel geeft ook informatie 

over het product wijn zoals dat in de Bijbel voorkomt, onder 

andere door lezingen en wijnproeverijen

»  wijnindebijbel.nlwijnindebijbel.nl



Woongroep 

sinds 2013

Buurttuin open 

van 8 tot 20 

120.000 bijen 

en 7 kippen

120 regelmatige 

bezoekers
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14 volwassen 

bewoners

6 kinderen

In Delft vormt een groep christenen 

samen de interkerkelijke woongroep 

Taste. Zij stellen hun huis en tuin 

open voor de buurt. De uitnodiging: 

kom proeven.

Taste is een pioniersplek van de 

Protestantse Kerk. Begin 2013 

betrokken drie gezinnen en zeven 

singles een voormalig zorgcentrum 

in een van de dichtstbevolkte wijken 

van Nederland, de Voorhof in Delft. 

Ze delen hun leven met elkaar en met 

mensen uit de wijk. Buurtbewoners 

kunnen wekelijks mee-eten, tot rust 

komen in de buurttuin of deelnemen 

aan gespreksgroepen. 

Elke week is er een gezamenlijke maaltijd. Romelang 

(rechts): “Als ik op vrijdag boodschappen deed, struikelde 

ik bijna over het stoepbord met ‘Hoera, het is Taste-tijd’. 

Ik ging nooit naar binnen, tot er iemand bij dat bord 

stond die me uitnodigde. Sindsdien kom ik wekelijks 

en help ik regelmatig met koken.”

Buurtbewoners Anja (links) en Lydia 

(rechts) bezoeken op woensdagavond de 

gespreksgroep. Anja: “Het is fi jn om met 

elkaar over het geloof te praten.” Lydia: 

“Je kunt hier je verhaal kwijt.” Beiden zijn 

ernstig ziek geweest en vonden veel steun 

bij Taste. Maar Anja benadrukt dat het hier 

tweerichtingsverkeer is: “Een van de bewoners 

zei eens: ‘Wat ben jij een sterke vrouw, dat 

je je door zoveel moeilijkheden heen slaat.’ 

Zo leren we van elkaar.”

De meeste wijkbewoners weten Taste 

via mond-tot-mondreclame te vinden. 

“We leven als bewoners ook bewust 

lokaal”, vertelt Pieter-Jan. “We doen onze 

boodschappen in de wijk, onze kinderen 

gaan hier naar school. En de tuin valt 

natuurlijk op, tussen alle hoogbouw. 

Met de boomhut, moestuinen en 

bijenkasten is daar altijd wat te beleven.”
Pieter-Jan Rodenburg is 

een van de initiatiefnemers. 

“Ik geniet er enorm van 

om mensen te ontmoeten, 

hun verhalen te horen. Het 

wonen op deze plek past 

bij hoe ik in het leven wil 

staan. Voorheen stond 

mijn geloof vrij los van de 

rest van mijn leven. Hier 

zijn we dagelijks bezig om 

mensen te laten proeven 

wie God is.”

Proef - en zie 
dat God goed is

Taste in cijfers 

Aanwezig zijn is belangrijker 

dan van alles organiseren, is 

een van de uitgangspunten van 

Taste. En dat is cruciaal in een 

wijk waar eenzaamheid veel 

voorkomt. Tijdens de Week tegen 

de Eenzaamheid (27 september 

- 6 oktober) wordt door Taste 

aandacht gevraagd voor dat 

thema. Kijk voor informatie en 

tips op protestantsekerk.nl/

eenzaamheid.

Met hart en ziel

Buurtbewoners Anja (links) en Lydia 

(rechts) bezoeken op woensdagavond de 

gespreksgroep. Anja: “Het is fi jn om met 

elkaar over het geloof te praten.” Lydia: 

“Je kunt hier je verhaal kwijt.” Beiden zijn 

ernstig ziek geweest en vonden veel steun 

bij Taste. Maar Anja benadrukt dat het hier 

tweerichtingsverkeer is: “Een van de bewoners 

zei eens: ‘Wat ben jij een sterke vrouw, dat 

je je door zoveel moeilijkheden heen slaat.’ 

Zo leren we van elkaar.”

De meeste wijkbewoners weten Taste 

via mond-tot-mondreclame te vinden. 

“We leven als bewoners ook bewust 

lokaal”, vertelt Pieter-Jan. “We doen onze 

boodschappen in de wijk, onze kinderen 

gaan hier naar school. En de tuin valt 

natuurlijk op, tussen alle hoogbouw. 

Met de boomhut, moestuinen en 

bijenkasten is daar altijd wat te beleven.”



Op zijn veertiende hoorde hij een 
preek over Zondag 10: dat alle 
dingen als uit Gods vaderlijke hand 
ons toekomen. Op dat moment 
stopte Frederik Vos met naar de kerk 
gaan. Later vond hij zijn weg terug. 
“Maar ik heb afgeleerd God als de 
Almachtige te zien.”

Sola Fide
- alleen door geloof

“Dit is een van de grote misvattingen in het 
protestantisme. Christenzijn is niet alleen 
geloof, niet alleen maar ja en amen zeggen. 
Het gaat er ook om wat je er in het dagelijks 
leven mee doet. 
 Worden we alleen door geloof gerechtvaar-
digd? Kun je anders niet voor Hem verschij-
nen? Als je dat zegt, ga je op de rechterstoel 
van de Eeuwige zitten. Daar weten wij niets 
van. Ik geloof dat Gods genade oneindig is. 
Iedereen is een kind van God. Ik geloof niet 
in ‘rechtvaardiging’. Je kunt erop vertrouwen 
dat de Eeuwige mensen nooit laat vallen. Hij is 
altijd naar je op zoek, tot in het onvoorstelbare. 
En Hij laat zich vinden door geloof. 
Een ander woord voor geloven is ‘vertrouwen’. 
Wanneer ik ‘sola � de’ lees als ‘alleen vertrou-

wen’, kan ik er wel wat mee. Dat vertrouwen 
gaat verder dan het hier en nu. Maar het 
begint wel hier. God komt op voor de minsten 
onder ons, Hij hee�  ook in hen vertrouwen. 
Als Híj dat doet, moeten wij dat ook doen.”

Sola Gratia
- alleen door genade

“Genade hee�  te maken met ontferming. 
Ik vind het mooi dat de Statenvertaling zegt 
dat Jezus met innerlijke ontferming werd 
bewogen. God die zich naar mij toe buigt, 
dat hee�  iets ontroerends. Het gaat over 
Gods vertrouwen in mij en mijn vertrouwen 
op God. Daar zit niemand tussen.
Het gee�  ook verantwoordelijkheid. Wat 
Hij voor mij doet, moet mij in gang zetten. 
God schakelt mensen in om iedereen te 
laten delen in Zijn ontferming. Daar falen 
mensen in. Ook in mijn leven gaan er dingen
mis. En als ik tv kijk, denk ik vaak: waar 
blij�  de genade nu? Wanneer mag iedereen 
delen in die ontferming? Iemand als Martin 
Luther King inspireert mij. Telkens weer zie 
je mensen opstaan die hiermee verdergaan. 
God gebeurt op plekken waar mensen in 
Zijn naam bezig zijn. Dat is leven uit genade 
in deze wereldtijd, zoals een lied zegt. 
Het is vragen aan God: komt er nog wat van 
Uw rijk? En tegelijk bouwen aan dat rijk. 
Wetend dat je het zelf niet kunt afbouwen. 
Maar dat is geen excuus om niets te doen.”  › 

‘ Ik wil in gevecht 
blijven’

‘ We kunnen 
alleen maar 
in beelden en 
verhalen over 
God praten’

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

Na de Reformatie 

werd de geloofsleer 

van de protestanten 

samengevat in vijf 

stellingen. In elke Petrus 

vertelt iemand wat de 

vijf sola’s voor hem of 

haar betekenen.
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Sola Scriptura
- alleen door de Schrift 

“Ik ben altijd blij dat we niet geloven dat de 
Bijbel uit de hemel gegooid is. Zo van: dit is 
het van a tot z, tot op de komma nauwkeurig. 
De Eeuwige hee�  mensen ingeschakeld om 
Zijn verhaal met mensen te vertellen. Er 
zijn natuurlijk gedeeltes waar je moeite mee 
hebt. Maarten Luther wilde graag de brief 
van Jacobus schrappen, omdat die zoveel 
nadruk legt op de werken. Ik heb met veel 
teksten van Paulus moeite. Hij is bovendien 
erg met zichzelf ingenomen. 
Genesis lees ik niet als geschiedenis. Het 
werd opgeschreven in een tijd dat andere 
volken de zon en de maan aanbaden. Terwijl 
Genesis juist zegt: het was God die de zon en 
de maan ophing. Daarmee spotte dit verhaal 
als het ware met die godsdienst.
Ik denk dat de meeste christenen wel 
schipperen met bepaalde gedeeltes. Ik wil 
wél altijd in gesprek blijven met de verhalen 
waarmee ik moeite heb, het gevecht ermee 
aangaan. Ze staan er niet voor niets.”

Solus Christus
- alleen Christus 

“Je kunt niet zeggen dat Jezus God is. In 
Hem kunnen we wel het gelaat van God 
zien. Hij werd vermoord om wat Hij zei. Als 
Jezus’ dood een vooropgezet plan van de 
Eeuwige zou zijn, zou dat voor mij voelen als 
onrecht, en als onecht. Dat had ook anders 
kunnen gaan. In Jezus’ opstanding hee�  God 
het duidelijkst laten zien wat Zijn belo� e 
inhoudt dat Hij de mens niet laat vallen. Hij 
brengt leven door de dood heen, gee�  een 
nieuw begin. Jezus is opgestaan uit de dood, 
laat het hoe en wat verder maar een myste-
rie blijven.
Johannes schrij�  over Jezus: ‘Niemand 
komt tot de Vader dan door Mij.’ Dat vind 
ik lastig. Het Johannesevangelie heb ik een 
tijd opzijgelegd, ik wist niet wat ik ermee 
aan moest. Maar nu heb ik begrepen dat al 
die ‘Ik ben’-teksten meer over Gods naam ‘Ik 
ben’ gaan, en niet zozeer over Jezus.
Als je niet op de Eeuwige vertrouwt, doe je 

jezelf veel tekort. Maar als iemand zegt: ‘Ik 
hoef die God van jou niet’, en diegene lee�  
goed, dan denk ik dat zo iemand toch Gods 
wil doet. En omgekeerd: wie zegt te geloven 
maar er voor de rest een puinhoop van 
maakt, roept ook het oordeel over zich af. 
Met oordeel bedoel ik: als je niet naar ande-
ren omziet, brengt dat armoede bij jezelf 
teweeg. Als je niet goed bent voor de aarde, 
keert de aarde zich tegen je.” 

Soli Deo Gloria
- alle eer aan God 

“Dit vind ik de mooiste van de vijf sola’s. We 
weten niet hoe God is, we kunnen alleen 
over Hem praten in beelden en verhalen. 
Hij of Zij is totaal anders. 
Er is veel om dankbaar voor te zijn en God 
voor te loven. Ik doe dat het liefst met 
muziek. Anderhalf jaar nadat ik op 14-jarige 
lee� ijd de kerk verliet, vroeg mijn orgelle-
raar me of ik organist wilde worden in een 
gemeente. Daar ontdekte ik dat geloven ook 
anders kan, en later deed ik ook belijdenis.
Voor ik mijn vrouw leerde kennen had ik 
een moeilijke periode in mijn leven. Maar 
altijd bleef het besef: ook nu is Hij er. Ik ben 
God dankbaar dat we elkaar vonden en dat 
het goed gaat. Ik heb afgeleerd de Eeuwige 
als de Almachtige te zien. Maar ik heb wel 
het vertrouwen dat Hij er is, altijd. 
Daarom vind ik het Kyrië-gebed aan het 
begin van een viering zo mooi: dat je God 
om ontferming vraagt en in één adem 
doorgaat met het Gloria-lied, waarin je zegt 
dat Zijn barmhartigheid geen einde hee� . 
Ontferming en barmhartigheid: zonder dat 
gaat het niet in een viering. De naam van 
Jezus vind ik niet onmisbaar in een dienst. 
Het gaat uiteindelijk om de Eeuwige en Zijn 
verhaal met mensen.” 

Wie is Frederik Vos?
Frederik Vos (43) is getrouwd 
met Carola Dahmen, predikant 
in Oostzaan. Hij gee�  als zzp’er 
ICT-trainingen. In zijn vrije tijd is 
hij organist tijdens kerkdiensten. 
Frederik groeide op in een gezin 
dat behoorde tot de Gereformeerde 
Bond in de Nederlandse 
Hervormde Kerk. Nu bevindt hij 
zich in het vrijzinnige deel van de 
Protestantse Kerk in Nederland. 
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‘Ik heb het vertrouwen 
dat Hij er is, altijd’

De 5 sola's
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impact
mee aan blijvende

Help

Bij natuurrampen, conflicten of 
noodsituaties staat Medair vooraan met 

levensreddende noodhulp voor de meest 
kwetsbare mensen. We zijn op zoek naar:

Health advisor  
in het Midden- Oosten (Irak, Syrië, Libanon)

Wij bieden:
•  Team van betrokken 

christenen   
• Salaris  
• Uitdagend werk
•  Internationale 

ervaring
 

Kijk voor deze en andere vacatures op onze 
website: www.medair.org
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OPEN 
AVOND

DEELTIJD V00R 
PROFESSIONALS
15 NOV 2018
18.30 - 21.00 UUR

OPEN 
DAG

VOLTIJD- 
OPLEIDINGEN
3 NOV 2018
10.00 - 15.00 UUR

Leren doe je een leven lang
Uitgeleerd? Dat ben je nooit. Blijf studeren. Om nog beter te worden in je 
vak. Door te groeien in jouw organisatie. Of jezelf te ontwikkelen als persoon. 
Ontdek alle opleidingen tijdens de open dagen in het najaar van 2018! 
De CHE heeft een breed aanbod van opleidingen op het gebied van Zorg en 
Welzijn, Theologie, Educatie, Media, ICT & Organisatie.

/ Voltijd bachelors
/ Deeltijd bachelors

/ Associate degrees
/ Masters

/ Post-hbo’s
/ Cursussen

/ Trainingen
/ Maatwerk

Bekijk ons volledige aanbod op CHE.nl
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ETS

BIJBEL-
CURSUS

BIJBEL THEOLOGIE MISSIONAIR WERK PASTORAAT

n God beter leren kennen en groeien in geloof
n Leer de Bijbel lezen, begrijpen en toepassen
n Aangeboden op > 55 cursuslocaties
n 1 zaterdag of 2 avonden per maand les

Start nieuwe cylus. Meld je nu aan!
www.evangelisch-college.nl/ETS

Foto:    Sonja van der Schee, cursist
Video:  www.evangelisch-college.nl/Sonja

Deeltijdopleidingen, cursussen en 
toerusting voor volwassenen op het 

gebied van de  Bijbel, Theologie,
 en Missionair Werk Pastoraat

[ advertentie ]
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De stille 
aanbidder
Overal in Nederland zijn 

kerken te vinden met de 

naam Petrus, Pieter of 

Petra. Wat gebeurt daar 

op zondag? De stille 

aanbidder, een jongere 

van 18 jaar, bezoekt 

onaangekondigd en 

anoniem een dienst.

De stille aanbidder in de

Petrakerk 
in Veenendaal

Midden op de biblebelt, in 

een plaats waar meer dan 

dertig kerken zijn, gaat de 

stille aanbidder naar de 

Petrakerk. Deze kerk is het 

thuis van de Hervormde 

Wijkgemeente Centrum-

Zuid van de protestantse 

gemeente in Veenendaal.

Zat de kerk vol?
“Er zaten ongeveer 200 mensen, 

de kerk leek behoorlijk gevuld. 

De zaal was niet heel groot.”

Zaten er veel jongeren in deze kerk?
“De meeste mensen hadden grijs 

haar, er waren ongeveer drie jongeren 

en vijf kinderen met hun ouders of 

opa en oma.”

Waar ging de preek over? Was hij te volgen?
“Over het verhaal van de graankorrel. 

Die moet eerst sterven om vrucht te 

kunnen dragen. Sterven is de meest 

intense vorm van losmaken. Jezus 

heeft iedere stap in dat proces zelf 

ook afgelegd. Wie in de aarde valt 

en sterft, brengt de meeste vruchten 

voort. Wie zijn leven achterlaat, 

mag een nieuw leven beginnen. 

Als de graankorrel zijn oude vorm niet 

verliest, zul je de plant nooit zien. En 

als wij ons oude lichaam niet achter 

ons laten, zullen we Jezus niet zien.”

Wat vond je van de muziek?
“Die vond ik afwisselend, want we 

zongen veel verschillende liederen uit 

het liedboek. Alleen de teksten vond ik 

heel oud(erwets).”

Was er iets wat je raakte, ontroerde, 
blij of enthousiast maakte?
“Dat de paar kinderen die er waren 

wél betrokken werden bij de dienst.”

Wat viel je het meest op aan deze dienst?
“Dat het voor mij als jongere niet echt 

een aansprekende dienst was. Ik was 

naar deze kerk gegaan met het idee 

dat hier veel kinderen en jongeren 

zouden zijn. Bij het binnenrijden 

van Veenendaal zag ik ook heel veel 

ouders met hun kinderen op weg naar 

kerkdiensten. Maar helaas dus niet 

naar deze kerk.”

Wat gebeurde er na de dienst?
“Bij de uitgang gaven de dominee en 

de ouderling van dienst iedereen een 

hand. Ze wensten de gemeenteleden 

een fi jne zondag. Er werd ook ko�  e 

en thee met elkaar gedronken.” 

Zou je je vrienden meenemen 
naar deze kerk?
“Toen ik de kerk binnenliep, zag ik 

voor mijn gevoel alleen oude 

mensen. Ik denk dus niet dat ik mijn 

vrienden zo snel zou meenemen. 

Behalve bij een jongerendienst, 

als er aansprekende liederen 

worden gezongen.”

Heb je tips voor deze gemeente?
“Er was wel ruimte voor kinderen in 

de dienst, maar niet iets moderns 

wat jongeren aanspreekt. Het zingen 

van een acclamatie bijvoorbeeld zegt 

mij eigenlijk niets. Ik zou de dienst 

voorbereiden met jongeren. Dan 

betrek je hen erbij en komen ze 

ook eerder naar de kerk.”
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Geen kerk zonder 
muziek. Welk lied 
horen mensen graag,
in de kerk of thuis? 

Rob van den Eijkhof is al zo lang met 

kerkmuziek bezig dat allerlei liederen 

hem tot tranen toe kunnen beroeren. 

“Als de gemeente een nieuw lied 

instudeert, vallen op een gegeven 

moment tekst en melodie samen. 

Dan komen bij mij de emoties.”

De komst van het Liedboek - Zingen en 

bidden in huis en kerk, vijf jaar geleden, 

betekende een nieuwe functie voor Rob 

van den Eijkhof (70): hij werd cantor in de Protestantse 

Gemeente Den Bosch. Beurtelings zongen hij en een 

sopraan de liederen voor aan de gemeente. En dat maakte 

hem een blij mens: “Ik ben gek op kerkmuziek en mag 

dat uitleven in de mooiste gemeente van Nederland, waar 

mensen heel open zijn naar elkaar.”

Vijf jaar lang studeerde hij met de gemeente elke zondag een 

nieuw lied in. “We hebben ze nu allemaal gehad - als enige 

gemeente in het land, denk ik. Het nieuwe liedboek is multi-

inzetbaar, wij hebben geen andere bundels meer nodig. Het 

succes is trouwens afhankelijk van de voorganger en van de 

cantor-organist. Als je je er niet volledig voor inzet, krijgt het 

geen kans.”

Of de gemeente niet moe is van iedere week een nieuw 

lied? “Als cantor ben je ook een beetje cabaretier natuurlijk... 

Volgens mij is het goed gevallen.”

Geloven is emotie
Als hij zelf een lied zou mogen schrijven, zou dat over 

de liefde gaan. “Het Hooglied is voor mij het mooiste 

bijbelboek. Er zijn mooie gedichten bij geschreven, ik zou 

daar graag toonzettingen bij maken.”

Zijn mooiste lied? “Ik ben niet zo van het mooiste of het 

beste, het is telkens weer anders en goed. Prachtig vind ik 

‘O Heer die onze Vader zijt’. De tekst ademt de sfeer van 

het bijbelverhaal: een menigte mensen heeft het goed bij 

Jezus aan het meer van Tiberias. Je voelt je als het ware 

deelgenoot van die menigte. De melodie volgt de sfeer en 

maakt daardoor de tekst nog sterker."

Elke week een nieuw lied
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“Ik houd van de bijbelverhalen. Het 
mooiste verhaal vind ik dat Jezus 
geboren werd. Dat de engel naar 
de herders ging. Ik houd zelf ook 
veel van schapen. Mijn juf vertelt 
vaak bijbelverhalen. En weet je: jij 
bent de schooldominee en als jij in 
de klas bent, voel ik veel van God. 
Omdat jij een dominee bent en dan 
komt eigenlijk alles weer terug.”

Goede geest
“Ik zou het � jn vinden als we meer 
leerden van God. Bijvoorbeeld of 
God nou wel of niet mens is. Hij is 
ook een heilige geest. Hij is altijd 

een geest geweest, iemand die 
altijd bij je is. God is geen sléchte 
geest. Want kijk eens, Hij hee�  
onze aarde gemaakt. Als je die ziet, 
weet je dat Hij een goede geest is. 
En ook: anders voel ík Hem toch 
niet? Anders zouden alleen slechte 
mensen Hem voelen.” 

Een beetje blijer
“De eerste keer dat ik God echt 
voelde, was ik zes jaar. Toen ik aan 
het bidden was, voelde ik Hem 
ineens. Ik werd zomaar een beetje 
blijer. Het leek net of een heel grote 
teddybeer mij knu� elde. Ik bid elke 

avond, samen met mama. Dan voel 
ik dat Jezus en God bij mij zijn. Ik 
voel God altijd en Jezus voel ik bij 
het gebed. Dan voel ik mij veilig, 
alsof Hij mij vasthoudt. God zorgt 
voor mij. 

Soms bid ik ook voor het naar 
school gaan. Dat iedereen veilig op 
school komt. En dat we allemaal 
een � jne dag hebben en weer veilig 
thuiskomen. 

Ik wil eigenlijk gedoopt worden. 
Omdat ik dan een echte leerling 
van Jezus ben. Dan moet ik zorgen 
dat de mensen ook veilig blijven, 
later als ik groot ben. Dan ga ik de 
mensen gewoon helpen.” 

Bestel gratis: Ik ben geliefd
Het verhaal van Lynn 
is ook te vinden in het 
boekje Ik ben geliefd, 
een uitgave van Jong 
Protestant (JOP). In deze 
bundel staan geloofsver-
halen van jongeren en 
kinderen, en verhalen 
over jeugdwerk. Het 
boekje gee�  ook waarde-
volle tips voor een goed 
gesprek over geloven 
met kinderen en 
jongeren. Bestel 
het boekje gratis via 
www.jop.nl/geliefd.

Zoek & vind
Kinderen en jongeren 

vertellen open en eerlijk 

over hun zoektocht 

naar God.

‘Ik voel mij veilig’
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Lynn (8) gaat 
regelmatig met haar 
moeder naar de kerk - 
haar vader geloo�  niet. 
Ook op school hoort 
ze de bijbelverhalen, 
van de juf. En af en toe 
gee�  schooldominee 
Otto Grevink les. Wat 
wil ze hem vertellen 
over haar geloof?
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  Petrus anno nu  

Jan Tanis
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‘ De zee geeft rust. 
Ik ga anders tegen 
dingen aankijken’

[ advertentie ]

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.

Diaken op zee

uim vier jaar ben 
ik nu diaken in 
de Hervormde 
Gemeente 

Goedereede. Een mooie taak, 
vind ik: bezig zijn met het 
welzijn van mensen dichtbij 
en ver weg. Als diaken heb ik 
veel contact met mensen in de 
gemeente en zit ik in allerlei 
commissies. We hebben 
een hulpdienst opgezet, 
bijvoorbeeld voor klusjes 
bij mensen die krap bij kas 
zitten of die ziek zijn. En in de 
wintermaanden ga ik samen 
met een wijkouderling op 
huisbezoek bij gemeenteleden. 
Diaken zijn kost dus heel wat 
tijd. U vraagt zich misschien 
af hoe je dat doet als je de hele 
week op zee zit. 

Als visser ben je vaak alleen 
in het weekend thuis. Vroeger 
maakte je het doordeweekse 
gemeenteleven dan ook niet 
of nauwelijks mee. Op zee 
hadden we contact met elkaar 
via de middengolfzender of de 
marifoon. Als er wat gebeurde 
op de wal, riep de kustwacht 
ons op en konden we via 
Scheveningen Radio* bellen 
met thuis. 
Tegenwoordig kunnen we 
via een satellietverbinding 
e-mails en WhatsApp-berichten 
versturen. Op de boot kan ik 
dus makkelijk vergaderingen 
voorbereiden. Bovendien wissel 
ik het varen af met mijn broer. 

Ik ben steeds twee weken 
op zee en twee weken thuis. 
Vergaderingen en bezoeken 
plannen we in de weken dat ik 
aan wal ben. Op die manier is 
het goed te doen.

Als je fulltime vist, kun je 
bijna geen zitting nemen in 
een kerkenraad of vereniging , 
want dan is je tijd aan wal 
zeer beperkt.

Soms neem ik moeilijke vragen 
van mensen of problemen in 
de gemeente met me mee als 
ik de zee op ga. Tijdens het 
varen kan ik zulke zaken goed 
overdenken en relativeren. Als 
ik bijvoorbeeld op wacht zit, 
kijk ik om me heen en zie ik 
Gods grote zee en schepping. 
Dat gee�  rust. Het helpt me 
om anders tegen dingen aan te 
kijken. Dan denk ik: als onze 
hemelse Vader dit allemaal 
kan maken, kan Hij ook onze 
problemen oplossen of ons 
licht en uitzicht geven.

* Scheveningen Radio was 
tot eind jaren negentig het 
radiostation waardoor schepen 
konden communiceren met 
de wal.

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. 



Kerkdienst in Al-Hassakeh.

Mathilde 

bidt 

tijdens de 

zondags-

school 

met de 

kinderen.

stem van christenen 
steeds zwakker.

Moed
Ik dien een heel moedige 
gemeenschap. Dit zeg ik 
omdat onze kerk precies 
in een gebied ligt waar 
nog altijd geweld dreigt. We 
putten moed uit de woorden 
van Jezus, die hee�  gezegd: 
“Gelukkig wie vanwege 
de gerechtigheid vervolgd 
worden, want voor hen is het 
koninkrijk van de hemel.” 
Wij gaan door met getuigen. 
Niets kan ons bedreigen, 
want de krachten van de hel 
kunnen het getuigenis van de 
kerk niet vernietigen. 
Overal in onze gemeenschap 
zie en ervaar ik hoe 
overvloedig de genade 
van de Heer is. Toen Jezus 
sprak over het Koninkrijk 
van God, wilde Hij laten 
zien dat er recht gedaan 
zal worden aan een wereld 
die bee�  en mensen die 
onderdrukt worden. Tijdens 
mijn preken, bijbelstudies, 

bijeenkomsten voor jongeren 
en voor vrouwen wil ik 
daarover vertellen. 
Misschien daagt het me wel 
het allermeest uit wanneer 
ik zondagsschool geef. Dan 
moet ik kinderen die midden 
in de duisternis leven, de 
liefhebbende hand van God 
laten zien. Ongeacht onze 
zwakheden mogen wij 
Zijn genade doorgeven aan 
de gebroken wereld om 
ons heen.

Hoop
Als u aan mij vraagt of ik 
hoop voor de toekomst heb, 
dan weiger ik daarop te 
antwoorden. Want hoe kan 
ik nu gevraagd worden naar 
mijn hoop als er hoe dan ook 
hoop ís? Als christenen zíjn 
wij de mensen van hoop. We 
kunnen onze identiteit niet 
veranderen, alleen omdat we 
in tijden van oorlog leven. 
Hoop is wie we zijn. En als 
wij Hoop zijn, bieden we nog 
steeds waar de wereld gebrek 
aan hee� . 
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Mathilde Sabbagh 

gaat voor in 

haar gemeente.

Mathilde Sabbagh 

gaat voor in 

haar gemeente.

Mathilde Sabbagh 

gaat voor in 

haar gemeente.

‘   Wij zíjn 
de mensen
van hoop’
Na zeven jaar oorlog in Syrië zijn veel christenen omgekomen of gevlucht. 
Is er nog hoop voor de kerk in dit verscheurde land? Mathilde Sabbagh, 
predi kant in de National Evangelical Presbyterian Church of Al-Hassakeh, 
is daar heel duidelijk over: ja. Ze beschrij�  wat die hoop inhoudt. 

Na mijn theologiestudie in 
Libanon ben ik teruggekeerd 
naar Al-Hassakeh in Syrië 
om predikant te worden. 
Op mijn eerste dag vloog er 

een raket dwars door  mijn 
huis heen. Ik heb dagen
lang met mijn familie in de 
badkamer gebivakkeerd 
om te schuilen. 

Angst
Christenen in Syrië leven 
onder dezelfde zware 
omstandigheden als niet-
christelijke landgenoten. 
Ze maken zich druk om 
basisbehoe� en, zoals water, 
voedsel en elektriciteit. Maar 
wil je weten wat christenen 
het meest bedreigt? De angst 
dat er geen geloofsgenoten 

meer overblijven in het 
noordoosten van Syrië. Veel 
mensen verlaten onze stad. 
Het percentage christenen 
daalt verhoudingsgewijs, 
omdat er ook andere 
bevolkingsgroepen naar onze 
stad komen. 
De christenen die hier nog 
wonen, vragen zich steeds 
weer af: wat is wijzer, 
blijven of vertrekken? 
Doordat sommigen ook 
daadwerkelijk vertrekken 
of zijn omgekomen, zitten 
er minder mensen in de 
kerkbanken en klinkt de 

‘ We putten moed uit 
de woorden van Jezus’

Kom ook in actie!
Van 23 tot en met 
30 september luidt 
Kerk in Actie de 
noodklok voor de 
kerk in Syrië en in andere landen in 
het Midden-Oosten. Uw gebed en 
steun blijven nodig om te zorgen dat 
zij kunnen volhouden. Doet u ook 
mee? Kijk op 
kerkinactie.nl/najaarscampagne. 

Op de website kunt u ook het boek 
Mensen van hoop. Christenen in het 
Midden-Oosten gratis aanvragen. 
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Wereldwijd
Kerkdienst in Al-Hassakeh.

stem van christenen 
steeds zwakker.

Moed
Ik dien een heel moedige 
gemeenschap. Dit zeg ik 
omdat onze kerk precies 
in een gebied ligt waar 
nog altijd geweld dreigt. We 
putten moed uit de woorden 
van Jezus, die hee�  gezegd: 
“Gelukkig wie vanwege 
de gerechtigheid vervolgd 
worden, want voor hen is het 
koninkrijk van de hemel.” 
Wij gaan door met getuigen. 
Niets kan ons bedreigen, 
want de krachten van de hel 
kunnen het getuigenis van de 
kerk niet vernietigen. 
Overal in onze gemeenschap 
zie en ervaar ik hoe 
overvloedig de genade 
van de Heer is. Toen Jezus 
sprak over het Koninkrijk 
van God, wilde Hij laten 
zien dat er recht gedaan 
zal worden aan een wereld 
die bee�  en mensen die 
onderdrukt worden. Tijdens 
mijn preken, bijbelstudies, 



Café Goedenavond 
in cijfers

Opgezet

in 2007

4-7 vrijwilligers 

voor de bardienst
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Met hart en ziel

24 vrijdagavonden 

per jaar

1 euro voor een 

drankje

30-60 bezoekers 

per avond

1 dominee

Twee keer per maand wordt kerkgebouw 

‘t Hoge Licht in Driebergen omgetoverd tot Café 

Goedenavond. Hier ontmoeten mensen met een 

verstandelijke beperking elkaar voor een praatje 

en een spelletje. En soms gaan ze samen op stap.

Café Goedenavond 

- een initiatief van de 

Protestantse Gemeente 

Driebergen - verzorgt om 

de week een feestelijke 

café-avond. Maar soms zijn 

er ook spelletjesavonden of 

komt er een muziekgroep 

of een spreker. Sinterklaas, 

kerst en carnaval worden 

gevierd en eens in de 

zoveel tijd is er een reisje 

of een barbecue. 

“Hier komen boeiende mensen met 

bijzondere verhalen”, zegt vrijwilliger 

Gerard de Geus. “Puur en echt zijn ze - 

en daar kun je wat van leren. De kracht 

van het café is dat iedereen mee kan 

doen op zijn eigen manier. Dat lijkt me 

een belangrijk uitgangspunt voor hoe 

je kerk wilt zijn.”

“Met de groep van hier mochten we in Taizé meehelpen eten uitdelen”, vertelt Marieke, 

die al twee keer meeging met een reisje naar het oecumenische klooster in Frankrijk. 

“Iedereen was aardig en we werden gewoon geaccepteerd zoals we zijn. Waarom kan 

dat daar wel, maar is dat in het gewone leven zo lastig?”

“Het is een prachtige uitdaging om 

een plek te creëren waar mensen met 

een beperking zich thuis voelen en 

gezien weten”, aldus Wijke Greijdanus 

(rechts), predikant voor mensen 

met een beperking in Driebergen. 

“We kijken naar wat mensen wél 

kunnen, niet naar wat ze niet kunnen. 

Zo willen we hier gemeente zijn.”

“Het gaat uiteindelijk niet om de activiteiten”, 

vindt Anneloes. “We zijn hier gezellig onder 

elkaar, de sfeer is goed en je kunt gewoon jezelf 

zijn.” Het is ook mooi dat iedereen hier kan 

komen, voegt ze eraan toe. “Je hoeft niet lid te 

zijn van de kerk.”

Gezellig 
onder elkaar

“Met de groep van hier mochten we in Taizé meehelpen eten uitdelen”, vertelt Marieke, 

die al twee keer meeging met een reisje naar het oecumenische klooster in Frankrijk. 

“Iedereen was aardig en we werden gewoon geaccepteerd zoals we zijn. Waarom kan 

dat daar wel, maar is dat in het gewone leven zo lastig?”
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WandelenWandelen

1

Wandelen over landgoed Slangenburg 
Eén van de mooiste wandelroutes in de 

Achterhoek loopt over landgoed Slangenburg, 

rondom kasteel Slangenburg en langs de Sint-

Willibrordsabdij. Via de slingerende oprijlaan kunt 

u de kapel bereiken, die de hele dag open is.

»  staatsbosbeheer.nl/routes/achterhoek/

wandelroute-abdij-landgoed-slangenburg 

2

Zeeuwse polderwandeling 
Genieten van de weidsheid van het Zeeuwse 

land? Sluit dan eens aan bij een retraitedag 

van Kloosterwelle (in Noordwelle). De 

polderwandelingen in het Zeeuwse licht laten 

alle zintuigen genieten en de geest ontspannen.

» kloosterwelle.nl

3

Kerken Kijken Utrecht 
Bepaal zelf uw wandelroute langs de Utrechtse 

binnenstadskerken tijdens het project ‘Kerken 

Kijken’ (nog tot en met 8 september). In 

maar liefst twaalf binnenstadskerken staan 

enthousiaste gidsen klaar om van alles te 

vertellen over de architectuur en geschiedenis 

van de kerken. 

» kerkenkijken.nl

4

Stiltewandeling in het Drentsche 
Aa-gebied 
Houdt u van gedichten? Ga dan eens mee 

met de stiltewandeling van de Protestantse 

Gemeente Assen (twee keer per maand). 

Voorafgaand aan de wandeling wordt een 

gedicht gelezen, na afl oop wordt hierover 

nagepraat. Het prachtige Drentsche Aa-

landschap maakt de ervaring compleet.

»  vredenoord-assen.nl/organisatie/pastoraat/

zin-in-wandelen

5

Kloosterwandelroute Steyl
De Kloosterwandelroute (3 km) in Steyl 

leidt u via markeringsbordjes langs allerlei 

bezienswaardigheden in het schilderachtige 

kloosterdorpje. U komt onder andere langs 

het imposante Heilig Hartklooster, het Heilige 

Geestklooster en de Kloostertuin St. Michaël 

(dagelijks geopend van 9.00 tot 17.00 uur).

»  liefdevoorlimburg.nl/wandelen/

kloosterwandelroute

6

Stiltewandeling in Amsterdam-Noord
Zin om even in beweging te komen op 

zondagmiddag? Ga dan mee met Zinnig Noord, 

een initiatief van twee kerken in Amsterdam-

Noord. Meditatief wandelen langs de mooiste 

plekjes van dit stadsdeel zorgt voor een frisse 

start van de week.

»  zinnignoord.nl, klik op ‘stiltewandelingen’

 

7

Moderne pelgrimsroute rond Nijmegen
Wie niet bang is voor een uitdaging, kan zich 

naar de Stevenskerk in Nijmegen begeven. 

Daar start de Walk of Wisdom-route, een 

meerdaagse wandeltocht van 136 kilometer. 

In de prachtige natuur rondom Nijmegen is er 

alle ruimte voor bezinning.

» walkofwisdom.org
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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

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.

 @karelh:   “In de #kerk vind ik mensen waarmee ik samen op zoek ben naar een betere manier 

van samenleven. #jezus was niet asociaal!”   @mjtekelenburg:   “Bijzonder moment op de generale 

synode van de Protestantse Kerk in Nederland: een deel van de Indonesische kerkgemeenschap 

wordt een buitengewone gemeente van de PKN.”   @Eline24:   “Liep vandaag op een lawaaiige 

braderie toen ik tegen een open kerk aanliep. Naar binnen en kreeg ko�  e. De meneer die inschonk 

vroeg op zo’n liefdevolle manier: ‘Hoe gaat het met je?’ dat het me echt even van m’n stuk bracht en 

deed bese� en wat rust en echte aandacht betekent.”   @keesvreeken:   “De EO en de Protestantse 

Kerk geven beide een blad uit ... #competitiedrang”   @stekjong:   “Wat een vrolijke #Kliederkerk 

proefeditie vanmiddag samen met @luthersdenhaag in de Lutherse kerk. Samen #ontdekken #vieren 

#eten”   @suzanne.avelie:   “Ik kreeg voor het eerst het Petrus-magazine op de mat en ik ben 

blij verrast! Inspirerend, prikkelend. In een maatschappij waarin maakbaarheid een grote rol speelt, 

voelde ik iets van raakbaarheid. Er is een boodschap.”   @LMAangeenbrug:   “Even een nutteloos 

feitje delen: volgens m’n onderzoekje net hebben in het Geneefse Psalter (= dat we standaard zingen in 

de kerk) alleen de Psalmen 64, 96, 124, 132 en 143 een oneven aantal versregels.”   @wilbert1967:  

“Kan iemand mij vertellen waarom er in de nieuwe classis Overijssel-Flevoland geen enkele vrouw zit?”      

 @AnkievTatenhove:   “Dit is mooi. Op een na oudste protestantse kerk organiseert twee keer 

per maand een dienst, maar zet kerkdeuren elke dag open.”   @AnnetLand   “Mooi hoe Petrus-

magazine van @PKNnl lezenswaardige artikelen voor 

haar brede doelgroep hee�  die ertoe doen.” 

#verbinding #geloven   @werkman1980:    

“Toch wel een ding; zonet het formulier 

gepost om mezelf uit te schrijven bij de 

Protestantse Kerk Nederland. Misschien al 

veel eerder moeten doen. Feit is, dat ik eigenlijk 

zo’n 25 jaar geleden, tijdens een kerkdienst al besloot 

dat mijn leefstijl nooit zou gaan passen in wat er op de preekstoel wor 

wordt uitgedragen. Nou goed. Beter laat dan nooit. Nu Facebook nog.”

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

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.nlpetrusmagazine.nl.

veel eerder moeten doen. Feit is, dat ik eigenlijk 

zo’n 25 jaar geleden, tijdens een kerkdienst al besloot 

dat mijn leefstijl nooit zou gaan passen in wat er op de preekstoel wor 

wordt uitgedragen. Nou goed. Beter laat dan nooit. Nu Facebook nog.”

“Ja, een mooi en puur interview dit.” 
(Over de rubriek De 5 sola’s)

 @FransdeKoeijer 
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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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Aan dit nummer werkten verder mee:
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Stef Mennens, Miranda Ockerse, Heleen 
Platschorre, Erik van Pijkeren, Qroost 
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Jan Verhage, Paul Visser, Rob Visser, Dick Vos, 

Leonard Walpot en ‘de stille aanbidder’.

 petrusmagazine.nl  

 @petrus2018

 @Petrus_2018

 (030) 880 1 880 

  petrus@protestantsekerk.nl voor 

inhoudelijke opmerkingen en vragen, 

abonnement@petrusmagazine.nl voor 

een gratis abonnement of wijzigingen.

Vormgeving

Redmatters  redmatters.com 

Druk

Habo DaCosta, Vianen

Leesbeperking

Voor mensen met een leesbeperking is Petrus 

ook verkrijgbaar in braille, grootletter, digitale

en gesproken vorm. Neem contact op met het 

CBB voor een gratis abonnement of proef-cd: 

tel. (0341) 56 54 99, e-mail info@cbb.nl.

Word
abonnee!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.nlpetrusmagazine.nl



‘We zijn dagelijks 
bezig om mensen te laten 

proeven wie God is’
Pieter-Jan Rodenburg is een van de bewoners van Taste 

in Delft. Op pagina 48 ziet u hoe deze leefgemeenschap 

huis en tuin openstelt voor de buurt.


