
GELOOF, HOOP EN LIEFDE IN DE PROTESTANTSE KERK

AR AIL  G ILL
God leidt, en soms geeft 

Hij een duwtje

WIE TZE  DE  JAGER
krijgt graag op zijn donder

WEG UIT  DE  KERK
‘Hier kom ik nóóit meer’

№ 6  |   MEI  2019

'In armoede of rijkdom, het 
geloof geeft  me hoop, 

motivatie en standvastigheid’
Arail Gill (16) is geboren in Pakistan en woont sinds 

zijn derde in Nederland. Wekelijks bezoekt hij de 

Urdu-gemeente. Deze Pakistaanse kerk is onderdeel van 

de Protestantse Kerk in Nederland. Lees op pagina 46 

wat geloven in God betekent voor Arail.
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Wat herken je in Petrus? 
“Soms kan ik net als Petrus best angstig zijn 

voor dingen. Dan lijkt het kwade sterker dan 

het goede. Maar op bepaalde momenten ben 

ik vastberaden en overheerst het rotsvaste 

vertrouwen op God, dat Hij er is en van 

mij houdt.”

Wat zou jij doen tijdens de storm op het meer? 
“Ik zou vooral gericht zijn op de storm en 

vergeten dat God daarboven staat. Vaak komt 

dat besef wel op een later moment.”

Zou jij visser van mensen kunnen zijn? 
“Ik denk dat Jezus van ons allemaal vraagt om 

op onze eigen manier vissers van mensen te zijn. 

Met de hulp van de Heilige Geest geloof ik dat 

iedereen het ook kan.”

Zou je over water durven lopen als Jezus dat vroeg?
“Met hulp van de Geest en als Jezus het echt 

van me vraagt, zou ik het durven.”

Wie is een rots in jouw leven? 
“God is echt mijn rots. Hij verandert nooit en is 

de stabiele factor in mijn bestaan.”

Anne Rijneveld-Moerdijk (26) is mentor 

van een catechisatiegroep van de 

hervormde gemeente in Benschop. Op 

pagina 16 leest u hoe de tieners met 

haar in gesprek gaan over de hemel.

Verder in dit nummer:

15 Martelaar in Asperen

18  De wereld kan nog stúkken beter, 

vinden Jan Pronk (79) en Erik Bolle (15)

22 Binnenkijken: gezinshuis in De Glind 

29 Esther van Schie: armoede en een bh

32 Erin of eruit: twee protestanten over de kerk

35 Dagboek van Judit

42  Mink de Vries: ‘Er mag best een nieuwe 

Bijbel komen’ 

47 Het mooiste lied van Rodyan van den Brink

48 Een eigen plek bij De Paraplu

51 De stille aanbidder in de Petrakerk op Urk

57 Nieuw: column uit de haven in Amsterdam

58 Aan tafel bij Corry in Tiel

61 Onder de toga: Mathilde van der Graaff

62 7x Pinksteren in de open lucht

64 Christenen in China steeds meer onder druk

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.

06
Jongeren die de kerk verlaten: léren we daar 

ook van? vraagt radio-dj Wietze de Jager

24
Een lintje? Daar zat scriba 

Janny Poelman niet op te wachten

40
Pizza! 

Petrus bakt 

ze knapperig 

in Steenderen

 Marusja:

Struiken vol oranje 

duindoornbessen, slikken 

en bos, en altijd de 

zilte zee dichtbij. Lezen 

over het Pinksterpad op 

Goeree-Overfl akkee (pagina 

36) brengt mij terug 

naar mijn kindertijd. 

We woonden in Goedereede, 

ik ging naar school op het 

Havenhoofd – ‘t Hoôd op 

z’n Goerees.Een prachtig 

gebied om te wandelen. 

En loopt u mee met het 

Pinksterpad, dan krijgt u 

er een goed gesprek bij.  Marusja (hoofdredacteur Petrus):

Een piepklein kerkje was het, verstopt in een onopvallend 

pand in Istanbul. Een klein groepje Turkse christenen zong 

‘Abba Vader’. Het ontroerde me dat ik in die andere taal een 

o zo bekend lied hoorde. Een levende herinnering aan het 

Pinksterfeest, toen mensen uit allerlei landen zich lieten 

dopen na Petrus’ toespraak (Handelingen 2). 

Komt ú vaak in contact met 

christenen uit andere culturen? 

Want dat kan ook gewoon in 

Nederland. In dit nummer 

maakt u kennis met de Pakistaanse 

Arail Gill, die u toelacht vanaf 

de cover. “Ik voel dat God altijd 

over mij waakt”, vertelt hij op 

pagina 46.

PS Nog meer lezen? Meld u 

dan aan voor de kersverse 

e-mailnieuwsbrief van Petrus: 

protestantsekerk.nl/petrus-nieuwsbrief.

52
Méér dan een druk op de knop

NIEUW
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Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)
was een Duitse theoloog en 

verzetsstrijder. Op 9 april 

2020 is het 75 jaar geleden 

dat hij terechtgesteld 

werd in concentratiekamp 

Flossenbürg. Tijdens zijn 

gevangenschap schreef hij 

brieven, die gebundeld zijn 

in de beroemd geworden 

uitgave Verzet en overgave. 

In die benauwde tijd 

ontstonden ook tien 

gedichten en een aantal 

gebeden. Ze bieden een 

persoonlijke inkijk in zijn 

gemoedstoestand.

Deze gedichten en gebeden 

zijn verwerkt in het 

werkschrift Bonhoeffer75. Het 

bevat een nieuwe vertaling 

van de gedichten, nieuwe 

schilderijen, kerkliederen 

en poëzie. Het werkschrift 

is bijvoorbeeld te gebruiken 

in de kerkelijke gemeente. 

Bonhoeffer75 is een initiatief 

van de Roos van Culemborg, 

in samenwerking met de 

Protestantse Kerk.

Bestel deze uitgave via 

de protestantsekerk.nl/

webwinkel. 

» deroosvanculemborg.nl

‘    Wie ben ik? 
Eenzaam getob 
spot met mij 
Wie ik ook ben,  
U kent mij, o God! 
Van U ben ik’ 
 

Dietrich Bonhoeffer, uit zijn  

gedicht ‘Wie ben ik’
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Hoe de 
radio-dj 

dagelijks 
vecht 

met God
Jongeren uitleggen hoe ze moeten leven? 
Dat hee�  geen zin. Probeer hen niet weg te 
houden bij de verleidingen van het leven. 
Help ze liever het spoor van Jezus te vinden, 
stelt Wietze de Jager, dj bij Radio 538. 

Even zoeken ze hoe ze het gesprek vorm gaan geven. 

“Voer jij het woord maar, Paul”, stelt Rob Visser voor, 

want Paul Visser en Wietze de Jager, dj bij radio 538, 

kennen elkaar goed: Wietze is lid van de Noorderkerk. 

Maar dat zorgt er júist voor dat Paul Visser liever wat 

meer op de achtergrond blijft. “Het voelt raar om Wietze 

te interviewen, ik ken hem te goed. Hij beheert zelfs mijn 

Instagramaccount, hij kan mij maken en breken”, grapt 

Visser & Visser
Twee vissers van mensen, de predikanten Paul 

Visser (Noorderkerk Amsterdam) en Rob Visser 

(Protestantse Gemeente Vuren), ontmoeten 

bekende Nederlanders. Ze gaan in gesprek over 

geloven, de kerk en de samenleving.
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stoelen of banken. Soms zit dat in 

details – “vloeken op de radio, dat 

is echt een grens” – soms vraagt hij 

er bewust aandacht voor. Zo kwam 

Paul Visser in 2016 vier maanden 

lang elke maandagochtend in 

de uitzending om te bidden. Dat 

leverde fl ink wat reacties op. 

“Vernietigende, van mensen die 

daar niet op zaten te wachten, maar 

ook mooie. Mensen zeiden: ‘Zit ik in 

het donker in de auto, hoor ik een 

dominee bidden. Dat doet me wat.’”

Het was altijd even schakelen voor 

Paul Visser: een luidruchtige grap 

horen – en dan gaan bidden. 

“Maar ik vond het heel bijzonder 

dat het mogelijk was.” Nog steeds 

spreken mensen hem erop aan: 

“U bent toch die dominee die bidt 

met Wietze?” 

Niet mals
Wietze heeft het nodig om naar 

de kerk te gaan. “Ik wil op zondag 

graag tot de kern komen. Ik vind het 

fi jn als iemand me af en toe op mijn 

donder geeft. En Paul, die doet dat.”

Rob Visser grinnikt. “Nou, zo ken 

ik Paul niet. Geef daar eens een 

voorbeeld van.”

“Hij houdt je een spiegel voor”, 

legt de radio-dj uit. “Dan zegt hij 

bijvoorbeeld in de dienst: ‘We 

knikken hier allemaal ‘ja’, maar wat 

doen we morgen?’ Inderdaad, denk 

ik dan, morgen kondig ik weer 

liedjes aan met teksten die niet mals 

zijn. Of ik haal grappen uit die op 

het randje zijn. Dat ervaar ik als 

een spanning.”

Rob Visser grijpt naar een ander 

voorbeeld: het confl ict met 

Mattie, met wie Wietze lange tijd 

een radio-duo vormde. Samen 

zouden ze overstappen naar een 

andere zender, maar Mattie sloot 

onverwachts in zijn eentje een 

contract bij Qmusic. Het einde 

van het radio-duo werd breed 

uitgemeten in de media. “Welke rol 

heeft jouw geloof gespeeld tijdens 

dat confl ict?”

“Ik was erg gekwetst”, zegt Wietze. 

“Die pijn blijft, maar is op een 

gegeven moment wel verzacht. 

Ik denk dat mijn geloof daarbij 

geholpen heeft.” Het hielp hem 

vooral om alles in verhouding 

te zien. “Je realiseert je in zo’n 

situatie wat écht belangrijk is. Zo’n 

radioprogramma is leuk, maar daar 

komt het niet op aan.”

Paul Visser vindt het “knap dat je 

niet met modder hebt gegooid. Je 

hebt er af en toe iets over gezegd, 

maar je bent niet je gram gaan 

halen. In jouw positie letten mensen 

daarop, zeker als ze weten dat 

je gelooft.”

Verborgen
Rob Visser heeft de Preek van de 

Leek van Wietze over Psalm 23 

gelezen (zie kader). “Je refereert 

daarin aan het geluk met je 

gezin. Psalm 23 wordt vaak heel 

liefdevol uitgelegd, maar het is ook 

een strijdkreet. De dichter zegt: 

‘Verdraaid, het zál mij een keer 

Wietze de Jager: 

‘Ik neem mijn twijfels 
elke avond mee 
in mijn gebed’

hij. “Begin jíj maar liever, Rob.” 

Die blijkt heel nieuwsgierig naar de 

radio-dj, want “ik kende je helemaal 

niet.” Dat snapt Wietze heel goed, 

want op de radio bereikt hij een 

veel jonger publiek. Mensen van de 

leeftijd van de Vissers hebben vaak 

geen idee wie hij is. 

Talent
Wietze is opgegroeid in de 

vrijgemaakte kerk. “Een tikkeltje 

orthodox”, schat hij zelf in. In zijn 

studententijd was hij wat minder 

bezig met zijn geloof. “Maar ik heb 

op het juiste moment de juiste 

mensen om me heen gehad.” 

Met de ‘juiste mensen’ bedoelt 

hij onder andere zijn broer, die 

ook in Amsterdam woont en 

regelmatig op zondag appt: 

‘Vanavond Noorderkerk?’ “Als ik al 

twijfelde, haalt hij me wel over.” 

Of zijn eigen predikant. “Op een 

dag kwam Wietze bij me”, vertelt 

de voorganger. “Kan mijn werk als 

radio-dj wel als je gelooft, vroeg hij 

zich af. Voor mij is dat geen vraag. 

Mensen in andere functies staan 

óók bloot aan allerlei verleidingen. 

Ontwikkel je talent, heb ik 

geantwoord. Maar, dat heb ik erbij 

gezegd, ga tegelijkertijd op zoek 

naar God.”

“Dat opende mijn ogen”, aldus 

Wietze. “Christen-zijn en werken 

als radio-dj hoeft niet los van elkaar 

te staan. Het is juist een uitdaging.” 

Hij verrast mensen graag met zijn 

geloof: “Veel mensen denken bij 

een kerk aan iets ouds en stoffi  gs. 

Dat er ook hippe jongeren naartoe 

gaan, verbaast ze.” 

Hij steekt zijn geloof niet onder 

Wietze de Jager
Geboren: 24 februari 1989, Enschede.
Gezin: getrouwd met Lieke Veld, twee 
kinderen.
Bekend als: radio-dj bij Radio 538 en 
SBS-presentator. Werkte voorheen bij 
3FM, AmsterdamFM en Qmusic. Daar 
werd hij onder andere bekend als helft  
van het duo Mattie & Wietze.

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

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.
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gebeuren dat het mij aan niets 

ontbreekt!’ Jij ervaart veel zegen in 

je eigen leven, maar ondertussen 

ontbreekt het miljarden mensen 

aan van alles. Wat doe jij met dat 

gevecht met God?”

Wietze: “Inderdaad, de wereld 

staat in de fi k, en ik rijd elke avond 

lekker naar huis om daar te gaan 

eten. Ik kan niet zelf gaan helpen 

in Jemen, ik kan wel geld geven en 

bidden. Maar ik kan die vraag ook 

terugstellen: wat doe jíj eraan?”

Zo bedoelde Rob Visser zijn vraag 

niet helemaal. “Het ging mij om het 

gevecht met God. Die kan soms zo 

verborgen zijn, zeker als je kijkt naar 

het leed in de wereld. Hoe ga jij om 

met die verborgenheid?”

“Dat is een voortdurend 

gevecht”, geeft Wietze toe. “Ik 

twijfel constant, en ik ben best 

beïnvloedbaar. Het is wel zo dat 

ik elke avond bid en mijn twijfels 

meeneem in mijn gebed. Ik zoek als 

het ware mijn tegenstander op en 

ga het gevecht aan.” Je moet God 

ook wíllen zien, weet hij. “Toen we 

Paul vroegen op de radio te bidden, 

was dat voor mij vooral een leuk 

radio-idee. Maar Paul zei: ‘Dit is 

ongeloofl ijk. Ik heb juist gebeden 

hoe ik mensen buiten de kerk beter 

zou kunnen bereiken, en dan bel jij 

met deze vraag.’ Toen dacht ik: zo 

beschouwd is dit een wonder.”

Paul Visser komt terug op Psalm 23: 

“Daar zit die verborgenheid van God 

Rob Visser:

‘Soms kan het 
leven zo moeilijk zijn 
voor iemand, dat 
het vinden van God 
een hele toer is’

Wietze op de preekstoel
Op 18 november 2018 hield Wietze de Jager de Preek van de Leek 

in Amsterdam. U kunt deze online lezen op: 

» preekvandeleek.amsterdam

Te
ks

t:
 M

ar
u

sj
a 

A
an

g
e

e
n

b
ru

g
 e

n
 M

au
ri

ts
 v

an
 S

tu
ijv

e
n

b
e

rg
 |

 F
o

to
’s

: 
Sj

aa
k 

V
e

rb
o

o
m

ook in. Je kunt in diepe duisternis 

verkeren, en ineens kan blijken dat 

God daar ook bij je is.”

“Soms kan het leven zo moeilijk zijn, 

dat het vinden van God een hele 

toer is”, reageert Rob Visser. Dan 

denk je alleen: hoe kán dit, dat een 

mens zo moet lijden?” Hij wil maar 

zeggen: laten we voorzichtig zijn 

met onze uitspraken, want God is 

soms “dramatisch verborgen voor 

mensen.” 

Hekken
In zijn lekenpreek stelt Wietze dat 

beroemde dj’s als David Guetta 

voor veel jongeren een godheid 

zijn. Veel christelijke ouders houden 

hun kinderen het liefst verre van 

dancefeesten waar uren wordt 

gedanst op stampende beats, bang 

dat ze te veel opgaan in dat wereldje 

en vergeten God te zoeken of dat 

ze drugs gaan gebruiken. “Begrijp jij 

dat?” vraagt Rob Visser aan Wietze.

Hij trekt verwonderd zijn 

wenkbrauwen op bij het antwoord: 

“Nee, heb liever het lef om je 

kinderen gewoon te laten gaan.” 

De radiomaker legt het uit. “De 

vraag is waaróm je naar een feestje 

gaat. Ga je omdat je daar het geluk 

wilt vinden? Dan kom je er leeg 

weer vandaan. Maar sta je stevig 

in je schoenen en ga je omdat je 

zin hebt in een feestje, dan is het 

een heel ander verhaal. Ik ben zelf 

regelmatig op zo’n dance-event. 

Ik luister naar de muziek, drink een 

biertje, knoop een gesprekje aan en 

ga weer naar huis. Dat is alles, mijn 

geluk hangt er niet vanaf.”

Hij denkt ook niet dat het zin 

heeft als ouders hun kinderen 

weghouden. “Tieners zitten op 

social media, ze zien alles. Als ze 

iets graag willen, maar het mag 

niet, wordt de drang alleen maar 

groter. Op een gegeven moment 

gaan ze toch, en dan gaan ze pas 

écht los. Verbieden werkt averechts. 

Natuurlijk gaat het ene kind er beter 

mee om dan het andere, maar wees 

niet te bang.”

Veel belangrijker is de vraag wat 

de basis is van het bestaan van je 

kind. Paul Visser vergelijkt het met 

een kudde: “Je kunt een hek zetten 

om het leven van je kind. Dat daagt 

uit om eroverheen te springen. De 

vraag is: weet je kind af van de Bron? 

Als het dan over het hek springt, 

komt het ook weer terug, want 

de Bron, die trekt en voedt. Leer 

ze leven uit die Bron, houd ze niet 

krampachtig binnen de hekken.”

“In de Noorderkerk”, geeft Wietze 

als voorbeeld, “zitten veel jongeren, 

maar op zondagmiddag gaan ze

na de dienst naar de kroeg om 

een biertje te drinken. Je kunt daar 

problemen mee hebben, maar in 

die kroeg praten ze wel over het 

geloof. Dat is toch super? Natuurlijk 

bedoel ik niet dat je geen regels 

en kaders moet hebben, maar laat 

die niet het startpunt zijn. Laten we 

beginnen bij de Bron.”

Paul Visser:

‘Ik vind het heel knap 
dat je niet met 
modder hebt gegooid’
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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. 

Expositie
A Muslim, a Christian and a Jew

“Ik lach niet om religie,” aldus Eran 

Shakine, “ik lach om menselijk gedrag.” 

De Israëlische kunstenaar exposeert 

van 17 mei tot en met 12 oktober op de 

tweede etage van Ons’ Lieve Heer op 

Solder, de zolderkerk in de binnenstad 

van Amsterdam. Tot op heden zijn er in 

deze huiskerk, boven in een 17e-eeuws 

grachtenpand, ook diensten te volgen. 

De tentoonstelling A Muslim, a Christian 

and a Jew mag dan klinken als het 

begin van een grap, dat is zeker niet de 

bedoeling van de kunstenaar. Bezoek de 

expositie en volg de drie identiek geklede 

en gestileerde fi guren tijdens hun reis op 

zoek naar Gods liefde. 

» opsolder.nl

Pioniersplek
Vondst 

In een crypte onder de iconische 

stadskerk van Deventer bevindt 

zich een bijzondere pioniersplek. 

Pionier Matthias Kaljouw: “Vondst 

speelt zich voornamelijk af in 

een kerk, maar ís het niet. Het 

is een plek waar mensen elkaar 

ontmoeten en het hebben over 

de dingen die ertoe doen.” 

Samen met andere kunstenaars 

en artiesten verzorgt Kaljouw 

vanuit de Lebuinuskerk een divers 

programma: van maatschappelijk 

debat tot concerten, exposities 

en fi lmavonden. Afgelopen 

maand is er een concertreeks 

van start gegaan. 30 mei is het 

eerstvolgende concert in deze 

reeks. Kom zelf luisteren en laat 

u raken.

» vondst.org

Boek
Geloof laat een muur vallen  

“We hadden met alles rekening gehouden, behalve met kaarsen en kerkdiensten”, aldus een 

hoge Stasi-offi  cier na de val van de Berlijnse Muur in 1989. Geloof laat een muur vallen is de 

spannende biografi e van een Lutherse predikant die vanuit zijn geloof toehoorders vertelt dat 

wonderen mogelijk zijn en hen oproept tot geweldloos verzet. Met vriendelijke vastberadenheid 

blijft hij de boodschap van respect en naastenliefde uitdragen, ook naar de Stasi die altijd bij zijn 

kerkdiensten aanwezig is. Bij de wekelijkse vredesvespers in zijn Leipzigse Nikolaikerk sluiten 

steeds meer mensen zich aan. Het is de opmaat tot de val van de Muur. Dit bijzondere boek zal 

u verrassen door de humor en inspireren door de kracht van geweldloosheid. 

» skandalon.nl

Hemelvaart
Dauwtrappen met de boswachter

Op hemelvaartsochtend zingend met blote voeten 

over het natte gras lopen. Dat is écht dauwtrappen 

- en het zou helend werken. Of dat waar is, weet ik 

niet, maar wandelen heeft altijd een rustgevende en 

verfrissende werking. Vroeg opstaan is niet makkelijk, 

maar u wordt beloond: 's ochtends ziet u de zon 

opkomen tussen de nevels en hoort u een concert 

van vogelgeluiden. Probeert u het eens: organiseer 

voorafgaand aan de kerkdienst een wandeling of 

meld u gezamenlijk aan voor een wandeltocht 

onder leiding van de boswachter. Kijk op de site van 

Staatsbosbeheer voor de routes. 

» staatsbosbeheer.nl/dauwtrappen

Festival
Graceland

Het festival Graceland en de kerk hebben wel wat 

gemeen. Graceland is het festival voor zoekende 

christenen, kerkgangers, kerkplanters en kerklozen. 

Net als de kerk is het een plek om te geloven en 

te twijfelen. Het festival vindt plaats van 15 tot en 

met 18 augustus in Vierhouten. Bezoek de tent van 

de Protestantse Kerk en doe mee met bijzondere 

vieringen en activiteiten. 

»  gracelandfestival.nl
Tot 15 juni krijgt u 20 procent korting 

met de code protestantsekerk.

Win een boek

Hemelvaart is het meest ‘onbekende’ 

christelijke feest. Het blijkt niet altijd even 

makkelijk om de essentie ervan te bevatten. 

Wat valt er naast dauwtrappen nog meer 

aan dit feest te beleven? In het boekje Met 

zonder Jezus vertellen tien predikanten 

wat Hemelvaart voor hen betekent. 

»  Petrus verloot 25 exemplaren 

van Met zonder Jezus. Schrijf 

of mail uiterlijk 21 juni naar: 

petrus@protestantsekerk.nl, 

redactie Petrus, postbus 8504, 

3503 RM Utrecht. Alleen de 

winnaars ontvangen bericht.

Muziek
Random Beauty 

Oud is nieuw op het album Random Beauty van 

de artiesten van Rowing on the Lakes of Kanada. 

Zanger Arjen van Wijk: “We dachten dat de wereld 

er een beetje beter van zou worden als wij deze 

songs zouden opnemen en uitbrengen.” De rustige, 

melodieuze muziek heeft een weemoedig tintje dat 

doet terugverlangen naar een zorgeloze tijd. “De 

tekst en de melodie roepen de sfeer op van eindeloze 

zomers waarin je veel zwemt en allerlei boeken 

tegelijk leest. Dat gevoel past helemaal bij ons.” 

Luister de vier nummers gratis via Soundcloud. Een 

cadeau om bij weg te dromen op een zonnige dag.

» soundcloud.com/volkorenrec
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Eten en drinken

Gebruik de code protestantsekerk en bestel je tickets vóór 11 juni met 20% korting op www.gracelandfestival.nl!

kamperen
muziek

michelle david & the gOspel sessions
Nadia bolz-weber (usa) • The violet BuRning (usa)

A Treehouse Wait (SWE) • lingby (de) • matthijn buwalda

Hidden land (swe) • Joel McKerrow (AuS) • brOwn feather sparrow

Omega orchestra (de) • kleine kunst • oriOn walsh (usa) • frank van essen

eten en drinken • joeri pronk • paul cheRRyseed • reinier sonneveld

KAREL SMOuTER • godian ejiogu • the bowery • prikkelende sprekers

paper bRanches • kinderprogramma • Rik zweers • david heek • en meer.

met:

15 - 18 AUGUSTUS 2019 | PAASHEUVEL VIERHOUTEN

Medemogelijkgemaakt door:

Graceland overal.

Roeptoeter of 
bondgenoot?
Je band met kinderen 
en jongeren maakt 
het verschil

Word donateur 
en ontvang de 

Samenleesbijbel 
junior gratis!

adv198x123JOPslbjunior.indd   5 02-04-19   09:16

Het is het jaar 1569 en de 

Reformatie is in volle gang. 

In het oude stadje Asperen 

ontmoeten protestanten elkaar 

in het geheim in de woning 

van Dirk Willemszoon. Ze lezen 

samen uit de Bijbel en dopen 

elkaar. Openlijk samenkomen 

kan niet, want de hertog 

van Alva heeft de opdracht 

gekregen om alle protestantse 

‘ketters’ op te pakken. Als 

de geheime bijeenkomsten 

worden ontdekt, wordt Dirk 

dan ook gevangengenomen 

en in het kasteel van Asperen 

opgesloten.

Ontsnapt
Op een avond weet Dirk uit 

het kasteel te ontsnappen. Met 

een touw van vodden klimt hij 

uit de gevangenis en hij vlucht 

over het dunne laagje ijs op de 

slotgracht en de naastgelegen 

vijver. Een bewaker ziet 

het gebeuren en zet de 

achtervolging in, maar hij weet 

niet ver te komen: halverwege 

zakt hij door het ijs.

Als Dirk het hulpgeroep 

achter zich hoort, keert hij 

om en trekt de drenkeling 

uit het wak. Het blijkt zijn 

eigen doodvonnis. De 

bewaker wil hem na de 

reddingsactie laten gaan, 

maar wordt door de inmiddels 

toegesnelde burgemeester 

gedwongen om de 

voortvluchtige opnieuw te 

arresteren. Ditmaal wordt 

Dirk opgesloten in de toren 

van de grote kerk, in de 

gevangeniskamer boven de 

klok. Enkele maanden later, 

op 16 mei 1569, wordt hij 

als ketter verbrand op de 

brandstapel.

Geroemd
Willemszoon had niet 

kunnen bedenken dat zijn 

onzelfzuchtige daad hem 

tot een beroemdheid onder 

zijn latere geloofsgenoten 

zou maken. In doopsgezinde 

catecheseboekjes over 

de hele wereld wordt hij 

geroemd als symbool van 

vijandsliefde. In het Canadese 

Steinbach werd in 2018 

zelfs een standbeeld aan 

Willemszoon gewijd. En in 

Asperen zelf? Daar heeft 

de beroemde martelaar 

inmiddels een eigen 

straatnaambordje.

Hij duikt op in doopsgezinde catecheseboekjes over de hele 
wereld: de 16e-eeuwse martelaar Dirk Willemszoon. De laatste 
maanden van zijn leven zat hij opgesloten in de kerktoren van 
de Nederlands Hervormde Kerk in Asperen.

Symbool van vijandsliefde
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De kerk en het museum Oud-

Asperen zijn van mei tot en met 

september elke zaterdag open 

tussen 14 en 16 uur.

Bij hotel De Schildkamp 

boekt u voor slechts 100 

euro een speciaal Petrus-

weekendarrangement (tot 

en met september). Inclusief: 

twee overnachtingen, ontbijt, 

driegangendiner en fi etsroute. 

Mail hiervoor naar info@schild-

kamp.nl (gebruik de actiecode 

Petrus2019). En als u in Asperen 

bent, ga dan ook langs bij bak-

kerij De Jager voor koffi  e/thee 

met Aspers kletskopgebak. 

» schildkamp.nl
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Tafelen 
Een kopje koffi  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?

Het is een regenachtige en zelfs waaierige maandag-

avond, zoals dat lijkt te horen bij catechisatie. 

Het houdt de ruim 25 tieners tussen de 12 en 15 

jaar niet tegen om naar Maranatha te komen, het 

verenigingsgebouw van de hervormde gemeente in 

Benschop. De predikant en twee mentoren, Henk 

en Anne, zijn al aanwezig. Om beurten behandelen 

zij de onderwerpen uit een dikke map met 

catechisatielessen.

Vandaag gaat het over de nieuwe hemel en de 

nieuwe aarde. “Hoe denken jullie dat die eruitzien?” 

vraagt Henk. Er komen allerlei antwoorden voorbij: 

“Met veel natuur en dieren.” “Misschien wel met 

huizen, maar in ieder geval geen auto’s.” “Ik zou het 

jammer vinden als ik mijn vrienden niet meer ken.”

Na de uitleg en opening praten de jongeren door 

in groepjes. Ilse (14 jaar, vwo 3, derde van links op 

de foto) vindt het fi jn om wat dieper in te gaan op 

dingen. “Met leeftijdgenoten heb ik het eigenlijk nooit 

over onderwerpen als de hemel. Het is een lastig 

onderwerp, iedereen heeft er ook een ander beeld bij. 

Nu leer ik nieuwe dingen en snap ik beter wat ermee 

bedoeld wordt in de Bijbel.” 

Wat vindt ze van catechisatie? Het is precies zoals haar 

oudere zus het omschreef: “Een beetje saai, maar ook 

leerzaam. En gezellig, omdat je vrienden er zijn.” 

Anne Rijneveld-Moerdijk (26 jaar, tweede

van rechts) is mentor van haar groepje: “Ik vind het 

belangrijk dat tieners een veilige plek in de kerk 

hebben, waar ze alle vragen kunnen stellen.” Die 

vragen zijn niet altijd persoonlijk of diepgravend. Anne: 

“Soms vragen ze wat ik die avond heb gegeten.”

Ilse vindt Anne een fi jne mentor: “Ze luistert naar je 

en geeft eerlijk haar visie op dingen. Ik hoop dat ik 

volgend jaar weer in haar groepje zit.”

Bomen over de hemel

‘ Catechisatie is een beetje saai, 
maar ook leerzaam en gezellig’
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Ze hebben elkaar niet gesproken 

tijdens de 96 dagen durende 

kerkdienst in de Bethelkapel, die het 

Armeense gezin Tamrazyan moest 

beschermen tegen hun dreigende 

uitzetting. Als Erik een bezoekje 

bracht, was hij vooral boven in de 

kapel te vinden: bij Seyran (15), 

de jongste telg van het gezin. Jan 

Pronk zorgde als vrijwilliger dat de 

deur steeds open en dicht werd 

gedaan (“die zat standaard op slot”) 

en dat er koffi  e en thee werd gezet.

“Mijn moeder vroeg me om mee 

te gaan”, vertelt Erik. “Zo ben ik 

bevriend geraakt met Seyran. 

Ik ben tijdens het kerkasiel een 

aantal keer langsgegaan om te 

tafeltennissen enzo.” “Wat leuk!” 

reageert Pronk verrast. “Weet je 

dat die tafeltennistafel van mij is? 

We hadden die ter beschikking 

gesteld, maar ik had geen idee of 

hij gebruikt werd. Kan je het goed?” 

“Nee, ik werd helemaal ingemaakt”, 

lacht Erik. “Dan grapte ik tegen 

Seyran: ja, maar jij hebt inmiddels 

heel veel kunnen oefenen.”

Opgelucht
Jan Pronk was al vanaf het begin 

betrokken bij het kerkasiel. “Toen 

de doorlopende kerkdienst net 

begonnen was, zijn mijn vrouw 

en ik een keer midden in de week 

binnengevallen. We voelden ons 

direct gegrepen, we hadden het 

gevoel: dit is écht kerk. Ik ervoer 

een gemeenschapsgevoel dat ik 

eigenlijk al decennia geleden kwijt 

was geraakt in de kerk.”

Beiden weten nog precies waar 

ze waren toen ze hoorden dat de 

coalitiepartijen een akkoord hadden 

gesloten. Pronk: “Mijn vrouw en ik 

hadden toevallig die dinsdagavond 

‘dienst’ als vrijwilliger. Zij zette 

koffi  e, ik was de deuropener. Toen 

het nieuws kwam, was ik opgelucht: 

blij voor het gezin, opgelucht dat 

de actie waarschijnlijk geslaagd 

was. Al vind ik het volledige akkoord 

eigenlijk een verslechtering.”

Pas toen er de volgende dag meer 

zekerheid was voor de familie, werd 

besloten het kerkasiel te beëindigen. 

Erik zat in een geschiedenisles toen 

hij een appje kreeg van zijn moeder: 

‘Het is gelukt!’ “Ik ben meteen na 

de les naar de slotviering gefi etst. 

Ik kon heel even met de familie 

praten, maar daarna kwamen er 

zoveel mensen binnen dat daar 

geen tijd meer voor was.”

‘ De kerk moet tegen 
onrecht protesteren’

Jan en Erik
Jan Pronk (79) 

was tussen 1973 

en 2002 minister 

in vier kabinetten. 

Daarnaast was 

hij onder andere 

werkzaam voor 

de Verenigde 

Naties, 

voorzitter van 

Vluchtelingen-

Organisaties 

Nederland en 

voorzitter van 

het Interkerkelijk 

Vredesberaad. 

Hij gaat 

regelmatig met 

zijn vrouw naar 

de Kloosterkerk 

in Den Haag. 

Erik Bolle (15) 

zit in de derde 

klas van het vwo 

en is lid van de 

Duinzichtkerk in 

Den Haag. Beiden 

waren betrokken 

bij het kerkasiel 

in de Haagse 

Bethelkerk, dat 

duurde van 26 

oktober 2018 tot 

30 januari 2019.

Er valt een hoop te verbeteren aan deze wereld, daar zijn oud-minister Jan Pronk (79) 

en scholier Erik Bolle (15) het over eens. Samen blikken ze terug op het maandenlange 

kerkasiel in de Haagse Bethelkapel dat eind januari eindigde. Pronk: “Ik hoop dat er een 

vervolg komt op deze actie.”

Jan: ‘Mijn vrouw en ik 
voelden ons direct gegrepen 
door het kerkasiel’

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.
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[ advertentie ]

Wereldvluchtelingendag 20 juni 
Help mee: ver weg of dichtbij

Geef aan de collecte van Kerk in Actie voor 
mensen in Nigeria, op de vlucht voor Boko Haram: 
www.kerkinactie.nl/vluchtelingen-nigeria

Leg contact met vluchtelingen in Nederland.
Organiseer bijvoorbeeld een Tafel van Hoop:
www.kerkinactie.nl/tafels-van-hoop

Onmenselijk
Het was een bijzondere ervaring, 

vinden ze allebei. Erik: “Bijna 

duizend dominees hadden zich 

opgegeven om een deel van de 

dienst te leiden! Ze kwamen uit 

alle hoeken van het land.” Pronk: 

“Ja, en uit alle richtingen binnen de 

kerk. Dat was een van de redenen 

waarom ik me zo tot de actie 

aangetrokken voelde.” 

Pronk hoopt dat het kerkasiel 

een vervolg krijgt. “Hoe blij ik ook 

ben voor degenen die straks in 

Nederland mogen blijven, eigenlijk 

is het harde vluchtelingenbeleid met 

dit akkoord verder dichtgetimmerd. 

Ik heb te vaak meegemaakt dat 

mensen op een onmenselijke manier 

om vijf uur ‘s ochtends van hun 

bed werden gelicht en vervolgens 

werden teruggebracht naar een land 

waar ze opnieuw onderdrukt zouden 

worden. Ik vind dat de kerk tegen dat 

onrecht moet protesteren.”

Toekomstige generaties
“Ik denk dat de Bijbel ons vooral 

oproept om de ander geen kwaad 

te doen”, zegt Erik even later. “We 

moeten ons normaal tegen elkaar 

gedragen, aardig zijn.” “Nou, ik ga 

nog een stap verder”, reageert  

Jan Pronk. “Ik geloof dat we vanuit 

de Bijbel een opdracht hebben 

om de schepping te bewaren 

en te verbeteren. Dat betekent 

onder andere dat we een beter 

klimaatbeleid moeten voeren.  

Ik vind niet dat we het recht hebben 

om de levensomstandigheden 

van toekomstige generaties te 

verslechteren.”

Dat is Erik met hem eens. “Ik denk 

dat steeds meer jongeren zich 

realiseren dat generaties vóór 

ons de aarde schade hebben 

toegebracht, ook al was dat 

misschien niet de bedoeling.”  

Pronk: “Klimaatproblemen, 

armoede, ongelijkheid, hoe we  

met vluchtelingen omgaan…  

De mensen van mijn generatie 

en die daaronder zouden dat aan 

kunnen pakken, maar dat gebeurt 

maar niet. Ik ben dolblij dat jonge 

mensen zeggen: het moet anders. 

Heb jij ook gedemonstreerd voor 

een beter klimaatbeleid?” Erik knikt. 

“Er moet echt wat gebeuren.  

Wij moeten nog zestig jaar of  

langer op deze aarde leven!”  

Erik: ‘Ik ben meteen 
naar de slotviering 
gefietst’
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Tafels van hoop
Doet u mee op 20 juni, Wereldvluchtelingendag? Nodig met uw 

gemeente vluchtelingen uit om te komen eten. Samen vormen 

we de langste tafel van Nederland. Kijk voor meer informatie op 

kerkinactie.nl/tafelsvanhoop.

Winactie
Petrus verloot twee keer Aards verdriet, hemelse vreugde, de 

bundel met gedichten die Hayarpi Tamrazyan (21)  

schreef tijdens het kerkasiel. U kunt tot 21 juni meedingen:  

petrus@protestantsekerk.nl, redactie Petrus, postbus 8504,  

3503 RM Utrecht. Alleen de winnaars ontvangen bericht.
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Stabiliteit, structuur en een warm thuis. 

Dat krijgen uit huis geplaatste kinderen 

in Jeugddorp De Glind vlak bij Barneveld. 

“Er is hier altijd iemand om mee te spelen.”

Een thuis voor 
kwetsbare kinderen

Gezinshuisouder Marjolein Zwanenburg 

groeide zelf op in De Glind. Haar ouders 

hadden er een gezinshuis. “Ik zag hoe mooi 

het is om kwetsbare kinderen het gewone 

leven mee te geven.” Ze woont nu met 

haar man, drie eigen kinderen en drie uit 

huis geplaatste kinderen in het dorp.

De kinderen hebben vaak 

intensieve zorg, duidelijkheid 

en structuur nodig. Het 

runnen van zo’n groot gezin, 

maar ook de contacten met 

biologische ouders, voogden, 

school en zorgverleners 

vragen veel van Marjoleins tijd 

en aandacht.

Marjolein is reëel: “Veel 

gezinshuisouders denken dat 

een kind door hun inzet goed 

terechtkomt. Maar veel hangt 

af van het kind zelf, weet ik.” 

Marjolein wil kinderen vooral 

stabiliteit bieden. “Daarnaast 

kun je normen, waarden en 

gezinstradities meegeven. Zo 

gaan de kinderen met ons mee 

naar de kerk. Daarnaast ervaren 

ze hier dat ze welkom zijn, zelfs 

als ze de grenzen opzoeken.”

Na het eten is het tijd voor 

trefbal. In De Glind zijn 

extra faciliteiten voor de 

kinderen, zoals een zwembad, 

voetbalveld en muzieklessen. 

Jeevan* (13) doet iedere week 

mee aan de Glind-battle, een 

sport- en spelcompetitie in 

de gymzaal. 

Jeevan woont al drie 

jaar bij Marjolein. “Mijn 

oma kon niet meer goed 

voor mij zorgen”, vertelt 

hij. “Ik vind het hier leuk, 

er is altijd iemand om 

mee te spelen. Soms 

is het lastig, want je 

moet rekening houden 

met anderen.” Alle 

kinderen hebben een 

eigen kamer. “Hun eigen 

plekje”, aldus Marjolein, 

“andere kinderen mogen 

daar niet komen.”

*Jeevan heet in het echt anders.

Gezinshuisouders gezocht!
De gezinshuizen in De Glind worden ondersteund door de Rudolphstichting, 

een partner van de Protestantse Kerk. De Rudolphstichting is hard op zoek 

naar nieuwe gezinshuisouders. Iets voor u? Kijk dan op rudolphstichting.nl. 

650 inwoners 

De Glind

Start gezinshuis 

Zwanenburg

3.113 kinderen per jaar

140 woningen in De Glind, 

waarvan 25 gezinshuizen

Jeugddorp De Glind 
in cijfers

937 gezinshuizen 

in NL
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“Kan ik dit nog tegenhouden?” 

Dat was haar eerste gedachte 

toen het besef doordrong 

dat ze geridderd zou 

worden, vorig jaar maart. 

“Ik zag familie, vrienden, 

gemeenteleden, de 

burgemeester… En toen pas 

snapte ik wat er aan de hand 

was. Ik dacht: nee hè, daar 

doe ik het helemaal niet voor.”

Het was de kerkenraad die 

alles in het geheim had 

geregeld. Janny Poelman 

was al meer dan veertig jaar 

betrokken bij de protestantse 

gemeente in Lutjegast, 

als onder meer diaken, 

ouderling en scriba. En dus 

vond de kerk een koninklijke 

onderscheiding meer dan 

verdiend. Enigszins van de 

Steunpilaar
In elke kerk zijn ze er: 

de mensen zonder wie 

de gemeente niet lijkt te 

draaien. 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.

Een werktuig in 
Gods handen

Janny Poelman-van de Brake: 
al meer dan veertig jaar actief

‘ Elke keer dat ik 
gevraagd werd voor 
een ambt, ervoer ik 
dat als roeping’

“Je gaat met de kerk de kist in”, zegt haar 
schoonzoon weleens. Maar Janny Poelman-van 
de Brake (68) voelt zich een gezegend mens: 
“Ik ervaar dat ik steeds weer nieuwe kracht krijg 
voor mijn taken in de gemeente.”
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schrik bekomen durfde ze 

de onderscheiding uiteindelijk 

toch te accepteren. “Toen 

ik zag hoe iedereen het 

me gunde, was het toch 

wel mooi.” 

Vrouw in het ambt
Janny Poelman is twintig als 

ze in 1970 met haar man in 

Lutjegast komt wonen en zich 

aansluit bij de Gereformeerde 

Kerk. “Toen ik 23 of 24 was, 

werd ik gevraagd voor de 

commissie van beheer. Als 

lid van die commissie haalde 

ik elk kwartaal bij mensen 

hun kerkelijke bijdrage op, in 

contant geld. In een boekje 

hield ik alle bedragen bij.” 

Vijf jaar later wordt Poelman 

gevraagd om diaken te 

worden. Dat was best een 

stap, herinnert ze zich. “Er 

was nog nooit eerder een 

vrouw in onze gemeente 

diaken geweest. Nu waren 

er opeens twee: ik werd 

samen met een andere vrouw 

bevestigd. Gemeenteleden 

die moeite hadden met een 

vrouw in het ambt, konden 

dat aangeven en kregen dan 

bezoek van een mannelijke 

diaken.” 

Weer enige jaren later mag 

ze zich inzetten als scriba: 

een ambt dat gezien haar 

werk als secretaresse goed 

bij haar past. “Het regelen ligt 

me wel. Maar nog weer later 

werd ik pastoraal ouderling 

en dat vond ik nóg mooier. 

Dat had ik niet gedacht, want 

ik was toch altijd ‘van de 

organisatie’.” 

In die periode legt ze elk 

jaar in oktober en november 

ruim dertig huisbezoeken 

af. “Tijdens die gesprekken 

kwam van alles aan bod: hoe 

mensen zich voelden in de 

kerk, dingen waar ze tegenaan 

liepen, moeilijkheden in hun 

leven of juist dingen waar ze 

blij mee waren. En regelmatig 

lazen we samen uit de Bijbel, 

aan het begin of juist aan 

het eind van een gesprek. 

Die gesprekken werden erg 

gewaardeerd, vanwege de 

persoonlijke aandacht. En zelf 

vond ik het heel bijzonder 

dat mensen zoveel met me 

wilden delen.”

Opnieuw geroepen
Ze weet niet alles meer 

wat ze gedaan heeft in de 

gemeente, zegt Poelman 

halverwege het gesprek. “Ik 

ben betrokken geweest bij het 

beroepingswerk, de club-

leiding, de huiscatechese… 

Mijn man en ik dachten: als 

we willen dat onze kinderen 

catechese krijgen, moeten 

we ons daar zelf ook voor 

inzetten.” 

In 2008 komt ze opnieuw 

in de kerkenraad, eerst 

als pastoraal ouderling en 

vervolgens weer als scriba. “Ik 

heb weleens gedacht: word ik 

nu wéér voor de kerkenraad 

gevraagd? Dat wil ik eigenlijk 

niet. Maar toen moest ik 

denken aan Samuel, die drie 

keer geroepen werd door 

God en uiteindelijk zei: 

‘Hier ben ik Heer, uw 

dienstknecht hoort.’” 

Ze is even stil. “Elke keer 

dat ik bevestigd werd, werd 

de vraag gesteld: ‘Ben je er 

in je hart van overtuigd dat 

het God is die jou geroepen 

heeft?’ En ja, zo ervoer ik het 

echt. Ik voelde dat ik geen 

‘nee’ mocht zeggen. Maar ik 

ervoer ook steeds weer dat ik 

de kracht ervoor kreeg. Ik voel 

me een gezegend mens: ik 

hoef het niet alleen te doen.”

Slapeloze nachten
Niet alles is makkelijk 

geweest, de afgelopen 

veertig jaar. “Ik heb soms wel 

slapeloze nachten gehad, 

bijvoorbeeld als mensen in de 

gemeente tegenover elkaar 

kwamen te staan. Gelukkig 

zijn veel dingen weer goed 

gekomen. Wat dat betreft zie 

ik de kerk als een gezin: ook 

daar is weleens ruzie. Maar 

als ‘broeders en zusters in de 

Heer’ moeten we zorgen dat 

we het weer goedmaken. En 

hopelijk hebben we er dan 

iets van geleerd.” 

Het is vaak het strikte 

vasthouden aan bepaalde 

regels dat mensen uit 

elkaar drijft, denkt Poelman. 

“Regels kunnen goed zijn, 

maar je kunt er ook in 

verstrikt raken. Zo was er 

rond het samengaan van 

de gereformeerde en de 

hervormde kerk in ons dorp 

een discussie over de vraag 

of niet-belijdende leden 

hun kinderen mochten 

laten dopen. Maar daar 

staat helemaal niets over 

in de Bijbel! Laten we 

vasthouden aan de Bijbel en 

daarnaar handelen, en niet 

te krampachtig vasthouden 

aan regels die we zelf hebben 

bedacht.”

Leeg vaatwerk
Tegen het einde van het 

gesprek pakt Janny Poelman 

haar telefoon. “Ik heb een 

citaat bewaard dat ik laatst 

in de krant las: ‘Uit klei 

worden potten gevormd, 

maar de bruikbaarheid van 

het vaatwerk berust op zijn 

leegte.’” Ze laat de tekst 

even bezinken. “Je moet je 

eerst leegmaken voordat je 

gevuld kan worden. Pas als je 

leeg bent, kun je God laten 

binnenkomen. Daarom is de 

kerkdienst op zondag ook zo 

belangrijk voor me. Ik wil van 

God leren en steeds meer 

over Hem ontdekken. Dat kan 

in gespreksgroepen, maar dat 

gebeurt ook op zondag in de 

kerk.” Ze aarzelt even. “Dan 

vind ik het weleens jammer 

om te zien dat jonge mensen 

zo druk zijn dat de kerkdienst 

erbij inschiet. Aan de andere 

kant: áls mensen er zitten, 

hebben ze daar ook bewust 

voor gekozen. Dat is dan weer 

het positieve van deze tijd.”

“Jezus zegt: wat je uit liefde 

voor je naaste hebt gedaan, 

dat heb je voor Mij gedaan. 

Zo wil ik graag leven. Met 

liefde naar anderen kijken, 

een ander tegemoetkomen, 

mijn best doen om anderen 

te begrijpen. God, laat mij 

een werktuig zijn in uw 

handen, bid ik weleens. Ik ben 

dankbaar dat ik mag leven, 

dat ik gezond ben, dat ik mag 

doen wat ik doe. Zolang ik de 

gezondheid en de kracht voor 

dit werk krijg, is het goed.”

‘ Ik geridderd? Nee hè, 
dacht ik, daar doe ik 
het helemaal niet voor’

‘ Ik vond het bijzonder 
dat mensen zoveel met 
me wilden delen’
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“Kan ik 
aan de 4P’s 

die van 
Protestants 

toevoegen?”

Je komt als geroepen.
Ben jij goed in je vak en op zoek naar de ideale mix van uitdaging en zingeving? Kom dan eens praten bij de Dienstenorganisatie van de Protestantse 

Kerk in Nederland. Een organisatie waar je nog meer betekenis kunt geven aan je werk én je leven. Of dat nu is in marketing en communicatie, in fi nance 

of in relatiemanagement. Wil jij net als wij een verschil maken voor de kerk? Je komt als geroepen. Kijk voor meer informatie op werkvoordekerk.nl

e is een beetje vroeg voor 
de kinderclub vandaag. 
Ze schuift  naast me op de 
bank. “Wat wil je doen?” 

vraag ik, denkend dat ze vast een 
spelletje wil doen.
Maar deze keer antwoordt ze: 
“Vragen”, terwijl ze haar arm 
vertrouwelijk door de mijne 
steekt. Ok. Goed dan. Dan doen 
we vragen. “Wat wil je vragen?” 
Ze kijkt me ernstig aan met haar 

mooie donkerbruine ogen. En dan 
komt de vraag: “Hoe oud mag je 
een bh aan?”

Ik denk even na en zeg dan: “Nou, 
dat doe je meestal als je borsten 
gaan groeien.” Het is even stil en 
dan fl uistert ze met pretoogjes, 
alsof ze een mooi plannetje heeft  
bedacht, in mijn oor: “Heb jij geen 
bh van jouw kind over?”
“Nee, dat heb ik eigenlijk niet”, 
moet ik haar teleurstellen. “Maar 
zou je er dan graag eentje willen?” 
Nu wordt ze enthousiast, half kind, 
half vrouw als ze is met haar 11 jaar. 

“Ja”, danst ze bijna door de kamer. 
Maar dan volgt erachteraan: “Nee, 
dat kan niet. Mijn vader heeft  geen 
geld om er een te kopen.” 

Het raakt me. Ik weet dat het waar 
is. Ik weet dat dit migrantengezin 
al blij is als de huur betaald kan 
worden en er iets overblijft  voor het 
eten. En ik weet ook dat het waar 
is dat dit meisje zo graag net als de 
Nederlandse vriendinnetjes van 
haar leeft ijd wil zijn. En dat die bh, 
hoewel strikt genomen nog nergens 
voor nodig, toch zo ontzettend 
belangrijk is. Koude zwarte cijfers 
op een wit papier over armoede 
onder kinderen zijn ineens 
vervangen door een springlevend, 
enthousiast, warmbloedig en 
onontwijkbaar exemplaar.

Dus gaan we binnenkort maar 
eens samen naar de Hema. Alleen 
weet ik nog niet wat haar vader zal 
denken. “Hoe was het in de kerk?” 
“Leuk, ik heb een bh gekregen …” 
Ik spreek zijn taal niet, maar dit 
wil ik liever niet met handen en 
voeten uitleggen.

‘ Ze wil net als haar 
Nederlandse 
vriendinnetjes zijn’

Z

Zou Petrus zich ook 

een pionier hebben 

gevoeld toen hij tijdens 

zijn zendingsreizen in 

aanraking kwam met 

nieuwe mensen en 

nieuwe culturen? 

Esther van Schie voelt 

zich dat in elk geval wel. 

Ze is predikant voor 

het landelijk werk onder 

migranten, zie

geloofsinburgering.nl. 

Ook is ze voorganger van 

een jonge, internationale 

gemeenschap in Gouda.

Meer weten over 

pionieren? Kijk op 

lerenpionieren.nl.

  Pionieren met migranten  

De vraag
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‘ Het is niet omdat 
God van ons houdt 
dat we van Hem 
moeten houden.  
Het is omdat God 
van ons houdt dat 
we van elkaar 
moeten houden.’ 
 

Simone Weil

Simone Weil (1909-1943)
was een Frans-Joodse filosofe 

die zich bekeerde tot het 

christendom. Haar bekendste 

werk in Nederland is Wachten 

op God. Dit boek bevat onder 

andere een lange brief aan 

een bevriende priester. 

Hierin schrijft ze over 

een verblijf in de abdij 

van Solesmes, aan het eind 

van de jaren dertig. Ze 

vertelt hoe ze lijdt aan 

hoofdpijnaanvallen, maar 

tegelijkertijd “zuivere en 

volmaakte” vreugde vindt in 

“de ongekende muziek en de 

schoonheid van de teksten”.

Simone Weil behoorde 

tot de hoogst opgeleide 

klasse in Frankrijk. Ze 

deelde haar lerareninkomen 

met arbeidersgezinnen. 

Ze was politiek actief 

vanuit een sterk besef van 

rechtvaardigheid. Ondanks 

zware lichamelijke problemen 

werkte ze bijna een jaar 

lang in een staalfabriek om 

het lot van de arbeiders 

te delen. Het thema 

naastenliefde komt vaak 

terug in haar publicaties. 
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Je moet er vast mee opgegroeid zijn om er iets mee 
te hebben, was de gedachte van Alma van der Boon 
toen ze voor het eerst een kerkdienst bezocht. Ze wist 
niets van geloof en kerk, tot ze op 19-jarige leeft ijd 
haar man tegenkwam. Uit nieuwsgierigheid ging ze 
soms met hem me. “Ik had veel vragen, en begreep 
maar weinig van de bijbelverhalen.”

Ze trouwde in de kerk, belijdenis en doop volgden. 
Maar geraakt werd ze niet. En de vragen bleven. 
Ze ging steeds minder, tot ze het helemaal voor 
gezien hield. “Ik schreef een brief aan de kerkenraad 
waarin ik uitlegde wat er volgens mij allemaal niet 
goed was in de kerk. Na een gesprek dat daarop 
volgde, deed ik de deur letterlijk dicht en dacht: hier 
kom ik NOOIT weer.”

“En toch… Na ongeveer tien jaar begon ik weer te 
bidden. Eigenlijk was het meer een worsteling met 
God. Mijn ongeloof, mijn vragen, teleurstelling en 
verdriet over de situatie legde ik bij Hem neer. Op 
een avond, toen ik in bed lag, hoorde ik een stem die 
zei: ‘Ik heb jou nooit losgelaten, ik hou van je.’ Het gaf 
meteen rust, ik wist dat het God was. Als ik vroeger 
iemand zoiets hoorde vertellen, kreeg ik er rillingen 
van. Nu overkwam het mijzelf. Vanaf die dag heb ik 
nooit meer getwijfeld. Ik heb nog steeds niet overal 
een antwoord op, maar ik leef nu in vertrouwen.
Ik ben een ander mens geworden. Ik ga elke zondag 
met plezier naar de kerk waarvan ik dacht dat ik er 
nooit meer wilde komen.”  

Alma vertelde haar verhaal ook tijdens Petrus Vertelt, 
de verhalenavond van Petrus op verschillende 
locaties in Nederland. Beluister de verhalen of kom 
ook naar een avond: petrusvertelt.nl.

“Het kwam vroeger niet in me op om de kerk kritisch 
te bekijken. Er was ook geen dwang: als kind hoefde 
ik niet iedere zondag mee, alleen de maandelijkse 
jeugddienst was verplichte kost. Omdat we op een 
boerderij ver buiten Dalfsen woonden, hoefde ik 
pas op mijn zestiende naar catechisatie, toen ik een 
brommer had. Een jaar catechisatie was verplicht, 
daarna mocht ik het zelf weten. Maar ik bleef, deed 
belijdenis en werd actief lid van de kerk. Het hoorde 
er allemaal bij en ik kende iedereen. Ik voelde me 
er thuis. 

Dat werd anders toen ik mijn coming-out had 
als lesbo en niet iedereen in de kerk daar goed 
op reageerde. Dit had als gevolg dat ik minder 
regelmatig en minder graag ging. Toen ik verhuisde 
naar Zwolle viel de gewoonte van de kerkgang weg, 
en de kerk als sociale omgeving. Het begon me ook 
op te vallen dat het in de kerk, in ieder geval in het 
taalgebruik, wel erg draaide om standaardechtparen 
met kinderen en om hetero’s. Als lesbische vrouw 
zonder kinderen voelde ik me niet gezien. Ik dacht: 
wat doe ik hier eigenlijk?

Omdat de kerk voor ieder ingeschreven lid jaarlijks 
een bedrag afstaat aan de landelijke organisatie, 
zegde ik mijn lidmaatschap op. Ik vond het een 
vervelend idee dat ik de kerk geld kostte. De kerk 
miste ik vervolgens niet, maar het samenzijn in de 
gemeente wel. Via een kennis kwam ik in contact met 
de Basisbeweging. Geen offi  ciële kerk, geen dominee 
in een toga - maar wel vieringen, georganiseerd door 
de leden zelf. Het past bij de manier waarop ik mijn 
geloof ben gaan beleven. Hoe meer er sprake is van 
een instituut met regels en dogma’s, hoe minder ik 
ermee heb. Wat dat betreft  heb ik een ontwikkeling 
doorgemaakt. Vroeger had ik het goed in de kerk, nu 
is de Basisbeweging mijn thuis. Dit is de weg die ik 
moest gaan.”  

Alma van 

der Boon (53)

Dicky van 

der Kamp (57)

‘ Ik legde mijn ongeloof, 
mijn vragen en mijn 
teleurstelling neer bij God’

‘ De kerk miste ik niet, 
het samenzijn wel’

‘Ik leef nu in vertrouwen’

‘Ik voelde me niet gezien’

doorgemaakt. Vroeger had ik het goed in de kerk, nu 
is de Basisbeweging mijn thuis. Dit is de weg die ik 
moest gaan.”  

Je moet er vast mee opgegroeid zijn om er iets mee 

“Het kwam vroeger niet in me op om de kerk kritisch 
te bekijken. Er was ook geen dwang: als kind hoefde 
ik niet iedere zondag mee, alleen de maandelijkse 
jeugddienst was verplichte kost. Omdat we op een 
boerderij ver buiten Dalfsen woonden, hoefde ik 
pas op mijn zestiende naar catechisatie, toen ik een 
brommer had. Een jaar catechisatie was verplicht, 
daarna mocht ik het zelf weten. Maar ik bleef, deed 
belijdenis en werd actief lid van de kerk. Het hoorde 
er allemaal bij en ik kende iedereen. Ik voelde me 

‘Ik leef nu in vertrouwen’

‘Ik voelde me niet gezien’

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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Geloof, Hoop en Liefde. Drie

woorden die tot uiting komen in

onze levensbeschouwelijke

programma’s. Programma’s die 

troost en inspiratie bieden. Kijkt u 

wel eens naar De Verwondering, 

Jacobine, The Passion, Met hart en

ziel, Kerst met de Zandtovenaar 

of onze vieringen? Deze

programma’s staan onder druk

en kunnen we niet maken zonder

uw lidmaatschap. Help ons om

de levensbeschouwelijke

programma’s op tv te houden!

Word lid van KRO-NCRV.

Ja, ik kies voor 1 jaar KRO-NCRV voor slechts €6,- Het lidmaatschap stopt automatisch

✁

Voorletters: ........................... Naam: .....................................................................................................

Adres: .....................................................................................................................................................

Postcode: ................................ Plaats: ..................................................................................................

Telefoon: .................................................................................................................................................

E-mail: ....................................................................................................................................................

Geboortedatum: ........................................................................................................... ❍ man  ❍ vrouw

IBAN rek.nr.     

Datum: ........................................................................ Handtekening: ....................................................

❍  Ja, ik ga akkoord met de algemene en 
lidmaatschaps voorwaarden en machtig 
KRO-NCRV om mijn lidmaatschap bijdrage 
van €6,- automatisch af te schrijven.  
Het lidmaatschap geldt voor 1 jaar en  
stopt automatisch.

❍  Ja, ik ontvang graag per e-mail informatie 
over programma’s, evenementen en  
producten van KRO-NCRV.

Stuur de kaart in gesloten envelop naar KRO-NCRV, Antwoordnummer 234, 1200 WB Hilversum. U kunt ook tijdens kantooruren bellen naar 035-6726880  

N L 0

landcode controlegetal bankcode rekeningnummer
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Help ons om verhalen  
van Geloof, Hoop en Liefde  

te blijven vertellen 

JacobineKerst met de ZandtovenaarDe Verwondering

Hou levens beschouwing op televisie

stopt 
automatisch

Word lid  1 jaar € 6,- 

Online aanmelden kan ook via: 
kro-ncrv.nl/levensbeschouwelijk

Petrus adv 198x252_v3.indd   7 18-04-19   11:23

[ advertentie ]

Judit
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.

“Sorry, fashionably late”, murmelde ik tegen de liturgie-

uitdeelmevrouw toen ik de kerk binnenkwam op de 

openingsklanken van de psalm. “And too cool to care”, 

was haar antwoord – met een pretoogjesknipoog. 

Gevatte mensen, ik houd ervan.

Alleen de achterste rij rechts was nog vrij. ‘Gereserveerd 

speciaal voor u. Mattheüs 20:16’, las het bordje op de 

houten bank. Ik keek om me heen: het was druk! 

Net toen ik wat ontspannen achterover leunde, zag 

ik een combo van twintigers en babyboomers op het 

podium. Ai… Ik voelde mijn spieren spannen. En ja hoor... 

Geen psalm of Oosterhuis, maar een popsong. Ja, lief 

dagboek, jouw Judit heeft een complexe verhouding 

tot popmuziek in een kerkdienst. Was het mijn blauwe 

maandag bij een evangelische gemeente die hier verhaal 

kwam halen, of vreesde ik de sleetse kerkdienstversie van 

‘Zing, vecht, huil, bid ET-CE-TE-RA’ van Ramses? (Heb 

mededogen met mijn strengheid, lief dagboek. Ik neurie 

elke dag ‘Wek mijn zachtheid weer’!) Of was het gewoon 

de overgang van ‘eigen wereld’ naar ‘de kerk’ die in het 

begin altijd wat schuurt?

Enfi n, mijn eigen ongemak wist ik op dat moment maar 

op één manier te lijf te gaan: een kaarsje aansteken 

achter in de kerk. Maar ja: één kaarsje voor al die 

ongemakkelijke gedachten? En voor al die mensen 

dichtbij en ver weg die door mijn hoofd schoten? En 

voor Ramses, niet te vergeten? Dat is te veel gevraagd 

van een Kruidvat-lichtje! Lang verhaal kort: ik stak de 

hele voorraad waxinelichtjes aan. En terwijl ik daar 

stond, met ‘Hey Jude’ op de achtergrond, kwam de 

liturgie-uitdeeldame naast me staan. “Heel goed, meisje: 

ik houd van energiezuinig, maar op het Licht moet je 

niet beknibbelen.” Amen, mevrouw. Arm om schouder, 

spieren ontspannen. 

And anytime you feel the pain, hey Jude, refrain

don’t carry the world upon your shoulders 

Terug in de bank merkte ik dat mijn ongemak wat was 

afgenomen. Was hier ‘zachtheid gewekt’? Ik liet me 

meevoeren op de muziek, en verrassend genoeg kwam 

het allemaal binnen. Zelfs het ‘We will rock you’ van 

Queen, dat mij - net als de andere (;-) jongeren van de 

achterste rijen - óp de bank kreeg.

Tijdens de collecte tokkelde het combo wat 

jazzklassiekers. De diaken schuifelde ritmisch tussen de 

rijen door, grijze hoofden deinden zachtjes mee en de 

jongen naast mij hield zijn beide aanstekers in de lucht. 

Zou dit dan toch de bedoeling zijn? Zo’n groep mensen 

die met muziek, woorden, brood, wijn en Licht zich 

overgeeft aan het weerbarstige leven?

Ik kom volgende week terug. Met een doos 

waxinelichtjes.

Dit is de laatste afl evering van het dagboek van 

Judit. Zij heeft inmiddels een kerk gevonden waar ze 

zich thuis voelt. 

D
e

 n
aa

m
 J

u
d

it
 is

 e
e

n
 p

se
u

d
o

n
ie

m
, h

e
t 

d
ag

b
o

e
k 

is
 d

e
e

ls
 g

e
b

as
e

e
rd

 o
p

 g
e

b
e

u
rt

e
n

is
se

n
 u

it
 h

aa
r 

le
ve

n
.

Enfi n, mijn eigen ongemak wist ik op dat moment maar 

ongemakkelijke gedachten? En voor al die mensen 

dichtbij en ver weg die door mijn hoofd schoten? En 

voor Ramses, niet te vergeten? Dat is te veel gevraagd 

Zou dit dan toch de bedoeling zijn? Zo’n groep mensen 

die met muziek, woorden, brood, wijn en Licht zich 

overgeeft aan het weerbarstige leven?

Ik kom volgende week terug. Met een doos 

waxinelichtjes.

Dit is de laatste afl evering van het dagboek van 

Judit. Zij heeft inmiddels een kerk gevonden waar ze 

zich thuis voelt. 
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De afstand van de hervormde naar de gereformeerde kerk in 

Stellendam, een dorp op het eiland Goeree-Overfl akkee, is 

hemelsbreed ruim driehonderd meter. Maar maak je een fl inke 

omweg, dan kun je zo een paar uur op stap zijn. Dat is precies de 

bedoeling van het Pinksterpad: het moet een wandeltocht zijn 

waarbij deelnemers met elkaar in gesprek gaan. En dan moet je 

wel even onderweg zijn.

Voer voor gesprek
Ik loop de Pinksterpadroute van 2018 rond Stellendam, op een 

dag met een strakblauwe lucht. Prachtig wandelweer. De route 

biedt water, duinen en polder, en je kunt ver van je af kijken. Ik 

houd daarvan. En hoewel ik niet de belevenis heb van de lange 

sliert mensen die hier op Tweede Pinksterdag het pad zal volgen, 

en niet de billboards kan zien die dan langs de route staan, toch 

kan ik me goed voorstellen dat het Pinksterpad op dit eiland 

aantrekkingskracht heeft.

Vandaag is het hier rustig. Alleen net na de visafslag verspert 

een groep vogelaars de weg. Met camera’s op statieven in de 

hand zoeken ze hun auto’s weer op. De stranden op Goeree-

Overfl akkee zijn populair bij Duitsers, de dijken en polderwegen 

geliefd bij wandelaars en fi etsers.

De routebeschrijving die ik heb meegekregen, vermeldt een 

aantal vragen die tijdens het Pinksterpad 2018 voer voor gesprek 

waren. De vraag bij het vroegere havenhoofd, dat in 1969 werd 

afgesloten door een dam, luidt bijvoorbeeld: ‘In je leven moet je 

soms dammen bouwen om iets af te sluiten. Herkent u dat?’ 

Een mooie vraag om over van gedachten te wisselen.

Ik loop de tocht van 10,4 km in twee uur, maar neem dan ook 

geen pauze onderweg. Dat zal op Tweede Pinksterdag anders 

zijn. Dan zorgen de kerken op Goeree-Overfl akkee ervoor dat 

de wandeling, met alles wat er onderweg te beleven is, de 

middag vult.

Verbindend
Het Pinksterpad op Goeree-Overfl akkee beleeft dit jaar z’n 

negende editie. Steeds hebben twee andere kerken op het eiland 

de leiding als start- en eindpunt. Dat betekent ook elk jaar een 

andere route. 

Davy Hoolwerf, predikant in Stellendam, was de eerste jaren 

betrokken bij het Pinksterpad. “Het is een goede manier om 

kerken met elkaar in contact te brengen: het werkt verbindend”, 

vindt hij. Er lopen wel zo’n vijfhonderd wandelaars mee. “Een 

mooi gezicht, zo’n lange sliert van mensen. Onderweg zijn er 

allerlei pitstops, en er zijn gedichten en kunstwerken geplaatst op 

grote borden langs de route, ter inspiratie en voor gespreksstof. 

Met het Pinksterpad willen we iets delen van de vreugde en 

inspiratie van Pinksteren, op een laagdrempelige manier. Mensen 

gaan erover in gesprek.” 

De ‘uitzendende’ en de ‘ontvangende’ gemeente maken er veel 

werk van om mensen zich welkom te laten voelen. Afgelopen 

jaar was er in en om de uitzendende hervormde kerk een 

fototentoonstelling, en de ontvangende gereformeerde kerk 

zorgde voor muziek, eten, drinken en meer. Voor kinderen waren 

er allerlei activiteiten. 

Ook mensen van buiten de kerken lopen mee. Zij weten van 

het Pinksterpad via fl yers, banners op het eiland, en het huis-

aan-huisblad. “We laten als kerken een goede indruk achter met 

het Pinksterpad. En mensen zijn altijd blij verrast dat er zoveel 

jongeren meehelpen in de organisatie.”

Pinksterpad: 
wandeltocht 
vol inspiratie

Op Tweede Pinksterdag wandelen wel vijfhonderd 
mensen over het eiland Goeree-Over� akkee. Voor 
de negende keer is er dit jaar een Pinksterpad, en 
elke keer is de route anders. Onderweg valt er van 
alles te beleven. 

Ook een Pinksterpad lopen?
Op Tweede Pinksterdag kunt u weer 

een Pinksterpad lopen op Goeree-

Overfl akkee. Maar ook in andere 

plaatsen worden Pinksterpaden 

georganiseerd. Kijk hiervoor op 

» pinksterpad.nl

De eerste editie van het Pinksterpad 

dateert van 2011, toen de IZB samen 

met een aantal kerken op Goeree-

Overfl akkee een wandeltocht 

van kerk naar kerk organiseerde. 

Sindsdien wordt het Pinksterpad 

jaarlijks georganiseerd op 

verschillende locaties in Nederland. 

Wilt u in uw omgeving ook een 

Pinksterpad organiseren? Neem 

dan via info@izb.nl contact op met 

de IZB voor materialen, zoals een 

draaiboek, tips en ideeën.
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Van de kerk naar de provinciale weg
Start bij de hervormde kerk aan de Bosschieterstraat 

4. Loop vanaf de parkeerplaats naar de nabijgelegen 

Eendrachtsweg en ga daar links. Ga na ongeveer 

50 m naar rechts, onder de tunnel door, en weer 

naar rechts, het Spuipad op. Aan de linkerhand is de 

witte molen Korenlust te zien, een echte blikvanger 

in Stellendam. Loop over het Spuipad door tot het 

eind en ga links de Stellendamse Haven op. Volg 

het graspad langs het water. Blijf het pad volgen, 

ook wanneer het afbuigt naar links. Blijf dicht bij 

het water (het Spui) lopen. Het pad buigt een eindje 

voor de provinciale weg af naar links. Ga vervolgens 

naar rechts het fi etspad op, en houd rechts aan. 

U loopt even parallel aan de provinciale weg, op 

de Zuiderdiepstraatweg.

Van de provinciale weg naar de Goereese duinen
Loop door tot de rotonde en ga daar links, de 

Meester Snijderweg op. Neem de eerste weg 

rechts, naar de visafslag. Direct rechts bevindt zich 

Poisson & Cuisine, visgroothandel en viswinkel, 

waar je vanaf 10.00 uur (niet op zondag) een visje 

kunt eten, met uitzicht op de haven. Neem de weg 

naar links en vervolg deze, met aan de linkerkant 

bedrijven en rechts het water met veel vissersboten, 

de Buitenhaven. Loop aan het eind door het hek en 

verlaat daarmee de visafslag. Ga naar links en vervolg 

het fi etspad. U kunt hier de Meester Snijderweg 

blijven volgen, tot aan het gehucht Havenhoofd. 

Een mooiere route neemt u door rechts de Goereese 

duinen in te lopen.

Van de Goereese duinen naar Havenhoofd
Dit deel van het duingebied heet de Kwade Hoek, 

een belangrijke broedplaats voor vogels. Doordat 

het oosten van het natuurgebied door de grotere 

zee-invloed zouter is dan het westen, biedt de Kwade 

Hoek plek aan 300 verschillende plantensoorten, 

waaronder orchideeën. Vervolg het prachtige 

duinpad tot het paaltje ‘knooppunt 64’. Vlak vóór dit 

paaltje biedt Poots Punt de gelegenheid om met een 

grote verrekijker over het water (Haringvliet) te kijken. 

Het strand aan de overkant - van Rockanje - komt 

met deze kijker wel heel dichtbij. Ga bij ‘knooppunt 

64’ naar links. U loopt hier de duinen uit en komt bij 

het Havenhoofd. 

Van Havenhoofd terug naar de hervormde kerk
Loop langs het water en neem de eerste weg links, 

de Zandgorsweg. Loop deze helemaal uit (met twee 

keer een bocht naar rechts). Loop door naar de 

Korteweg en steek daar via het fi etspad de provinciale 

weg over. Loop door tot de rotonde. Ga daar naar 

rechts en direct weer naar links, de Eendrachtsweg. 

Het Pinksterpad leidde naar de gereformeerde 

kerk, maar u loopt terug naar de Bosschieterstraat 

(het startpunt van de route), vanaf hier de vijfde 

weg rechts. Als u één straat verder loopt dan de 

Bosschieterstraat, de Voorstraat, vindt u direct rechts 

‘t Wapen van Stellendam, waar u wat kunt eten en 

drinken (zie kader). 

Rondje Stellendam: 
water, duinen
en polder

't Wapen van Stellendam: 
tweede kopje gratis
In ‘t Wapen van Stellendam kunt 

u onder meer terecht voor koffi  e, 

broodjes en salades. Op vertoon van 

dit nummer van Petrus ontvangt u 

de tweede kop koffi  e of thee gratis. 

Geopend vanaf 10.00 uur (zondag 

11.00 uur). Op maandag gesloten. 

» wapenvanstellendam.nl
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Vraag aan jongeren wat ze het liefste eten en negen van de tien keer zal 
het antwoord ‘pizza’ zijn. Ideetje dus voor een geslaagde avond om het 
jeugdwerkseizoen mee af te sluiten.

Met tieners rond de tafel
Soms is het spannend, dan weten 

ze niet hoeveel jongeren er die 

avond komen. En of die wel zin 

hebben om te praten. Maar Henk 

en Marion Knol zijn na bijna zes jaar 

nog steeds heel enthousiast over de 

Eat & Meetclub. 

Elke twee weken op zondagavond 

komen jongeren tussen de 12 en 

16 jaar bij hen thuis in Steenderen. 

Eerst eten ze heel ontspannen met 

elkaar, daarna praten ze samen 

over een thema. Over groepsdruk 

of vriendschap bijvoorbeeld, of 

over vragen als: wat is geloven, 

wie is Jezus? “Soms kijken we een 

passend YouTube-fi lmpje, of we 

doen een spel”, zegt Marion. “We 

leggen altijd de link met de Bijbel. 

We gebruiken veel materiaal van 

JOP, erg handig.”

De jongeren – het zijn er dit jaar 

acht – komen uit de Protestantse 

Gemeente te Steenderen en 

Bronkhorst en de rooms-katholieke 

Parochie Heilige Willibrord. Ze 

draaien de avonden samen met 

Marieke de Witte.

Henk: “Het verrast mij vaak 

hoe maatschappelijk betrokken 

de jongeren denken. Als ik ze 

bijvoorbeeld positief hoor praten 

over minderheden, denk ik: wauw, 

wat geweldig.”

Marion: “Het bijzondere is dat er 

in de afgelopen jaren regelmatig 

jongeren bij Eat & Meet zijn geweest 

die je nooit in de kerk zag. Soms 

zelfs hun ouders niet.”

Henk: “Ze worden niet gestuurd 

door hun ouders, ze komen uit 

zichzelf. En zijn erg enthousiast en 

heel open.”

Marion: “Ze voelen zich veilig hier. 

Als het een keer stroef loopt, denk 

ik weleens: zullen ze de volgende 

keer nog wel komen? Maar dan zijn 

ze er gewoon wéér.” 

Ook aan de slag met jongeren 

in de gemeente? Kijk op

jop.nl/werkvormen voor ideeën.

Bekijk hoe de pizza's in 

Steenderen worden gebakken op  

» petrusmagazine.nl

Bereiding pizzabodem
1  Meng bloem en zout in een grote 

kom en maak een kuiltje in het 

midden. Schenk het water en de 

olijfolie in het kuiltje en voeg de gist 

toe. Schenk de olijfolie en de rest 

van het water erbij. 

2  Meng alles (met de handen 

of machinaal) door elkaar 

totdat het deeg van de wand 

van de kom loslaat. Voeg zo nodig 

nog een beetje water of bloem toe.

3  Bestuif het werkblad met bloem 

en leg het deeg hierop. Kneed het 

ongeveer tien minuten door het 

steeds dubbel te vouwen en met de 

handpalmen weer plat te duwen. Ga 

door totdat het soepel en elastisch is.

4  Maak een bal van het deeg en laat 

die in een kom met een vochtige 

theedoek eroverheen een uur rijzen 

op een warme plek. 

Bereiding pizzasaus
5  Verhit de olie in een hapjespan. Fruit 

de ui en knofl ook 5 minuten. Voeg 

de tomaten toe en breng aan de 

kook. Draai het vuur laag. 

6   Voeg de kruiden toe en laat 15 

minuten pruttelen. Voeg dan ook 

de balsamicoazijn toe en breng op 

smaak met zout en peper.

Pizza’s bakken
7  Verwarm de oven voor op 220° C. 

Verdeel het deeg in porties. Rol 

op een met bloem bestoven 

werkvlak elk balletje deeg uit tot 

een pizzabodem van ongeveer 

25-30 cm doorsnee. Leg de 

bodems op een bakplaat. 

Maak de randen iets dikker.

8  Verdeel de tomatensaus over 

de pizzabodems. Beleg met 

mozzarella en eventuele andere 

gewenste toppings. Besprenkel 

met olijfolie.

9  Bak de pizza’s 10-12 minuten, tot 

de bodem knapperig is. Strooi er 

eventueel nog wat Italiaanse kruiden 

of basilicumblaadjes overheen.

Pizzaplezier Ingrediënten: 
(voor 4 pizza’s)

Pizzabodems
• 500 g bloem, 
•  zakje gedroogde 

gist (7 g), 
• 300 ml lauw water, 
• 2 theelepels suiker, 
• 1 theelepel zout, 
•  50 ml olijfolie 

(+ wat extra)

Tomatensaus 

(ca. 325 ml)*
• 2 eetlepels olijfolie, 
• 1 ui, fi jngesneden, 
•  2 teentjes knofl ook, 

fi jngesneden, 
•  2 blikken tomaten-

blokjes (400 g), 
•  1 theelepel 

balsamicoazijn, 
•  2 theelepels 

Italiaanse kruiden 

(gedroogd of vers), 
• zout en peper

Topping
•  2 bolletjes mozzarella, 

uitgelekt en in dunne 

schijfj es gesneden, 
• olijfolie, 
•  Naar wens paprika, 

salami, ham, ananas, 

vis, gorgonzola of wat 

u maar lekker vindt op 

de pizza...

*  De saus blijft (goed 

afgedekt) een week 

goed in de koelkast 

en maximaal drie 

maanden in de vriezer.
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Nederland veranderen door 
aandacht te vragen voor de Moderne 
Devotie. Dat is wat Mink de Vries (56) 
wil. Al bedacht hij het niet zelf: “Ik 
vond het een belachelijk idee van 
God dat ik me moest verdiepen in 
een beweging uit de middeleeuwen. 
Maar Hij won dat gevecht met mij.”

Sola � de 
- alleen door geloof

“Als kind had ik al een sterk vertrouwen in 
God. Ik deed op mijn 17e belijdenis van mijn 
geloof. Te vroeg, vond een ouderling toen. Maar 
ik wilde het graag. In mijn jeugd heb ik ook 
geloofsgoed bij anderen gehaald: de Navigators, 
Pax Christi. Mijn ouders stimuleerden me en 
zeiden: onderzoek het maar. 
Geloof is voor mij vertrouwen en niet-
begrijpen. Ik neem het geloof altijd mee, je 
kunt het niet uitdoen zoals een jas. Het is nog 
net geen orgaan, maar het is er altijd. Ik sta 
ermee op en ik ga ermee naar bed.
Het is ook een fi lter: wat doe ik wel, wat 
niet? Bijvoorbeeld: moet ik wel of niet een 
smartphone aanschaff en? Mijn norm bij 

mijn keuzes is: maak ik er God, anderen en 
mezelf gelukkig mee? Daar ben ik nog niet 
uit, daarom heb ik tot nu toe uit principe geen 
smartphone.”

Sola gratia
- alleen door genade

“Genade is Gods onvoorwaardelijke liefde 
voor eenieder op deze aardbol. Liefde die je 
niet verdient en wel krijgt. Maar ook liefde 
die iemand krijgt aan wie jij misschien een 
gigantische hekel hebt. Dat is moeilijk.
Wie geen genade nodig heeft , zegt eigenlijk dat 
hij geen groei nodig heeft . Ik weet van mezelf 
dat ik sterke en zwakke punten heb. Bijna elke 
dag ga ik wel op mijn snuff erd. Daar leer ik van 
en de genade kan daardoor zijn werk doen. 
Genade ontvangen vraagt om overgave, daar 
bid ik elke dag om. Meestal op de fi ets, ik fi ets 
zo’n 300 kilometer per week. Ik heb dan een 
vast gebed dat begint met: ‘Neem mijn leven, 
laat het Heer, toegewijd zijn aan uw eer.’ Zo 
kan ik God beter ontvangen. Mijn leerlingen 
weten dat ik deze gewoonte heb. Als ik op 
school kom vragen ze me: wat hebt u deze keer 
met God besproken? Zij hebben vaak een heel 
ander beeld van een relatie met God, mijn 
manier maakt ze nieuwsgierig.
Wat zouden we zijn zonder genade? Zoekende, 
naar acceptatie smekende mensen die 
proberen hun angst te overwinnen door 

‘ Mijn norm is: maak 
ik er God, anderen en 
mezelf gelukkig mee?’

‘ Maak je hoofd leeg 
om bij God te zijn’

›

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.

mijn keuzes is: maak ik er God, anderen en 
mezelf gelukkig mee? Daar ben ik nog niet 
uit, daarom heb ik tot nu toe uit principe geen 

“Genade is Gods onvoorwaardelijke liefde 
voor eenieder op deze aardbol. Liefde die je 
niet verdient en wel krijgt. Maar ook liefde 
die iemand krijgt aan wie jij misschien een 
gigantische hekel hebt. Dat is moeilijk.
Wie geen genade nodig heeft , zegt eigenlijk dat 
hij geen groei nodig heeft . Ik weet van mezelf 
dat ik sterke en zwakke punten heb. Bijna elke 
dag ga ik wel op mijn snuff erd. Daar leer ik van 
en de genade kan daardoor zijn werk doen. 
Genade ontvangen vraagt om overgave, daar 
bid ik elke dag om. Meestal op de fi ets, ik fi ets 
zo’n 300 kilometer per week. Ik heb dan een 
vast gebed dat begint met: ‘Neem mijn leven, 
laat het Heer, toegewijd zijn aan uw eer.’ Zo 
kan ik God beter ontvangen. Mijn leerlingen 
weten dat ik deze gewoonte heb. Als ik op 
school kom vragen ze me: wat hebt u deze keer 
met God besproken? Zij hebben vaak een heel 
ander beeld van een relatie met God, mijn 
manier maakt ze nieuwsgierig.
Wat zouden we zijn zonder genade? Zoekende, 
naar acceptatie smekende mensen die 
proberen hun angst te overwinnen door 

‘ Maak je hoofd leeg 
om bij God te zijn’

›

‘ Maak je hoofd leeg 
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1ontmoetingen met moderne devotie

Ontmoetingen met 
Moderne Devotie

Mediteren met Thomas a Kempis
Een kennismaking en handreiking

Hans Tissink

allerlei dingen te doen, om zo toch een goed 
gevoel te krijgen.”

Sola scriptura 
- alleen door de Schrift

“Tijdens een conferentie van Youth for Christ 
kreeg ik van een deelnemer Lucas 5:4 mee, 
waar Jezus tegen Simon zegt: ga vissen in diep 
water. Voor mij betekende dat: me richten op 
de samenleving.
In de periode daarna hielden drie anderen 
onafhankelijk van elkaar diezelfde tekst 
aan mij voor. Daar moest ik als nuchtere 
noorderling wel aan wennen, dat God zo 
tot je kan spreken. Ik heb er een boek over 
geschreven, Mystiek aan de IJssel. Als mens 
kun je je hiervoor ontvankelijk maken door 
net als Jezus de stilte te zoeken, je hoofd leeg 
te maken en bij God te zijn.
Wat mij betreft  zou er om de paar eeuwen 
wel een nieuwe Bijbel samengesteld kunnen 
worden, met alles wat er in die tijd gebeurd is. 

Wie is Mink de Vries?
Mink de Vries is docent 
godsdienst, levensbeschouwing 
en maatschappijleer op 
een middelbare school in 
Nieuwleusen én kerkelijk 
jeugdwerker in de Protestantse 
Kerk Hasselt. Mink is 
getrouwd en heeft  drie 
kinderen. Hij leeft  mee met de 
Adventskerkgemeente in Zwolle 
en werkt mee aan de Zwolse 
pioniersplek ‘Ontmoetingshuis 
Moderne Devotie’.

De Moderne Devotie was een 
vernieuwingsbeweging van 
kloosterlingen en kerkleden 
tussen 1370-1570. Centraal stond 
een meer persoonlijke relatie 
met God en Jezus, gecombineerd 
met de inzet voor armen, zieken, 
vreemdelingen, onderwijs, 
cultuur en dijkenbouw. 
Destijds was de aanleiding dat 
de kerk veranderd was in “een 
commercieel circus”, zegt Mink 
de Vries. “Het instituut perste 
mensen af om grote gebouwen 

te kunnen neerzetten.” Nu zijn 
veel christenen de persoonlijke 
band met Jezus kwijtgeraakt. 
Bovendien heeft  de kerk te lang 
vanuit een ivoren toren haar 
waarheid verkondigd. 
Hij ziet nieuw elan, “maar in 
het Oude Testament wordt 
dat altijd voorafgegaan 
door gemeenschappelijke 
verootmoediging. Vanuit de 
innerlijke omgang met Jezus 
kijk je anders naar de wereld om 
je heen.”

‘ Wel wennen als nuchtere 
noorderling dat God 
zo tot je kan spreken’

Jezus verschijnt ook nu nog in mensenlevens. 
Met de Bijbel beperken we God, vind ik. Hij is 
toch niet gestopt met spreken na Openbaring?”

Solus Christus
-alleen Christus

“Het mooie van Jezus is dat Hij er gewoon 
was, in de dagelijkse praktijk. Bij de Romeinse 
leiding, bij vissers, bij herders, bij zieken en 
doden. Hij maakte geen onderscheid. Dat is 
ook kenmerkend geweest voor de Moderne 
Devotie-beweging: die wilde er voor iedereen 
zijn. De stichter ervan overleed omdat hij 
mensen met pest hielp. Hij dacht inclusief, 
iedereen hoorde erbij. 
Cabaretier Freek de Jonge zei al eens: we 
proberen lijden en pijn uit onze samenleving 
te bannen. We kunnen er niet mee omgaan, 
alles moet beheersbaar, controleerbaar zijn. 
Jezus koos juist voor een lijdensweg. Hij zet de 
boel op zijn kop.”

Soli Deo gloria
-alle eer aan God

“Vanaf mijn 15e jaar is mijn levenstekst: 
zoek eerst het Koninkrijk van God en zijn 
gerechtigheid. Daarmee bedoel ik ook Gods 
eer. In mijn standaardgebed ’s morgens vraag 
ik om Gods zegen, maar ik zeg er wel bij: tot 
uw eer, naar uw wil, op uw tijd. 
Ik geloof dat God een doel met mijn leven 
heeft . En Hij geeft  me ook nog eens heel leuke 
dingen om te doen! Ik ontvang veel van Hem 
en dus vind ik het niet moeilijk veel voor Hem 
te doen.” 

Win!
Petrus verloot tien exemplaren 
van het boek Ontmoetingen met 
Moderne Devotie, met meditaties 
van Thomas à Kempis. De auteur 
is Hans Tissink, predikant in 
Zwolle en coördinator van het 
Ontmoetingshuis Moderne 
Devotie in Zwolle. Schrijf of mail 
tot uiterlijk 21 juni naar: petrus@
protestantsekerk.nl, redactie 
Petrus, postbus 8504, 3503 RM 
Utrecht. Alleen de winnaars 
ontvangen bericht.
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Jezus koos juist voor een lijdensweg. Hij zet de 

Moderne Devotie, met meditaties 
van Thomas à Kempis. De auteur 
is Hans Tissink, predikant in 
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Geen kerk zonder 
muziek. Welk lied 
horen mensen graag, 
in de kerk of thuis? 

“Een paar maanden geleden moest 
ik voor een grote groep mensen 
iets presenteren. Ik dacht: hoe 
ga ik dat doen? Ik opende mijn 
Bijbel om even mijn hoofd te 
legen. Toen kwam ik terecht bij 
de geschiedenis van Mozes, die 
ook iets moest doen waar hij tegen 
opzag. Hé, dacht ik toen. Dat vind 
ik dan wel grappig. Een ander 
zou zeggen: toeval dat je daar 
terechtkwam. Maar dat denk ik 
niet. Ik probeer elke dag een stukje 
uit de Bijbel te lezen, vaak voordat 
ik naar school ga. Dan open ik 
de Bijbel altijd random, ik vind 
dat fi jn. Vaak stuit ik dan op iets 
waarvan ik denk: hiermee wil God 
mij iets leren. Ik geloof dat Hij mij 

daar dan ook echt in leidt.
Samen met mijn ouders, broertjes 
en zusje bezoek ik elke week de 
Urdu-gemeente in Amsterdam, een 
kerk van Pakistaanse christenen. 
Onze kerk wordt bezocht door 
rooms-katholieke, protestantse 
en evangelische christenen. We 
spreken één taal, het Urdu. Dat 
brengt ons bij elkaar. Zo krijgen 
kinderen ook de rituelen en de 
cultuur van Pakistan mee.” 

Eigen beslissing
“Ik heb op mijn twaalfde al 
geloofsbelijdenis gedaan, tijdens 
een vakantie in Pakistan. Holy 
Communion heet dat daar. Het was 
mijn eigen beslissing om dat te 

doen. Waarom ik dat wilde? 
Ik ben geboren in een christelijke 
familie, ik luister naar wat mijn 
familieleden en de dominee zeggen 
over het geloof. Ik voel dat God 
met mij is, dat motiveerde me om 
belijdenis te doen. Dat gevoel is 
voor mij: dat er altijd iemand over 
me waakt, dat Hij voor, achter, 
boven en onder me is.

God geeft  me ook weleens een 
duwtje in de rug. Ik werd een keer 

bijna aangereden door een auto, 
ik was net op tijd weg. Terwijl 
er niemand achter me stond. 
Ik heb van meer mensen uit mijn 
omgeving zulke verhalen gehoord. 
Dan voel je echt dat Hij er is. 
Geloof brengt mij rust en vrede. 
Of ik nu in armoede of rijkdom 
leef, het geloof geeft  me hoop, 
motivatie en standvastigheid.”

Familiegebed
“Ons gezin sluit elke dag af met 
een gezamenlijk familiegebed, 
waarin we ook vragen of God ons 
de volgende dag weer wakker wil 
laten worden. Als we ergens heen 
gaan met de auto, zeggen we eerst 
Psalm 23 op: ‘De Heer is mijn 
herder ...’ Ik geloof dat Hij dan 
echt over je waakt. Zulke teksten, 
over Gods bescherming, moet je 
wel uit je hoofd kennen, vind ik. 
Een ongeluk is zo gebeurd. Als ik 
later zelfstandig woon, zal ik het 
ook op die manier doen.” 

Er zijn twee Urdu-gemeenten in 
Nederland: in Amsterdam en in 
Rotterdam. Ze zijn onderdeel van de 
Protestantse Kerk in Nederland.

Arail Gill (16) werd geboren in Pakistan, maar kwam als peuter naar Nederland. 
Op zijn 12e deed hij geloofsbelijdenis, tijdens een vakantie in zijn geboorteland. 
“Ik voel dat God met mij is.”

Zoek & vind
Kinderen en jongeren 

vertellen open en eerlijk 

over hun zoektocht 

naar God.

‘ God geeft me 
weleens een 
duwtje in de rug’

‘ Ik geloof dat God 
echt over mij waakt’
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Toen ze 5 jaar oud was, kwam er een orgel thuis 

bij Rodyan van den Brink (44). Sindsdien heeft het 

instrument een grote plek in haar leven.

Als 3-jarig meisje maakte Rodyan haar oma ‘s ochtends 

vroeg wakker als ze daar logeerde. Dan wilde ze op 

het harmonium. Twee jaar later kwam er thuis ook een 

orgel. “Muziek is een van mijn basale levensbehoeften”, 

vertelt ze. “Als ik vroeger uit school kwam, kroop ik 

meteen achter het orgel. Ik probeerde er alles op uit.” 

Tijdens haar studie en toen haar gezin nog jong was, 

had ze minder ruimte om te spelen. Maar ze heeft het 

weer helemaal opgepakt. Nu is ze al 16 jaar 

organist in de protestantse gemeenten van 

Houten en Odijk. “Ik vind het een uitdaging 

om kerkmuziek vorm te geven.” Ze studeert 

nu kerkmuziek aan het conservatorium, met 

de bedoeling kerkmusicus te worden. Dat 

kan ze goed combineren met haar parttime 

baan als schoolarts. 

Emoties
Als het om kerkmuziek gaat, speelt Rodyan 

graag en veel barok. “Bach is een van mijn 

favoriete componisten. Ik zing ook graag. 

Ik heb veel in projectkoren gezongen. Nu zing ik af en 

toe in de Domcantorij in Utrecht. Een kerklied dat mij 

erg raakt, is ‘Looft de Koning heel mijn wezen’. Een 

prachtige melodie, en de tekst sluit daar voor mijn 

gevoel naadloos op aan. Ik zing en speel het graag.”

“Bij het lied ‘Erlkönig’ van Schubert houd ik het niet 

droog. De melodie is prachtig en ook de tekst raakt me 

diep. Het gaat over een vader die ‘s nachts te paard naar 

huis rijdt met zijn zieke zoon in zijn armen. Als ze thuis 

aankomen, blijkt de jongen bezweken. Ik kan het door 

mijn emoties niet meezingen.” 

Af en toe zingen in de cantorij

Arail was op 25 april te 

zien in Met hart en ziel. 

In dit tv-programma 

op NPO2 ziet u elke 

donderdagmiddag

om 16.05 uur verhalen 

van geloof, hoop en 

liefde uit de Protestantse 

Kerk. U kunt de 

uitzending terugkijken 

op kro-ncrv.nl/

methartenziel.
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In De Paraplu bepalen 
vrouwen wat er gebeurt

Midden in de multiculturele Rotterdamse Agniesebuurt staat 

inloophuis De Paraplu. Hier zijn alleen vrouwen welkom. 

Want juist voor hen was er in deze wijk geen eigen plek.

Zo'n acht jaar geleden begonnen de protestantse 

Prinsekerk en de christelijke gereformeerde 

Rehobothkerk met inloophuis De Paraplu. “We wilden 

als kerk meer zichtbaar zijn in de buurt”, zegt Joke 

Bijsterveld, nu coördinator van De Paraplu. 

“Veel vrouwen die hier komen hebben te 

maken met armoede, eenzaamheid en 

huiselijk geweld”, zegt Joke. “Hun wereld is 

erg klein. Ze komen soms niet verder dan 

de volgende straat.”

De Paraplu is in de 

loop van de tijd steeds 

meer activiteiten gaan 

organiseren. Er worden 

taallessen gegeven, er is 

een kinderkledingbank en er 

worden themabijeenkomsten 

georganiseerd over 

geld, opvoeding of de 

ziektekostenverzekering.

Joke: “Het 

mooiste wat een 

bezoeker ooit 

tegen ons heeft 

gezegd, is: 

‘Ik ben overal 

een probleem, 

maar bij De 

Paraplu ben 

ik een mens.’”

De Paraplu ging van start zonder dat 

duidelijk was wat voor activiteiten er 

precies zouden gaan plaatsvinden. 

Dat mochten de vrouwen zelf bedenken. 

Uiteindelijk ging De Paraplu van start 

met naailes, 'hulp aan het bureau' en 

een gratis lunch.

De Paraplu was op 

28 februari te zien in 

Met hart en ziel. In dit 

tv-programma ziet u 

elke donderdag middag 

om 16.05 uur op 

NPO2 verhalen 

van geloof, hoop 

en liefde uit de 

Protestantse Kerk. 

U kunt de uitzending 

terugkijken op kro-

ncrv.nl/methartenziel. 

2½ dag

per week

60-70 bezoekers 

per dag

2 kerken betrokken

20 vrijwilligers

Sinds acht 8 jaar 

De Paraplu 
in cijfers
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Opleiding Theologie (5-jaar)

Opleiding Gemeentewerk (3-jaar)

Opleiding Bijbel & Exegese (2-jaar)

Deeltijdopleidingen, cursussen en 
toerusting voor volwassenen op het 

gebied van de  Bijbel, Theologie,
 en Missionair Werk Pastoraat

Opleiding Pastorale Hulpverlening (3-jaar)

Toerustingscursus Pastoraat

Opleiding Missionair Werk (3-jaar)

Toerustingscursus Leven met een Missie

Ga naar www.evangelisch-college.nl/opendag
en meld je aan voor een open dag bij jou in de buurt.

ETS-Bijbelcursus
Cursus Verantwoord Bijbelgebruik

Bezoek een
OPEN DAG

Energie 
voor kerken

Bedankt voor uw deelname!
Ruim 3.500 kerken en kloosters doen al zes 
jaar mee met het inkoopcollecti ef Energie 
Voor Kerken.

Dankzij uw deelname kopen we gezamenlijk voor-
delig groene energie in bij Greenchoice, 
de huidige energieleverancier van 
het collecti ef.

Ook interesse?
U kunt maandelijks instappen in het collecti ef. Kijk voor 
meer informati e op www.energievoorkerken.nl of neem 
contact op met Sonja Boer van Hellemans Consultancy: 
030 767 01 21 / boer@hellemansconsultancy.nl

Het collecti ef Energie Voor Kerken is een initi ati ef van CIO-K 
in samenwerking met energie adviesbureau Hellemans Consultancy.

Dankzij uw deelname kopen we gezamenlijk voor-
delig groene energie in bij Greenchoice, 

Uw voordelen
• Scherpe groene energietarieven  voor elektriciteit en gas
• Uitstekende contractvoorwaarden• Transparante dienstverlening
• Opti male persoonlijke service

[ advertentie ]

De stille aanbidder in de

Petrakerk op Urk

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 14 jaar, bezoekt 

onaangekondigd en 

anoniem een dienst.

De stille aanbidder gaat voor de laatste keer op pad – deze 

keer naar Urk. De Petrakerk is een van de gereformeerde 

kerken in het vissersdorp.

Zat de kerk vol?
“Ja, best wel. Ik denk dat er tussen 

de 250 en 300 mensen waren.”

Zaten er veel jongeren in deze kerk?
“Er waren veel kinderen en 

jongeren. Vooral kinderen die 

samen met hun ouders waren 

gekomen. Alle generaties van jong 

tot oud zaten in de kerk.”

Waar ging de preek over? Was hij 
te volgen?
“De preek was goed te volgen. 

Het onderwerp was ‘preek van 

de leek’. De tekst kwam uit 1 

Kronieken 22 en Lucas 5. De preek 

ging over Salomo, die van God de 

tempel mocht bouwen, en over de 

wonderbare visvangst van Petrus.

De dominee preekte over wat 

geloof betekent in je dagelijks werk. 

Als je in alles wat je doet vertrouwt 

op de Heer, dan wordt je werk 

een preek: de preek van de leek. 

Eigenlijk moet je bij alles wat je 

doet, bedenken dat je dit doet tot 

meerdere eer en glorie van God.”

Wat vond je van de muziek?
“We zongen afwisselend psalmen 

en liederen uit een speciale 

liedbundel van de Gereformeerde 

Kerk Urk. Wat mij opviel, was dat de 

psalmen nog op hele noten werden 

gezongen. We zongen de liederen 

ook iets langzamer dan ik gewend 

ben. Maar het klonk wel heel mooi.” 

Was er iets wat je raakte, ontroerde, 
blij of enthousiast maakte?
“De dominee had een heel 

begrijpelijke preek. Hij gebruikte 

mooie voorbeelden, bijvoorbeeld 

van Gaudí, de architect van de 

Sagrada Família in Barcelona, en 

van Roy de Ruyter, die vorig jaar 

de Militaire Willemsorde kreeg. 

Wij vinden dat zij heel bijzondere 

dingen gedaan hebben, maar ze 

zeiden allebei: ‘We doen gewoon 

ons werk.’”

Wat viel je het meeste op aan 
deze dienst?
“Veel mannen droegen een speciale 

oorring, ook sommige mannen in 

de kerkenraad. De oorbellen zagen 

er allemaal hetzelfde uit. Thuis heb 

ik opgezocht of dit een betekenis 

had. Het bleek om een vissersoorbel 

te gaan. Daaraan zie je dat Urk een 

vissersdorp is. De dominee zei in de 

preek ook: ‘Petrus zou hier zo in de 

dienst kunnen zitten.’”

Zou je je vrienden meenemen naar 
deze kerk?
“Dat zou ik wel doen, ja. Er waren 

veel andere jongeren aanwezig en 

de preek was goed en begrijpelijk. 

En de liederen (en de psalmen) die 

we zongen, kende ik allemaal.” 
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Zó komt de kerkdienst bij 
de mensen thuis
 Natuurlijk komen gemeenteleden liever in de 
 kerk dan dat ze thuis luisteren. Maar soms kan het 
 niet anders. Dan verzorgen vrijwilligers met liefde een 
 kerktelefoonaansluiting of een opname. “Ik was altijd 
 blij als de zegen op de band stond.” 

Giel Kollaard 
Lee� ijd: 72 jaar
Woonplaats: Oosterbeek
Zorgt voor opname en verspreiding 
van kerkdiensten in de Protestantse 
Gemeente Oosterbeek-Wolfheze.

“Al sinds 1984 zit ik iedere zondag 
aan de knoppen. Toen gebruikten we 
cassettes, later cd’s. We hebben veertien 
tot twintig luisteraars via kerktelefoon 
en een groep via internet. Zelf beluister 
ik de dienst met de oren van de mensen 
thuis. Als dingen in de dienst niet 
mondeling worden toegelicht, weten 
luisteraars niet wat er gebeurt. Dat 
bespreek ik dan later met de betrokken 
personen. Zo worden zij zich ervan 
bewust dat er ook mensen op afstand 
meeluisteren.
Op donderdag mailt de predikant de 
liturgie. Ik maak daar een verkorte 
versie van. Mijn vrouw en ik brengen 
die op vrijdag naar de luisteraars. Dat 
vind ik ook gemeente-zijn: ervaren 
hoe het met hen gaat en meeleven. 
De internetluisteraars ontvangen de 
liturgie per mail. Als ik op vakantie ben, 
verzend ik de mail ‘van afstand’.
Ik doe dit als een schakel in het werk 
van God, zodat deze mensen betrokken 
blijven. Met Pasen en de Startzondag 
brengen we de luisteraars een attentie, 
gemaakt door vrijwilligers. Zo laten we 
als kerk onze verbondenheid zien. Ook 
rouwdiensten worden opgenomen. Ik 
kreeg eens een mailtje van iemand ver 
weg die niet bij een rouwdienst kon zijn. 
Ik mailde haar de liturgie en ze kon de 
dienst via internet volgen. Fijn als je 
mensen zo kunt helpen.” ›
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Jan Wolter Oosterhuis
Lee� ijd: 64 jaar
Woonplaats: Vught
Oosterhuis (rechts) zorgt voor 
opname en verspreiding van 
kerkdiensten in de Lambertuskerk. 

 “Tegenwoordig is het een klein 
klusje. Ik stop een USB-stick in het 
opnameapparaat, start het zodra 
de organist begint te spelen en haal 
de stick er na de dienst weer uit. 
Thuis stuur ik het bestand digitaal 
naar degenen die de dienst willen 
beluisteren. 
Vroeger werkten we met 
cassettebandjes. Dat was precisiewerk, 
want ik moest ook het geluid afstellen. 
Er gingen twee cassettebandjes in 
de opnamerecorder, maar er waren 
altijd meer dan twee gegadigden voor. 
Dat betekende bandjes wegbrengen, 
na twee dagen weer ophalen, en 
vervolgens op andere adressen 
afl everen. 
In die tijd was dominee Jan de Vlieger 
onze predikant. Een boeiend verteller, 
maar lang van stof. Als een dienst 
uitliep, stopte ik de opname net voor 
de collecte en startte hem weer na de 
collecte. Ik was altijd blij als de zegen 
erop stond. Ik zei weleens tegen de 
dominee: ‘Het bandje is 90 minuten, 
langer kan de dienst niet duren.’
Het aardige van die tijd was dat ik 
bij mensen over de vloer kwam. We 
hadden altijd een praatje. Nu gaat alles 
handiger en sneller, maar contact 
is er minder. Toch geeft  het werk 
voldoening. Het gebeurt regelmatig 
dat mensen een dienst willen horen 
die ze niet konden bijwonen. Dan kan 
ik van dienst zijn.”

Jan Gerkema
Lee� ijd: 75 jaar
Woonplaats: Den Helder
Zorgt voor opname en verspreiding van 
kerkdiensten in de Bethelkerk.

“In 1979 raakte ik betrokken bij de 
kerktelefoon, toen nog via de PTT. In 
2004 stapten we over naar kerktelefoon 
via internet van Stichting Intermediair 
Kerkomroep Nederland (SIKN). Nu 
regelen we de aansluiting zelf. Bij 
een aanvraag kunnen we gelijk actie 
ondernemen. Sinds 2014 zenden we ook 
videobeelden van de diensten uit. Zo 
beleven de thuiskijkers de dienst veel 
meer mee. Van tevoren brengen we de 
mensen ook een liturgie.
Het werk geeft  mij veel voldoening. Je 
brengt de kerkdienst thuis bij mensen 
die niet meer zelf naar de kerk kunnen 
komen. Zo blijven ze betrokken. Toch is 
het best een drempel om kerktelefoon 
aan te vragen, het betekent weer een stap 
de ouderdom in. 
We verzorgen ook elke woensdagavond 
een muziekprogramma voor luisteraars 
en kijkers, samengesteld door mijn 
vrouw. Zelfs in Nunspeet, Loenen aan de 
Vecht en Nootdorp wordt meegeluisterd! 
En verder ben ik nog SIKN-vrijwilliger 
voor de provincie Noord-Holland. 
Als er kerken zijn die ook diensten 
willen uitzenden via internet, word ik 
gevraagd om de benodigde apparatuur 
te plaatsen. Prachtig dat ik dit werk 
kan doen. Mensen komen weleens 
met een cadeaubon, een bloemetje 
of een bakkersbon. Daaruit blijkt de 
dankbaarheid van degenen voor wie je 
het doet.”  
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[ advertentie ]

ls havendominee 
ben ik vaak druk met 
dingen die ik niet kan 
plannen. Zo kreeg 

ik laatst een verzoek van een 
verzekeringsmaatschappij. 
Of ik een zeevarende wilde 
bezoeken die in het ziekenhuis 
was beland. De man, afkomstig 
uit India, had tien dagen in 
coma gelegen. 
Het verplegend personeel leek 
gefascineerd door mijn komst. 
Ik dacht dat het kwam omdat 
deze zeeman verder geen 
bezoek kreeg. Maar al snel 
bleek dat men zich soms geen 
raad wist met hem. Hij was 
onrustig en gooide af en toe 
zelfs met eten.

Ik stelde me voor. De zeeman 
deed zijn handen voor zijn 
borst met de binnenkanten 
tegen elkaar. Hij boog zijn 
hoofd: “Welcome father, 
welcome!” Plotseling ging hij 
op zijn knieën zitten, pakte een 
van mijn onderbenen vast en 
smeekte: “Get me out of here, 
father, please!”

Ik vroeg hem eens rustig te 
vertellen wat er aan de hand 
was. Hij ging op de rand van 
zijn bed zitten, maar na een 
paar seconden stond hij alweer 
op en begon te ijsberen. Hij 
bracht wat onsamenhangende 

zinnen uit en herhaalde toen 
dat hij naar huis wilde. Daarbij 
gaf hij een harde klap op de 
vensterbank. 

Wat moest ik doen? Ik wilde 
Jezus om raad vragen en 
daarom stelde ik voor om te 
bidden. De man was hindoe, 
maar hij wilde dat graag. Ik bad 
voor zijn heimwee en sprak 
uit dat hij graag beter wilde 
worden. Tot mijn verbazing 
herhaalde de man elke zin heel 
precies. Het bidden maakte 
hem duidelijk rustiger! 

Tijdens het eten vertelde hij nog 
meer: dat hij zo moe was, maar 
toch niet kon slapen. “Zal ik je 
zegenen?” vroeg ik. Opnieuw 
ging de Indiase zeeman 
akkoord. Hij ging liggen en ik 
legde hem de handen op. Na 
afl oop schoof hij de deken over 
zijn hoofd. Rust voor hem, en 
opluchting voor mij. 

Of het nu gaat om 

een vissersboot of een 

zeeschip, het leven 

aan boord is hard 

werken, daar zou de 

apostel Petrus over mee 

kunnen praten. Ds. Léon 

Rasser, havenpredikant 

in Amsterdam, fi etst 

dagelijks naar het 

Westelijk Havengebied. 

Daar meren jaarlijks zo’n 

vijfduizend schepen 

aan. Hij biedt praktische 

hulp, maar ook een 

luisterend oor. Want 

zeelieden kampen vaak 

met eenzaamheid en 

heimwee. 

Heimwee in het 
ziekenhuis
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‘ Plotseling pakte 
hij een van mijn 
onderbenen vast’



Heerlijke etensgeuren komen 
je al tegemoet. Maar voor ze 
beginnen met eten, vertellen 
Anne-Floor, Lotus en Lize 
eerst waarom ze bij Corry 
Spies (54) aan tafel zitten. 
Om de veertien dagen zijn 
ze welkom bij de jeugdleider 
voor Update4spirit, voor de 
jeugd vanaf 12 jaar. 
Het samen eten is heel 
huiselijk, daardoor ontstaat 
er vanzelf een vertrouwde 
sfeer. Die is van groot 
belang voor de gesprekken, 
weet Corry inmiddels uit 
ervaring. Voor jongeren 
vanaf 18 jaar organiseert ze 
iets soortgelijks: Meet&Eat, 
één keer per maand op 
zondagavond. 

Genieten
Corry heeft  de eettafel vrolijk 
gedekt en er een slinger van 
lampjes boven gehangen. “De 
jongeren zijn mijn rolstoel en 
sondevoeding gewend”, weet 
ze. Door haar aandoening 
moest Corry haar baan in 

het onderwijs opgeven, 
maar als jeugdleider kan ze 
toch werken met kinderen 
en jongeren, en hun het 
Evangelie bijbrengen. 
“God helpt me niet met 
lopen, maar Hij draagt me 
wel elke dag. Ik heb mijn 
jongeren uitgelegd dat het 
heus niet makkelijk is als 
ik moet toekijken terwijl 
zij een heerlijke pizza eten. 
Mmmm… die geuren! Maar 
God geeft  me ontzettend veel 
kracht en daardoor kan ik 
toch genieten.”

Respect voor elkaar
De opzet van Update4spirit 
is eenvoudig: eerst samen 
eten, iedereen neemt 
iets mee. Daarna gaat het 
spelenderwijs over het 
geloof, met een bijbelse quiz 
of spelletjes. Anne-Floor 
Sijpkes (13) is enthousiast: 
“We verdelen de groep in 
twee teams en houden de 
score bij.” Ze lacht: “De 
groep die aan het eind van 

het jaar verloren heeft , moet 
een taart bakken voor de 
winnaars.”
Lize Muller (14) heeft  
vanavond haar vriendin 
Lotus Köhler (14) 
meegenomen. Lotus is niet 
gewend om naar de kerk te 
gaan. “Maar ik vind het wel 
mooi. Ik ga soms met Lize 
mee als zij viool speelt.” 
De twee vriendinnen praten 
vaak over de Bijbel. Lize 
heeft  Lotus bijvoorbeeld 
het paasverhaal verteld: 
“Waarom Jezus is gekruisigd 
en opgestaan. We praten ook 
over wat het geloof betekent: 
dat je respect hebt voor 
elkaar. Anders komt het niet 
goed met de wereld en wordt 
het een ramp.”
Lotus knikt: “Ja, je moet eerst 
nadenken voordat je iets zegt.”
“En als je iets verkeerd gedaan 
hebt, zeg je: ‘Dat had ik niet 
moeten doen’”, vindt Lize. 
“Anders zit degene die 
je gekwetst hebt ermee”, 
beaamt Lotus.

‘ Iedereen mag 
zijn mening 
geven, als je 
maar openstaat 
voor de ander’

Samen eten aan een feestelijk gedekte tafel. En iedereen neemt iets lekkers mee. 

Bij de maaltijden voor jongeren van de Protestantse Gemeente Tiel is de sfeer 

relaxed. Zo komen de geloofsgesprekken vanzelf op gang.

Geloofsgesprek tussen 
de etensgeuren

Lize (foto boven, links) heeft 

haar vriendin Lotus (midden) 

meegenomen naar de maaltijd bij 

Corry (foto links).
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God houdt van iedereen, 
dat wil Corry meegeven aan 
de jongeren. “Ik ben open 
over mijn eigen verhaal, 
mijn spierziekte waardoor 
ik telkens een stukje minder 
kan. Maar God troost je, je 
mag met Hem praten, zelfs 
schreeuwen naar Hem. Hij 
luistert, is een Vriend en een 
Vader.” 
Anne-Floor vult aan: “Je 
kreeg dit huis …” Corry: “Een 
goed voorbeeld! Ik kreeg – na 
veel bidden – dit aangepaste 
huis én een hulphond in één 
week. Ik vertel mijn jongeren 
dan: ‘Dat kreeg ik van God.’”

Chinees eten
Langzaam druppelen 
de andere groepsleden 
binnen. Kommen worden 
volgeschept met Chinese 
tomatensoep, er is saté en 

kroepoek. Dan klinkt het 
gezamenlijke Onzevader. 
Tijdens het eten vliegen de 
grappen over tafel. Lotus 
krijgt een applausje als ze 
aangeeft  dat ze ook lid wordt 
van Update4spirit. 
Vervolgens wordt de kaars 
aangestoken en dat betekent: 
stil zijn. Verschillende 
bijbel vertalingen komen 
tevoorschijn, mobieltjes gaan 
aan, de quiz kan beginnen. 
Wie waren de broers van 
Mirjam? Wie was …? Hoe 
heette …?
In een groep praten over 
je geloof is niet makkelijk, 
vinden de jongeren. 
Vertrouwen en een goede 
sfeer zijn essentieel. Je hoeft  
niet alles te zeggen, maar 
je mág wel alles zeggen. 
Iedereen mag zijn mening 
geven, als je maar openstaat 
voor wat anderen zeggen.
“We dwalen vaak af, maar dat 
is juist goed! Want dan gaat 
het over wat jongeren écht 
bezighoudt”, zegt Corry. “En 
het is een leuk stel. Ik heb 
ook weleens een groep gehad 

waarbij het eten door het 
huis vloog. Ik was wanhopig, 
maar ben toch doorgegaan. 
Die jongeren zijn nu 
volwassen en ze hebben nog 
steeds contact met elkaar. 
Voor sommige groepen moet 
je vechten.” 

Dit artikel is eerder 
verschenen in ‘Jong 
Protestant’. Deze uitgave 
van de Protestantse Kerk 
verschijnt vier keer per 
jaar in combinatie met 
‘woord&weg’, het gratis 
magazine voor mensen 
met een functie in 
de kerk. 

» protestantsekerk.nl/
magazine
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Ook in Steenderen is een eetclub voor 
jongeren. Lees op pagina 40 hoe ze het daar 
aanpakken (en welke pizza daar op tafel komt).

‘ We dwalen vaak 
af, maar dat 
is juist goed!’

Wanneer bent u een toga 
gaan dragen?
“Ik was erg tegen toga’s, want ik ben 

heel laagdrempelig. Dan doe je niet 

zo’n liturgisch gewaad aan. Toen ik 

predikant werd, maakte mijn moeder 

daarom een mooi hemelsblauw 

pakje. Maar na een aantal jaren 

gingen we het liturgisch centrum 

aanpakken. De liturgiecommissie 

maakte zelf liturgische kleden en 

ze zeiden: je kunt daar niet met je 

blauwe pakje achter gaan staan. Ze 

overtuigden me ervan dat mijn pakje 

eigenlijk net een toga was, want het 

ging thuis altijd direct uit.”

Wat voor toga werd het?
“Ik ging weer naar mijn moeder. 

Over de kleur was geen twijfel 

mogelijk: wit is de kleur van de 

opstanding. Mijn moeder bedacht 

handige oplossingen voor de toga. 

Zo kwamen er geen knopen op, 

maar klittenband. Ze vond het 

ook storend dat toga’s altijd wijde 

mouwen hebben waar je zo inkijkt. 

De mouwen hebben daarom een 

voering en een elastiekje. 

Mijn map en bijbel zijn bekleed met 

dezelfde stof als de toga. Ik draag er 

al 25 jaar dezelfde schoenen bij - ze 

kleuren goed - en alles gaat nog altijd 

in hetzelfde ko� ertje.”

Wat doet de toga met u?
“Toen de liturgische kleden werden 

ingewijd, ging ik voor in deze toga. 

En vanaf dag één ben ik er blij mee. 

Je bekleedt je echt met een ambt. 

Je gaat voor in dienstkleding, je bent 

dienaar van het Woord. En na de 

dienst doe je die toga weer uit. Dat 

vind ik mooi.”

Wat draagt u onder 
de toga?
“Ik doe graag iets leuks aan op 

zondag, het is een andere dag. 

Dus gewoon nette kleding, het 

liefst wat vrolijks.” 

Mathilde de Graaff  is 

predikant van ET-10, de 

protestantse gemeente in 

Midsland, Terschelling. 

ET-10 is genoemd naar 

een boei op de Europese 

Transportroute boven het 

eiland, in de Noordzee.

Dit was de laatste 

afl evering van de rubriek

 'Onder de toga'.

Voor dominee Mathilde de Graa�  was een toga geen 

vanzelf sprekende keuze: “Ik ben bekeerd tot de toga.”

Onder
de toga
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Anne-Floor steekt de kaars aan voordat ze in gesprek gaan over de Bijbel.
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1

Veelzijdig pinksterfeest
In Veenklooster (Friesland) is het rond 

Pinksteren maar liefst vier dagen feest. Van een 

rockdienst tot gospelconcert, van koormuziek 

tot kinderactiviteiten: er is voor iedereen wat 

wils. Onder andere de tributeband U2two en 

het Westerlauwers Mannenkoor treden op. 

Thema is: ‘Je bent in beeld.’ 

» pinksterfeest.com

2

Viering in de stad
In Wijk bij Duurstede kan niemand eromheen: 

het is Pinksteren! Op het Marktplein midden in 

de stad komen op pinkstermiddag zeven kerken 

uit Wijk bij Duurstede en omgeving bij elkaar 

voor een gezamenlijke viering met inspirerende 

teksten en aanstekelijke muziek.

» protestantsegemeentewijkbijduurstede.nl

3

Samen de natuur in
Neem op Tweede Pinksterdag een stoel of 

kleedje mee en geniet op het Kootwijkerzand 

van samen zingen, een sketch en een 

overdenking in de natuur. Na afl oop van de 

openluchtdienst wordt er koffi  e, thee en 

limonade geschonken, en is er kunst 

te bewonderen.

» hervormdkootwijkerbroek.nl

4

Zomerdienst aan het Meer
Samen met zesduizend anderen inspiratie 

opdoen aan het water? Aan de Zegerplas in 

Alphen aan den Rijn vindt op Eerste Pinksterdag 

een openluchtviering plaats met bekende 

sprekers, artiesten, zang en ontmoeting. 

Het is het slotakkoord van het driedaagse 

Zomerspektakel aan het Meer.

»  zomerspektakelaanhetmeer.nl/

zomerdienstaanhetmeer

5

Hagepreek in Princenhage
Op pinksterzondag zijn alle protestantse 

wijkkerken in Breda gesloten en verzamelen 

de kerkgangers zich op het Kerkplein achter 

de Haagsemarkt voor een ‘Hagepreek in 

Princenhage’. Naast de hagepreek is er vooral 

veel zang en muziek.

» pknbreda.nl

6

Feestelijke sing-in
Wie met tienduizenden christenen wil zingen en 

dansen, moet met Pinksteren in Biddinghuizen 

zijn. De sing-in op zondagmiddag is het 

hoogtepunt van de Pinksterconferentie van 

Stichting Opwekking. Thema is ‘DIEPER met

de Geest’. 

» opwekking.nl

7

Zingen in het park
Het idee kwam in 2017 van de burgemeester: 

kon de tuin achter het gemeentehuis van 

Borculo niet eens gebruikt worden voor 

een openluchtdienst? En zo geschiedde. 

Op pinksterzondag wordt het park voor de 

derde keer omgetoverd tot locatie voor een 

laagdrempelige oecumenische pinksterviering. 

» pgdewijngaard.nl
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Als er de afgelopen tijd één 
land sterk is veranderd, is dat 
wel China. In veertig jaar tijd 
heeft  China zich economisch 
en politiek ontwikkeld tot de 
tweede wereldmacht. Het land 
is zelfs bezig de VS voorbij te 

streven. China neemt ook een 
technologische voorsprong. 
Op alle continenten krijgt het 
land voet aan de grond, onder 
andere door aanleg van wegen 
en havens en aankoop van 
grond.

Kerken gesloten
Tegelijkertijd duldt de 
Chinese regering in eigen 
land steeds minder kritiek. 
Het regime is bovendien 
beducht voor burgers die zich 
organiseren. De laatste jaren 

Een bijbel in elke 
uithoek van China

China verovert de wereld, maar de kerk krijgt er steeds minder ruimte. 
Tjeerd de Boer, tot in 2018 uitgezonden naar het land, ziet hoe het voor 
Chinese christenen steeds moeilijker wordt.

is de wet- en regelgeving 
voor religieuze organisaties 
aangescherpt. Zowel de 
offi  cieel geregistreerde kerk 
als de niet-geregistreerde 
huiskerken hebben hiermee 
te maken. In het najaar 
van 2018 zijn verschillende 
kerken gesloten. Ook zijn er 
kerkleiders van huiskerken 
gearresteerd.
De enorme groei van de kerk 
heeft  de overheid blijkbaar 
wakker geschud. Vanaf 1980 
is het aantal christenen 
met ongeveer 10 procent 
per jaar gegroeid. Volgens 
schattingen zijn er nu 60 
tot 100 (of meer) miljoen 
christenen in China. Zij 
vormen nog altijd een kleine 
groep - zo’n 7 procent van de 
bevolking - maar de aanhang 
groeit. Met name in de grote 
steden en bijvoorbeeld onder 
studenten en zakenlui wint 
het christendom terrein. De 
overheid ervaart deze groei 
als bedreigend. 

Strenge controle
Op allerlei plekken in 
China zag ik camera’s, 
zelfs in bidhokjes voor 
studenten op een theologisch 
seminarie. Kerkbezoekers 
worden gecontroleerd en 
christenen wordt gevraagd 

verklaringen te tekenen 
waarin ze steun beloven aan 
de regering bóven de kerk. 
Zondagsscholen en kerkelijke 
zomerkampen zijn offi  cieel 
niet toegestaan.
De overheid bepaalt hoeveel 
bijbels er mogen worden 
verkocht. Verkoop via 
internet is hoe dan ook 
verboden. Christenen uit 
arme gebieden kunnen 
geen eigen bijbel betalen. 
Daarom steunt Kerk 
in Actie het drukken, 
vertalen en verspreiden 
van bijbels (zie kader), en 
alfabetiseringscursussen 
voor minderheidsgroepen. 
Het verlangen van mensen 
om de Bijbel te lezen, is voor 
hen een stimulans om te 
leren lezen. Ik vond het zeer 
indrukwekkend dat, vooral 
oudere, kerkleden hier 
samen hun best voor doen. 
De kerk in China verdient 
onze steun! 

Tjeerd de Boer was tot in 
2018 samen met zijn vrouw 
Kathleen Ferrier namens Kerk 
in Actie uitgezonden naar 
China. Hij werkte als docent 
missiologie aan het Luthers 
Theologisch Seminarie in 
Hong Kong. 

Collecte voor China
De White Yi vormen een 
minderheidsgroep op het Chinese 
platteland. Van de 67 duizend 
White Yi is 60 procent christen.
Voor hun geloof en identiteit is het 
van groot belang dat zij de Bijbel 
in hun eigen taal kunnen lezen. 
Kerk in Actie steunt daarom een 
alfabetiseringsprogramma én een 
bijbelvertaling.
Vijf leden van een plaatselijke 
gemeente vertalen met elkaar de 
Bijbel uit het Chinees. Het Nieuwe 
Testament is al klaar, ze werken nu 
aan het Oude Testament. Helpt u 
mee? De Pinksterzendingscollecte 
op 9 juni is bestemd voor dit project 
in China en zendingsprojecten 
wereldwijd. Meer informatie: 
kerkinactie.nl/bijbelvertalingchina.
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ARAIL  G ILL
God leidt, en soms geeft 

Hij een duwtje

WIE TZE  DE  JAGER
krijgt graag op zijn donder

WEG UIT  DE  KERK
‘Hier kom ik nóóit meer’
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VERHALEN VAN GELOOF, HOOP EN LIEFDE
Mooie, bijzondere en ontroerende verhalen, 
verteld door de mensen die ze meemaakten

“Zodra de #kerk zichzelf 
begint aan te prijzen houdt ze op 

kerk te zijn. - Karl Barth”
 @Hendrikkramer88

Dochter (8) gaat graag naar de kerk. 
Ook vanwege de pers. aandacht die 

ze van de #koster krijgt. Na afl oop vd 
#kerkdienst mag ze al grappen makend 

met hem de kerk weer netjes maken 
en wordt ze thuisgebracht. ‘Mama, ik 
ken geen één kerk waar de koster zo 

leuk met kinderen omgaat!’”
 @Corinedejong73 

“De kerk maakt op veel plekken in onze 
samenleving een wezenlijk verschil’ #JosWienen 

Mooi profi el van een actief maatschappelijk 
betrokken kerk, anders dan ‘de politiek’ 

#verbinden #dialoog #omziennaarelkaar”
 @JanZwemer 

(n.a.v. een uitspraak van 
Jos Wienen tijdens een avond van 

de kerken in Benschop)

“Zeg, @PKNnl ... Hoe vaak 
moet ik nog bellen/mailen dat 

ik dit blad niet wil?”
 @Bramdg 

“De kerken in Noord-
Groningen zijn prachtig!”
 Annet Peters-Esveld 

(n.a.v. ‘Rondje om de 
kerk’ in Petrus)

“Niet? Ik heb me er als niet-
PKN’er juist op geabonneerd.”

 Reactie @Keesvreeken 

“Wie een kuil graaft  voor een ander, valt er zelf in. 
Uit Psalm 57. Beter is liefde en trouw op je hart te 

schrijven. Liefde en trouw. De zondag begon ermee in 
de kerk gisteren. N.a.v. de bruiloft  te Kana. Ik bid dat 

het met jou en mij mee de week door mag gaan.”
 @ingeborg_v_v 

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

Petrus is een kwartaalblad van de Protestantse Kerk 
in Nederland. In het magazine leest u persoonlijke en 
inspirerende verhalen over geloof, hoop en liefde, over hoe 
samen kerk-zijn troost, steun en zin geeft.

Redactie
Marusja Aangeenbrug (hoofdredacteur), Bas Popkema 
(eindredacteur), Janet van Dijk, Jedidja Harthoorn, Jelske de 
Kuiper, Xander de Rooij
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van der Stok, Maurits van Stuijvenberg, Sjaak Verboom, Jan 
Verhage, Marieke Viergever, Paul Visser, Rob Visser, Leonard 
Walpot, Thea Westerbeek en ‘de stille aanbidder’

petrusmagazine.nl, voor een gratis abonnement
 (030) 880 18 80 

petrus@protestantsekerk.nl voor 
inhoudelijke opmerkingen, 

abonnement@petrusmagazine.nl voor adreswijzigingen.

Aanmelden voor de wekelijkse nieuwsbrief: 
protestantsekerk.nl/petrus-nieuwsbrief.
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'In armoede of rijkdom, het 
geloof geeft  me hoop, 

motivatie en standvastigheid’
Arail Gill (16) is geboren in Pakistan en woont sinds 

zijn derde in Nederland. Wekelijks bezoekt hij de 

Urdu-gemeente. Deze Pakistaanse kerk is onderdeel van 

de Protestantse Kerk in Nederland. Lees op pagina 46 

wat geloven in God betekent voor Arail.


