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Wat herkent u in Petrus?
“Ik ben het tegenovergestelde van Petrus! 

Hij deed iets en dacht daarna pas na. Ik regel 

alles van tevoren tot in de puntjes.”

Wat zou u doen tijdens een storm op het meer?
“Ik zou eerst alle mogelijke voorzorgs-

maatregelen treff en om niet te vergaan. Als dat 

niet zou helpen, zou ik gaan bidden. Misschien 

niet de juiste volgorde? Ik vind dat je eerst je 

verantwoordelijkheid moet nemen.”

Zou u visser van mensen kunnen zijn?
“Ik hoop dat mensen de manier waarop ik met 

hen omga, waarderen.”

Wie is een rots in uw leven?
“God! Als ik het moeilijk heb, vraag ik heel 

simpel: help me, ik kom er even niet uit. 

Het bijzondere is dat dat heel vaak werkt.”

Wat komt er elke zondag op tafel?
“Soep. Favoriet zijn champignonsoep en 

goulashsoep. En ’s winters erwtensoep.”

Bart Monster (67) is diaken en 

betrokken bij de moestuin van de 

Protestantse Gemeente Zuidland. 

Lees op pagina 44 hoe hij en andere 

vrijwilligers groenten verbouwen voor 

de Voedselbank.

Verder in dit nummer: 

12 Opgevist

15  Kerk & historie: Nieuwe Kerk in Borne

16  Oud & jong samen in de kerk: Piet en Bjorn

20 Tafelen in de Bijlmer met ZO!YES

23  Column Rebecca Schoon

28  Erin of eruit: twee protestanten over hun kerk

31  Dagboek van Judit

34  Stiltewandeling op de Hilversumse hei

47   Petrus anno 2018: visser Jan Tanis vertelt 

52  Joyce van 't Zelfde: 'Ja, ik geloof'

53  Het mooiste lied van Conny Kooijman

55   De stille aanbidder in de Pieterskerk in Breukelen

59  Onder de toga: Henk-Jan Prosman

60  De diaconie deelt zakgeld uit

62  Wereldwijd: de kerk in Libanon

66  #kerk

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.

38
Een vleugje 

Midden-Oosten 

op tafel

06
Rauw verdriet en veerkracht, schrijfster 

Joke Verweerd kent het allebei

56
Voor de kleintjes: 

dominee Konijn

48
Wat inspireert management-

goeroe Ben Tiggelaar eigenlijk?

 Marusja: 

Franciscus van Assisi zou zijn ogen 

hebben uitgekeken vandaag de dag. 

In 1223 hield hij een kerstviering in de 

natuur met een levende kerststal, zodat 

zijn luisteraars zich zo goed 

mogelijk konden inleven. 

De laatste jaren zijn er steeds 

meer kerststallen. Op pagina 

64 vindt u zeven bijzondere 

voorbeelden.
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 Marusja: 

is hoofdredacteur van Petrus. Ze vraagt 

zich af: kun je als mens eigenlijk een 

rots zijn? In elke kerk zijn mensen 

op wie je kunt bouwen. Soms lijkt 

er helemaal niets te draaien zonder 

een steunpilaar als Pleun de Heer in 

Apeldoorn (pag. 25). Veel vaker zijn 

mensen achter de schermen druk voor hun 

gemeente, bijvoorbeeld om een kerkblad 

te maken (pag. 40). Of door wekelijks 

met hun handen in de aarde te wroeten 

- om groenten voor de Voedselbank te 

verbouwen (pag. 44). Reageren? Mail 

naar petrus@protestantsekerk.nl

48
Wat inspireert management-

goeroe Ben Tiggelaar eigenlijk?
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‘   De mensen van voorbij 
zij blijven met ons leven.  
De mensen van voorbij 
ze zijn met ons verweven 
in liefde, in verhalen,  
die wij zo graag herhalen,  
in bloemengeuren, in een lied  
 dat opklinkt uit verdriet.’ 
 

Hanna Lam
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Hanna Lam (1928-1988)  
was een Nederlandse 

schrijfster en 

pedagoge. Ze hield 

zich vooral bezig 

met geloofsopvoeding 

en werd bekend door 

de kerkliederen die 

ze schreef. Via deze 

liederen bracht ze 

kinderen spelenderwijs 

in aanraking met de 

Bijbel en het geloof. 

In samenwerking met 

musicus Wim ter Burg 

maakte ze vier bundels 

met de titel Alles wordt 

nieuw. Lam vertaalde 

ook een kinderbijbel 

uit het Duits en hield 

lezingen over kinderen 

en godsdienst. 

Eeuwigheidszondag
Dit vers staat ook  

in Ik bewaar je.  

Dit boekje gaat over  

het omgaan met  

verlies en de mogelijke 

rol van de kerk hierin. 

Bestel het boekje  

voor Eeuwigheidszondag 

(25 november)  

via webwinkel.pkn.nl.



Er hangt een grijze lucht over de duinen bij 

Noordwijk, waar Rob en Paul Visser in gesprek 

zijn met Joke Verweerd. De regen geselt de 

ruiten, het strand oogt koud en verlaten. 

Maar aan tafel zit een stralende schrijfster. 

Ze is openhartig over haar schrijnende verlies, 

en zit tegelijk vol levenslust. 

Rob Visser zegt het halverwege het gesprek 

maar eerlijk: “Van tevoren dacht ik: wat gaan 

we nu beleven?” In het boek Troostpleister had 

hij gelezen hoe Joke Verweerd het ‘verdriet tot 

haar vriend’ wilde maken. Dat klonk onmogelijk. 

Wat kon er nu mooi zijn aan het missen van 

iemand die je intens hebt liefgehad? Maar Joke 

Verweerd verrast hem én Paul Visser.

Verhalen vertellen
Schrijven hielp haar tijdens het ziekbed van haar 

man Fred en sinds zijn overlijden bijna twee jaar 

geleden. “Iedere keer als ik het moeilijk had, 

schreef ik het op. Zo kreeg ik helderheid in 

mijn hoofd.”

Het vinden van woorden voor wat ze voelde, 

hield haar op de been. Zo werkt dat al haar 

leven lang: als kleuter vertelde ze zichzelf 

al verhalen onderweg naar school. 

Elke gebeurtenis groeide uit tot een verhaal, 

regelmatig deed ze er een schepje bovenop: 

“Als ik schrok van een vrachtwagen, vertelde ik 

thuis dat ik bijna dood was geweest.” ‘Doe eens 

gewoon’, kreeg ze te horen als ze weer eens 

overdreef. Paul Visser glimlacht. “De verhalen 

gingen met je aan de wandel.” 

Haar rijke fantasie leidde veel later tot een 

aantal goed verkochte romans. Troostpleister 

is een heel ander soort boek: hierin staan 

overpeinzingen en gedichten die ze heeft 

geschreven tijdens de ziekte van haar man en 

na zijn overlijden. Achterin staan voorbeelden 

van afscheidswoorden voor verschillende 

situaties. 

Paul Visser vindt haar veerkracht opvallend. 

“Je geeft je verdriet de ruimte, maar je wilt ook 

orde scheppen. Je wilt je niet overgeven  ›

Zolang er verdriet is, 
is er liefde
Hoe rauw verdriet kan zijn, leerde schrijfster Joke Verweerd toen 
ze haar man verloor. Ze schreef Troostpleister, een boek over haar 
eigen verdriet. Maar ook over veerkracht, want ze wil het hoofd 
boven water houden. 

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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aan radeloosheid.” Nou, radeloos was ze 

soms wel, maar “reddeloos nooit”, reageert 

Joke Verweerd vol vuur. “Dan zou ik God 

tekortdoen.”

“Je schrijft dat ook ergens”, realiseert Rob Visser 

zich, terwijl hij in het boek bladert. “‘Ik wíl wel 

opstandig zijn, maar het heeft een grens.’ 

Maar in de Bijbel gaan mensen ook over die 

grens heen.” Paul Visser is het met hem eens: 

“Voor God mág je ten onder gaan in verdriet. 

Diep vertrouwen leidt in de Psalmen soms tot 

een verdubbeling van de pijn.” Maar voor haar 

biedt het veiligheid om een grens te trekken, 

legt Joke Verweerd uit. “Ik wilde niet dat het 

verdriet me in de greep zou houden.”

Ontsnapping
Bijna 42 jaar zijn Fred en Joke Verweerd 

getrouwd geweest. Dat hij, kind van Indische 

ouders en afkomstig uit een veel ‘lichtere’ kerk, 

in haar leven kwam betekende een aardschok 

in het orthodoxe milieu waarin ze opgroeide. 

“Ik had een warm thuis, een geweldige vader en 

moeder, maar heel behoudend. Je wist nooit of 

je uitverkoren was.”

Ze haalt herinneringen op. Hoe ze werd 

terechtgewezen als ze vrolijk zingend de trap 

af kwam. Dat ze alleen ‘ons soort mensen’ 

over de vloer mocht vragen. Of hoe ze na 

een kerkdienst vaak alleen maar verdrietig kon 

denken: hoe moet dat toch met mij?

Ze was een impulsief en enthousiast kind, en 

wilde graag bij God horen. “Maar ik was heel 

bang voor God. Stel dat je fouten maakte 

waarvan je niet wist dat het fouten waren? 

Ik had steeds het gevoel dat ik iets verkeerd 

deed.” “Dat moet soms eenzaam zijn geweest”, 

vermoedt Rob Visser. “Ik denk dat jouw verhalen 

je hebben geholpen.” Het bedenken hiervan 

bood “een ontsnapping”, begrijpt ook Paul 

Visser. “Daardoor kon je de werkelijkheid naar 

je hand zetten.”

Kordaat
Door haar studie en haar baan als 

maatschappelijk werkster leerde ze breder te 

kijken. Toen ze verliefd werd op Fred, ging er 

opnieuw een wereld voor haar open. “Ik leerde 

de Indische cultuur kennen en kreeg het geloof 

van mijn schoonmoeder erbij cadeau.” 

Die geloofde vol vertrouwen. “Zó wil ik bij 

God horen, realiseerde ik me.”

Fred en Joke waren erg verschillend. “Ik ben 

een prater, hij niet. Hij geloofde op een heel 

andere manier en praatte daar ook nooit over. 

‘Dat is voor mezelf’, zei hij dan.”

Hun leven veranderde enorm en blijvend toen 

Fred op zijn 48e als ambtenaar Sociale Zaken 

in elkaar werd geslagen. Hij had een scheur in 

zijn schedel en in het ziekenhuis werd rekening 

gehouden met een fatale hersenbloeding. 

Die kwam gelukkig niet. Maar eenmaal 

thuis durfde hij de straat niet meer op. 

Hoewel hij zich in de loop van de jaren heel 

voorzichtig weer buiten waagde, bleef hij een 

teruggetrokken leven leiden. Zijn vrouw zorgde 

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.

voor hem. “Ik kon hem niet alleen laten. Ik was 

steeds in de weer om hem letterlijk in beweging 

te krijgen, want zijn conditie leed eronder.”

Fred werd nooit meer dezelfde, Joke was vader 

en moeder tegelijk voor hun kinderen. In deze 

tijd begon ze met het schrijven van romans. 

“Mijn gewone leven kon ik niet sturen, maar 

zo kon ik een wereld bedenken waarin het 

goed afl iep.”

“Fred heeft er veel voordeel van gehad dat je 

zo kordaat bent”, vindt Paul Visser. “Maar het 

is wel dramatisch. Er zit veel verdriet en pijn 

achter dit verhaal.”

Zó benieuwd
Steeds benadrukt Joke Verweerd met hoeveel 

liefde ze voor Fred zorgde, hoe belangrijk hij 

voor haar was en wat ze van hem leerde. “Ik 

dacht altijd: er is niemand die zo veel van deze 

jongen houdt als ik. Dus ik kan dit doen.”

“Hij praatte nooit over zijn geloof, dus lange tijd 

dacht ik: hij moet toch ook bekeerd worden?” 

Toen hij ziek werd, begon de tijd voor haar 

gevoel te dringen. “Het werd een worsteling in 

mij: God, het gaat er toch niet om wat ik denk? 

Het gaat erom wat U denkt.”

Juist toen verraste Fred haar. Elke keer als ze 

in het ziekenhuis kwam, legde hij een stukje 

van de puzzel. “Beetje bij beetje leerde ik van 

hem om constant in gesprek met God te zijn. 

Wat heb ik jou doodgeslagen met mijn geloof, 

realiseerde ik me.  ›

Joke Verweerd
Geboren: 4 mei 1954, Krimpen aan den IJssel.
Familie: weduwe sinds 2017, twee kinderen, 
twee kleinkinderen.
Boeken: diverse romans, gedichten, verhalen, 
kinderboeken. Ze kreeg twee keer de Publieksprijs 
Christelijke Boek (een initiatief van BCB, EO en ND).
Ze geeft  regelmatig lezingen over haar werk, 
zie www.jokeverweerd.nl.

  Paul Visser: 

‘ Voor God 
mag je best 
reddeloos zijn’

8  ·    ·  9

Visser & Visser



Visser & Visser

10  ·  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

10  ·  

Misschien had ik wel te veel woorden en heb ik 

hem belet om zíjn woorden te zeggen.”

“De laatste nacht van zijn leven ging Fred twee 

keer overeind zitten. Beide keren zei hij: ‘Ik ben 

toch zó benieuwd.’ Dat vond ik verschrikkelijk 

mooi. Ik dacht: als jij benieuwd bent, dan heb jij 

een toekomst! Ik kon hem loslaten.”

Bitter en zoet
Ze nam zich voor om nooit meer te geloven 

in een God die uitsluit. “Een onvoorwaardelijk 

geloof”, constateert Rob Visser. De schrijfster 

beaamt dat. Ze ziet Gods trouw door alles heen. 

“Jezus is op aarde gekomen om te laten weten: 

Ik begrijp hoe zwaar het leven kan zijn, maar je 

bent nooit alleen.”

“Denk je bij alles wat er gebeurt: God zal hier 

wel een bedoeling mee hebben gehad?” vraagt 

Rob Visser zich af. Joke Verweerd verwoordt 

dat graag anders: “Ik geloof niet dat de 

verschrikkingen in deze wereld de wil van God 

zijn, maar ik geloof wel dat er niets zónder God 

gebeurt.” 

Ze vraagt zich weleens af: hoe komt het kwaad 

in de wereld? “Als ik bijvoorbeeld iemand iets 

misgun, geef ik het kwaad een open deur. Al 

gaat die maar een klein stukje open, het kwaad 

wringt zich ertussen. En in een mum van tijd 

gaat die deur verder open op een andere plek, 

en zo steeds verder de wereld in, tot het bij een 

kind komt dat onschuldig overlijdt.” Prachtig 

gezegd, vindt Paul Visser. “Vaak plaatsen 

mensen het kwaad bij iemand anders of bij God. 

Nee, het kwaad komt bij mijzelf vandaan.”

“Verdriet is ook een uitwas van het kwade”, 

reageert Rob Visser. “Maar jij trekt dat dicht 

naar je toe, je zegt: ‘Het verdriet is mijn 

vriend.’” De schrijfster legt uit wat ze daarmee 

bedoelt: “Verdriet is bitter en zoet tegelijk. Het 

is onlosmakelijk verbonden aan liefde. Want 

waaróm heb ik verdriet? Omdat ik een man had 

die ik mijn hele leven kon geven. Na zijn dood 

dacht ik: wat zou het zeggen als ik géén verdriet 

zou hebben? Ik heb altijd van Fred kunnen 

houden. Ik heb hem steeds kunnen optillen, 

tot het echt niet meer ging. En toen heb ik 

hem overgegeven.”Het gaat er volgens haar 

om dat je niet achterom blijft kijken. “Anders 

moet je altijd vechten en is het verdriet je vijand. 

Als ik het verdriet tot mijn vriend maak, kan ik 

ermee leven. Het woont wel onder mijn dak, 

hè, dat verdriet.” 

Ze blijft haar man missen, maar gaat ook verder. 

Een lotgenoot daagde haar uit om nieuwe 

dingen te ondernemen, zodat ze zou ontdekken 

wat het leven allemaal nog kan brengen. 

Ze moet nog lachen om wat haar toen als 

eerste te binnen schoot: “Een keer naar 

Feyenoord. Dát heb ik nog nooit gedaan.” 

  Rob Visser: 

‘I k denk dat 
jouw verhalen 
je hebben geholpen’

Eeuwigheidszondag
Op 25 november is het 

Eeuwigheidszondag, de dag 

waarop kerken jaarlijks 

de overledenen herdenken. 

Op www.petrusmagazine.nl

vindt u een nog niet 

gepubliceerd gedicht van 

Joke Verweerd over gemis 

en vertrouwen. 

Win een boek
Petrus verloot tien 

exemplaren van het 

boek ‘Troostpleister’. 

Schrijf of mail tot 

uiterlijk 22 december 

naar: Redactie Petrus, 

postbus 8504, 3503 

RM Utrecht, petrus@

protestantsekerk.nl. 

Alleen de winnaars 

ontvangen bericht. 
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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. 

Duurzaamheid
De Nieuwe Beurskoers

We worden aan alle kanten gestimuleerd 

om korter te douchen, ledlampjes te 

gebruiken en fairtradetruien te dragen. 

Maar is er ook iemand die grote bedrijven 

motiveert om hetzelfde te doen en hun 

complete productie te verduurzamen? 

Ja dus. De initiatiefnemers van De 

Nieuwe Beurskoers bewegen zich met 

gemak in de wereld van topbankiers en 

CEO’s. Ze prikkelen beursgenoteerde 

ondernemingen om zich in deze tijd 

van ecologische crisis te houden aan 

de belangrijke milieuafspraken van 

de Verenigde Naties. Want als grote 

bedrijven duurzaam gaan handelen, 

heeft dat een groot gevolg. De leden 

van De Nieuwe Beurskoers gaan kritisch 

in gesprek en spreken soms tijdens 

aandeelhoudersvergaderingen. 

Kerken en particuliere kerkleden 

kunnen zich hierbij aansluiten.

» denieuwebeurskoers.nl 

Boek
Vrijspraak 
voor losers 

Je voelt 

plaatsvervangende 

schaamte als je dit 

onwijs eerlijke boek 

leest. Nadia Bolz-

Weber is pastor 

van een gewone 

kerkelijke gemeente 

waar ze bijzondere 

mensen ontmoet. 

Maar vind je die 

eigenlijk niet in elke 

gemeente? Keer 

op keer ontmoet 

ze God in mensen die het minst geschikt 

lijken: een agnost, een travestiet, een 

criminele bisschop en zelfs een racistische 

kerkplanter. Verwacht geen voor de hand 

liggende verhalen. Juist zondaren met hun 

eigen problemen worden ingezet om Gods 

werk te doen. De gepeperde woorden van 

deze pastor, die óók CrossFit Coach is, 

kunnen erg raak zijn. 

» kok.nl

Muziek
Kavkasia 

Een eeuwenoude tempel, een orthodoxe kerk uitgehouwen in een rots, een paar geiten 

die de weg oversteken, maar vooral het ruige en tegelijk betoverende landschap van 

de Kaukasus. Dat is wat ik me herinner van een fi etstocht langs de voet van de Ararat, 

de berg waar Noachs ark zou zijn gestrand. Minco Eggersman, producent, componist 

en musicus, bezocht diezelfde bergen en uit deze reis ontstond het album Kavkasia. 

Het landschap geeft hem een gevoel van nederigheid en troost. Dat ervaar je ook als je 

naar de muziek luistert. Bijzonder is dat Eggersman allerlei geluiden heeft toegevoegd 

die hij daar heeft opgenomen, zoals vogelzang en kerkklokken die echoën vanuit het dal. 

Luister zelf en bekijk ook vooral de prachtige beelden die gemaakt zijn bij het album. 

Echt een cadeau voor dit jaargetijde. 

» mincoeggersman.bandcamp.com/album/kavkasia 

Podcast
Beyond Believe
 
In de fi le, in de trein of tijdens 

het afwassen: een podcast 

luisteren kan altijd en overal. 

De podcast Beyond Belief 

van BBC Radio 4 is weer 

zo’n opgeviste parel. In deze 

podcast worden allerlei 

opmerkelijke geloofsvragen 

gesteld. Wat maakt een heilige 

plaats eigenlijk heilig? Kun 

je aan de haardracht zien of 

iemand gelovig is? Hoe zit het 

met orgaandonatie? Maar ook: 

waarom zijn de predikanten 

in de boeken van Jane Austen 

altijd van die vervelende types? 

Beluister het zelf: het Engels is 

keurig, goed verstaanbaar en 

niet al te snel.

» bbc.co.uk/podcasts > 
zoek op ‘beyond belief’

Er is geen scherm voor nodig, geen geluidsinstallatie en de omgeving is ook niet belangrijk. Zodra 

een pop tot leven komt door de handen en de stem van de poppenspeler, gebeurt er iets bijzonders. 

In zijn nieuwe voorstelling ‘Rotsvast’ brengt Matthijs Vlaardingerbroek Petrus opnieuw tot leven. 

Vlaardingerbroek, naast zijn poppenspel ook bekend van zijn buikspreekacts, vertelt hoe Petrus 

langzaam ontdekt wie Jezus is en hoe hij echt zichzelf mag zijn bij Hem. Hij betrekt kinderen op 

een interactieve manier bij het verhaal en laat ze meehelpen op het podium. Een verhaal over een 

bijzondere vriendschap waaruit meerdere lessen te halen zijn. Matthijs kan voorstellingen geven in 

schoolklassen en in kerken.

» info@creatiefkinderwerk.nl

geloof, hoop en liefde tegen. 
redacteur Jelske de Kuiper viste deze 
pareltjes voor u op. Tips? Mail naar 
petrus@protestantsekerk.nlpetrus@protestantsekerk.nl. 

Podcast
Beyond Believe

In de fi le, in de trein of tijdens 

het afwassen: een podcast 

Podcast
Beyond Believe

Kerkdienst
Pink Christmas Kerkdienst 

In Amsterdam vindt op zondag 16 

december om 18.00 uur een ‘roze’ 

kerstviering plaats. Het thema: ‘Doe 

als God, word een mens’. Kerst kun je 

natuurlijk niet genoeg vieren en daarom 

is het verrijkend om het kerstevangelie 

ook eens door queer ogen te ervaren. 

Bovendien is juist een roze kerstviering 

voor sommige LHBT+-personen prettig, 

als Kerst doorbrengen met eigen familie 

problematisch is. Samenkomen en vieren 

tijdens een dienst wordt daarom op 

prijs gesteld. LHBT staat voor: lesbisch, 

homoseksueel, biseksueel, transgender. 

» Keizersgrachtkerk, 
Keizersgracht 566, Amsterdam
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Poppenspel
Rotsvast met Petrus
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Dagkalender ‘deel je leven’
‘Inspiratie voor elke dag’ in deze tafelkalender met ringband voor alle dagen van 

het jaar. Elke dag biedt een korte, inspirerende tekst met passende afbeelding. 
365 dagen lang een tekst om met je mee te dragen en te delen met anderen.

Volg de sterren
Korte verhalen, gedichten en gebeden rond Kerst, voor volwassenen én voor kinderen. 
Speciaal voor dit boek geschreven en geschikt om (voor) te lezen in de context 
van kerk, school en gezin. Ook geschikt voor mensen buiten de kerk.

Voor de ziel 
Dit boekje helpt met mooie teksten zicht te krijgen op je eigen spiritualiteit 

en die te verdiepen, in gesprek met het Woord en met ‘gidsen’ uit heden en 
verleden. Een mooi cadeau voor uzelf of een ander, bijvoorbeeld in de 

Maand van de Spiritualiteit (januari).

Kaartspel Tafelgesprekken feestdagen 
Spel met zestig kaarten over de thema’s Kerst, Oud, Nieuw en Relaties. Geschikt voor elke 
groep mensen die tijdens de feestdagen bij elkaar is. Doel is om op een ongedwongen 
manier naar elkaar te luisteren en in gesprek te raken over herkenbare vragen. 

Dit boekje helpt met mooie teksten zicht te krijgen op je eigen spiritualiteit 
en die te verdiepen, in gesprek met het Woord en met ‘gidsen’ uit heden en 

Alle uitgaven zijn te bestellen via www.protestantsekerk.nl/webwinkel 
of (030) 880 18 80

Aanbieding 

De aanbiedingen 

gelden tot en met 

31 december

EEN CADEAU VOOR JEZELF…
… OF OM WEG TE GEVEN, MET SINTERKLAAS, 
KERST OF ANDERE GELEGENHEID

Volg de sterren

NU VOOR
€ 7,00

NU VOOR
€ 10,00

Korte verhalen, gedichten en gebeden rond Kerst, voor volwassenen én voor kinderen. 

Voor de ziel 

NU VOOR
€ 5,00

NU VOOR
€ 17,50

Lieke: ‘Ik geef om 
betrokkenheid 

en zorg voor elkaar

... dus geef ik
voor mijn kerk'          

Geef 
voor 
je kerk

Wat is voor u waardevol aan uw kerk?
Lieke, René en Gerrit delen hun persoonlijke kerkverhalen op kerkbalans.nl  

Het thema voor Actie Kerkbalans 2019 is 

‘Geef voor je kerk’. De actieperiode is van 

19 januari t/m 2 februari 2019.

Stel je voor dat je tijdens de kerkdienst moet staan, omdat je geen jaarbedrag hebt 
neergeteld voor een stoel. Zo ging dat in de jaren twintig, toen Drentse textielarbeiders 
in het Overijsselse Borne kwamen wonen. Speciaal voor hen werd in 1930 een nieuwe 
kerk gebouwd.

Voor iedereen een stoel

Aan het begin van de twintigste 

eeuw wordt het leven in het dorpje 

Borne in grote mate bepaald 

door de textielfabriek van de 

joodse familie Spanjaard. Om te 

kunnen voldoen aan de vraag naar 

arbeidskrachten, worden steeds 

meer werkloze veenarbeiders uit 

Drenthe gehaald.

Die nieuwkomers vinden niet 

vanzelfsprekend hun plek. Met 

scheldnamen als ‘bolsjewieken’ en 

‘vrömden’ maken de dorpelingen 

duidelijk dat ze hen beschouwen 

als buitenstaanders. Bovendien is 

er in de hervormde Oude Kerk niet 

voldoende ruimte voor iedereen. 

Wie niet een flink jaarbedrag heeft 

neergeteld voor een kerkstoel, moet 

tot na het eerste lied blijven staan. 

Vervolgens volgt een run op de 

overgebleven plaatsen.

Kerk tussen de koeien
De Drentse gezinnen laten het 

er niet bij zitten. Vanaf 1922 

organiseren zij zelfstandig 

kerkdiensten op de deel van een 

nabijgelegen boerderij. Het zijn 

eenvoudige, gemoedelijke en 

informele diensten: de hoedjes en 

handschoenen mogen thuisblijven. 

Voor de begeleiding van de liederen 

- meestal van Johannes de Heer - 

wordt een koortje opgericht en een 

kofferorgeltje aangeschaft. 

In des Heeren Huis
Maar de kerkenraad is niet helemaal 

tevreden met die praktijk. Immers: 

ook de nieuwe bewoners ‘komt 

een plaats in des Heeren Huis 

toe’. Daarom wordt in 1930 in snel 

tempo een nieuwe kerk gebouwd. 

In de jaren daarna is de Nieuwe 

Kerk een bron van steun voor heel 

wat arbeidersgezinnen. Eerst in de 

crisisjaren, als veel mannen dakloos 

worden. Later tijdens de Tweede 

Wereldoorlog, als het dorp te lijden 

heeft onder bommen, razzia’s, 

honger en kou. Het zijn barre 

omstandigheden, maar op zondag 

heeft iedereen een stoel.
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Win een boek
Ter gelegenheid van de 

verkoop van de kerk  

in 2016 schreef Hans 

Sebastiaan Boerema het 

boek ‘Een nieuwe hemel 

op nieuwe aarde’. Petrus 

verloot vijf exemplaren. 

Interesse? Mail dan  

uiterlijk 22 december naar 

petrus@protestantsekerk.nl 

of schrijf naar:  

Redactie Petrus, Postbus 

8504, 3503 RM Utrecht.

[ advertenties ]

Kerk & historie



Wie is Jezus? Heeft  bidden zin? Hoe moet het verder met de 
kerk? Piet (73) en Bjorn (24) uit Westerhaar verschillen over veel 
onderwerpen van mening. Maar over één ding zijn ze het roerend 
eens: “We moeten in de kerk veel meer met elkaar in gesprek.”

De mannen hebben geen 
tijd nodig om het ijs te 
breken. Boven een kop 
koffi  e en een dik beboterde 
plak krentenwegge komt 
het gesprek gelijk los. 
Bjorn lacht: “Ik ga geen 
bijbelteksten citeren, hoor. 
Daar ben ik heel slecht in. 

Ik ben niet zo’n lezer, ik ga 
meer af op mijn gevoel.”
Piet is wél een lezer. “Mijn 
boekenkast staat vol, vooral 
met boeken over Jezus. 
Dat heeft  te maken met 
een gesprek dat ik had 
toen ik een tijdlang op een 
school in Libië werkte. Een 
islamitische onderwijzer 
nodigde mij uit om mee 
te gaan bidden. Toen we 
achteraf doorpraatten, zei 

hij: ‘Voor mij is God overal 
aanwezig: in de vogels die 
fl uiten, in de bloemen die 
bloeien ... Daarom vind ik 
het lastig te begrijpen dat 
christenen Jezus zien als de 
Zoon van God. God is al in 
alles, die hoeft  toch niet naar 
de aarde te komen?’ Ik had 
geen weerwoord. Wie was 
Jezus eigenlijk voor mij? 
Dat werd vanaf toen de vraag 
van mijn leven.” 

‘ In je medemens 
ontmoet je God’

Inmiddels heeft  hij een 
antwoord. “Ik geloof dat 
ieder mens een eeuwige ziel 
heeft  die een deel van God 
is. Zo kijk ik ook naar Jezus: 
als een mens die - net als wij 
- verbonden was met God. 
Wij hebben net als Jezus de 
opdracht om iets van Gods 
liefdeskracht te laten zien.”

Respect
Met bidden kan Piet niet zo 
veel. “Ik ben een deel van 
God, ik hoef geen contact te 
zoeken met God. Soms wordt 
er in de kerk gebeden alsof 
er een mannetje in de wolken 
zit dat naar ons luistert 
en doet wat wij zeggen. 
Dat geloof ik niet.” 

Bjorn ervaart dat anders. 
“Ik geloof dat God bij mijn 
leven betrokken is, dat Hij 
mij niet loslaat. In de Bijbel 
lezen we dat toch ook: dat 
we door Jezus tot God mogen 
komen? Jezus is tenslotte 
voor onze zonden gestorven.” 
“Dat geloof ik dus niet”, 
reageert Piet. “En dan zeggen 
sommige mensen: dat je dát 
los kan laten, dat is toch de 
kern van het geloof? Maar 
dat is voor mij niet zo. 
Ik denk dat het goed is om 
daar eerlijk met elkaar over 
te praten, om open te staan 
voor elkaars gedachten. 
Respect is de basis voor 
een relatie.”
Bjorn knikt enthousiast. ›

Piet en Bjorn
Piet Loendersloot (73) en 

Bjorn Hartman (24) zijn allebei 

lid van de gereformeerde 

kerk in Westerhaar. Piet is 

gepensioneerd onderwijzer. 

Hij gaat nu nog regelmatig 

op pad als internationaal 

vrachtwagenchauff eur. 

Piet is lid van het christelijk 

mannenkoor in Westerhaar en 

als notulist betrokken bij de 

kerkenraad. Hij is getrouwd en 

heeft drie kinderen. 

Bjorn werkt - na een korte 

onderwijscarrière - als 

expeditiemedewerker bij een 

groot bedrijf. Daarnaast doet 

hij veel in de kerk: hij is onder 

andere organist.

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.

Piet: ‘Ik geloof dat ieder mens een eeuwige 
ziel heeft  die een deel van God is’

  ·  17



  

Lees waar het 
écht om gaat

Vanuit een persoonlijke benadering en christelijke 
waarden brengt het Friesch Dagblad betekenis en 

zoomt in op het verhaal achter de actualiteit.

frieschdagblad.nl/petrus

Probeer nu!
4 weken 

digitaal voor 
slechts

5 euro 

“Dat gesprek is precies 
wat ik in onze kerk heel 
erg mis. Gewoon op een 
doordeweekse avond bij 
elkaar gaan zitten en praten. 
Dan hoor je persoonlijke 
verhalen en leer je mensen 
op een heel andere manier 
kennen. En je leert van 
elkaar.”

Andere vormen
Er zijn nog weinig kinderen 
en jongeren te vinden in 
deze gereformeerde kerk. 
“Dat doet me wel pijn”, zegt 
Bjorn. “Ik wil heel graag dat 
onze kerk blijft  bestaan. Hier 
is van generatie op generatie 

het geloof doorgegeven, 
dat moeten we vasthouden. 
Daarom bid ik elke avond 
voor onze kerk. Niet alleen 
voor onze eigen kerk, 
trouwens. Het is mijn droom 
dat de drie kerken in ons 
dorp verder gaan als één 
kerk. Want Jezus gaat door 
kerkmuren heen.” 
Over meningsverschillen 
moet je gewoon kunnen 
praten, vindt hij. “Stel dat 
alle kerken afbranden, zou 
elke kerk dan weer zijn eigen 
gebouw neerzetten? Dat zou 
toch raar zijn?” Piet is het 
niet met hem eens. 
“Ik vind het juist heel 

waardevol dat ik een kerk 
kan kiezen waarin ik me 
thuis voel. Die qua sfeer 
en beleving bij me past. 
Bovendien denk ik dat 
samenwerking voor veel 
ouderen behoorlijk gevoelig 
ligt, vanwege het verleden.”
Toch beseft  hij dat er iets 
moet veranderen. “Om het 
hoofd boven water te kunnen 
houden, zullen er andere 
vormen van kerk-zijn moeten 
komen. Hoe die er precies 
uit moeten zien, weet ik 
niet. Er moet in ieder geval 
meer ruimte komen voor 
onderling gesprek. Ik zou 
het wel toejuichen als hier 
een geloofsgemeenschap 
zou groeien van mensen 
uit allerlei kerken die samen 
aan zoiets willen werken.” 
Bjorn lacht. “Toch wel?” 
Piet: “Ja, uiteindelijk 
vind ik ontmoeting 
het allerbelangrijkst. 
In de ontmoeting met je 
medemens ontmoet je 
ook God.” 

Bjorn: ‘Het is 
mijn droom dat 
de drie kerken 
in ons dorp 
verder gaan 
als één kerk’
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Tafelen 
Een kopje koffie 

na de dienst, een 

kerkenraadsvergadering, 

een maaltijd voor de 

buurt, catechisatie 

met tieners ... Wat 

gebeurt er aan al die 

tafels in kerken in heel 

Nederland?

Vanavond staat er spaghetti bolognese op het 

menu, gemaakt door Vanessa Braams, 30 jaar en 

webredacteur (staand op de foto). Daarna is het een 

American Party: iedereen heeft wat meegenomen. 

Maar alles voor die borrel blijft nog even in de tas 

zitten. Eerst wacht de keurig gedekte tafel in de 

woning van Vanessa in Amsterdam-Zuidoost. 

De vijf jonge mensen aan tafel zijn verbonden aan 

ZO!YES: Zuidoost Young, Energetic and Spiritual. 

Vanessa, glimlachend: “De groepsnaam heb ik op 

de allereerste avond bedacht, die werd unaniem 

aangenomen.”

Ze komen maandelijks bij elkaar om samen te 

eten - en voor bezinning en ontspanning. Elke 

keer bij iemand anders thuis. “In een schema 

staat wie gastheer- of vrouw is, wie kookt, wie de 

avondinvulling verzorgt en wie er zorgt voor de 

borrel. Vanavond ben ik gastvrouw, maar iedereen 

heeft wat lekkers meegenomen voor de borrel.”

De groep is heel divers: de leeftijd varieert van  

25 tot 40 jaar en de opkomst wisselt, maar iedereen 

is verbonden aan de Protestantse Gemeente 

Amsterdam Zuidoost (PGZO).

Vanavond neemt André van der Stoel - 28 jaar en 

predikant bij de gemeente - Filippenzen 4:1-9 met 

hen door. Paulus noemt hier allerlei positieve dingen 

die van belang zijn voor christenen. Vanessa: “Positief 

handelen is een keuze. Samen genieten we van het 

eten en een drankje, van de mooie momenten.  

Maar we delen ook zorgen en twijfels." Dat is ook 

precies wat haar aantrekt. “De ene keer spelen 

we een spel of kijken we een film, de andere keer 

denken we samen na over een bijbeltekst. Het is fijn 

om leeftijdgenoten in de buurt te hebben met wie 

je goed kunt praten. Ik hoop dat we nog lang zo 

doorgaan.”

‘ We genieten samen,  
maar delen ook zorgen’

Borrelen met Paulus
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  Pionieren in Leidsche Rijn  

D

Ik heb geleerd dat 
niemand perfect hoeft 
te zijn

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

Iedere morgen een 
nieuw begin

e een-na-laatste doos is 
uitgepakt. Ik loop als een 
gebocheld oud vrouwtje 
door het nieuwe huis. 

Mijn zonen en ik zijn net verhuisd 
en vormen nu een samengesteld 
gezin met mijn vriend en zijn vier 
kinderen. En vorige week was ook 
mijn afscheid als pionier. Midden 
in alle hectiek schrijf ik mijn laatste 
column voor Petrus.

Herkent u dit? Dat de dagen 
volstromen en er voor u het weet 
geen plekje in de agenda meer is? 
Gezinnen, de doelgroep van 
De Hoeft uin, zijn altijd druk - in het 
bijzonder gebroken gezinnen. 
Nu ik er zelf onderdeel van 
uitmaak, weet ik dat des te beter. 

Wat bied je deze gezinnen dan aan? 
We wilden ‘een plek van betekenis 
zijn’ voor hen. Dat probeerden we 
op verschillende manieren. De ene 
keer succesvoller dan de andere 
keer. Dat hoort bij pionieren. Maar 
we waren aanwezig: een wekelijkse 
inloop, buurtmaaltijden, Zin!dagen 
waar gezinnen samen creatief 
bezig zijn met een bijbels thema, 

Taizé-vieringen voor meditatieve 
bezinning.

We zochten ook verder: hoe bereik 
je een groep met specifi eke vragen 
op een plek waar gebrokenheid heel 
kan worden? Bijvoorbeeld met de 
cursus ‘Jij en je kind’: voor ouders 
die één kind eens helemaal in het 
licht en de aandacht wilden zetten. 
Zo maakten ouder en kind in een 
workshop samen een toneelstukje, 
lekker uitvergroot, over elkaars 
vreselijkste eigenschappen. 
Kinderen gierden, ouders gniff elden. 
Of bij de cursus ‘Soulfulness’, waar 
we onder andere een avond in stilte 
samen wandelden en waar de rust en 
de veiligheid van de groep heilzaam 
werkten. 

Ik schreef eens in een blog: 
“In mijn God vind ik vergeving en 
mag ik steeds opnieuw beginnen. 
Wek mijn zachtheid weer.” Met een 
verlangen in mijn hart om anderen 
dit ook te laten ervaren, heb ik mijn 
werk gedaan. Ik heb geleerd dat 
niemand perfect hoeft  te zijn, ikzelf 
ook niet, en dat we allemaal ‘gaaf’ 
zijn. Handen worden mij opgelegd, 
ik recht mijn rug, en moe maar 
voldaan pak ik de laatste doos uit.
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  Pionieren in Leidsche Rijn

D
Iedere morgen een 

nieuw begin
e een-na-laatste doos is 
uitgepakt. Ik loop als een 

Dit is de laatste column van Rebecca Schoon. Haar werk als pionier 
bij De Hoeft uin is gestopt, De Hoeft uin zelf gaat door als pioniersplek. 
Wilt u meer blogs van Rebecca lezen? Volg haar dan op mijnkerk.nl.

 - 

VERHALEN VAN GELOOF, HOOP EN LIEFDE
Kom luisteren naar mooie, bijzondere en ontroerende 

verhalen. Vier mensen vertellen voor de microfoon 
een persoonlijk, waargebeurd verhaal.

Scharnegoutum - 29 november - 20u

Gratis aanmelden via www.petrusvertelt.nl

Uitgeleerd? Dat ben je nooit. 
Blijf studeren. Om nog beter te worden in 

je vak. Door te groeien in jouw organisatie. 

Of jezelf te ontwikkelen als persoon. Daar 

helpen wij jou bij. Met deeltijd Associate 

degrees, bachelors, cursussen, trainingen, 

maatwerkopleidingen, post-hbo’s en 

masters die helemaal zijn afgestemd op 

de wensen van professionals, bedrijven 

en organisaties. 

OPEN 
AVOND

DINSDAG 
19 MAART 2019 

18.30 - 21.00 UUR

/ Associate degrees
/ Bachelors
/ Masters

/ Post-hbo’s
/ Cursussen
/ Maatwerk CHE.nl/Professionals

NIEUW

OPLEIDINGS-
AANBOD!

De adventskalender in je mailbox
Meld je aan via protestantsekerk.nl/
adventskalender en ontvang de 
dagteksten en vele extra’s per e-mail.

Op weg naar kerst

Column

[ advertenties ]



In de Goede Herderkerk in Apeldoorn weten 
ze dat ze op Pleun de Heer (74) kunnen 
bouwen. “De Heer doet het weer”, wordt er 
dan gezegd. Want De Heer doet zo ongeveer 
alles. Of nee, hij zórgt ervoor dat alles gedaan 
wordt. Dat verschil heeft  hij op de intensive 
care geleerd.

Trots laat Pleun de Heer de Goede Herderkerk zien, een 

gemeentemonument. De stoelen staan sinds kort in een 

andere opstelling, “zo is het veel gezelliger”. Op verzoek 

van de dominee van de protestantse wijkgemeente - “een 

jonge meid” - worden de muren binnenkort in een lichtere 

kleur geschilderd. “Ze vond het wat somber en donker.” 

Hij vindt het prima: “We moeten met de tijd meegaan.”

Voordat hij wegloopt om een kopje koffi  e in te schenken, 

legt De Heer een lijstje neer. “Ik heb even opgeschreven 

wat ik allemaal doe. Het past haast niet op één A4-tje, 

ik schrok er zelf van.” En terecht: voorzitter 

kerkrentmeesters, coördinator Kerkbalans, penningmeester 

wijkkas, voorzitter commissie Rommelmarkt, lid werkgroep 

Kerk in de Wijk, medewerker Vakantiegeld samen delen, 

planning koffi  eschenkers zondagmorgen, planning 

gastdames vrijdagmiddagspreekuur, planning ambtsdragers 

verpleeghuis Randerode, kopiëren liturgie, verzorgen 

vrijdagmail, commissie Startzondag, voorzitter Jeugdraad, 

ledenadministratie, autodienst … ›

Steunpilaar
In elke kerk zijn ze er: 

de mensen achter de 

schermen. De vrijwilliger 

die in duizend-en-een 

commissies zit bijvoorbeeld, 

de organist die wekelijks de 

sterren van de hemel speelt, 

de koster die het gebouw 

op z’n duimpje kent. In deze 

rubriek staan zij centraal. De Heer doet 
niet alles meer…

‘   Ik vind het leuk om te 
zorgen dat mensen elkaar 
kunnen ontmoeten’

Duizendpoot in de Goede Herderkerk in Apeldoorn

  ·  2524  ·  



Altijd druk
“Ik vind het allemaal leuk”, 

onderstreept hij. “Ik geniet er 

gewoon van om mensen te 

ontmoeten. En om ervoor te 

zorgen dat zij elkaar kunnen 

ontmoeten. Ik zeg altijd: ‘Het 

is jullie huis en iemand moet 

voor het huis zorgen. Laat 

mij dat maar zijn.’ Ik zorg 

dat er genoeg vrijwilligers 

zijn voor alles wat er gedaan 

moet worden. Ik ben van 

het regelen, het organiseren. 

Faciliteren, ja, dat is het 

woord. Dat past bij mij.”

“Of ik altijd zo dienstbaar ben 

geweest? Ja, dat denk ik wel. 

Ik ben het achtste kind van 

twaalf. Mijn moeder was altijd 

druk, dus we letten op elkaar. 

Misschien hou ik daarom 

van mensen om me heen, 

van gezelligheid. Mijn vrouw 

heeft dat ook, die komt uit 

een gezin van elf kinderen. 

Zij begrijpt mijn passie voor 

de kerk heel goed. Ze gaat 

vaak mee om lekker te 

kunnen kletsen met iedereen.” 

Soms trekt zijn vrouw aan 

de bel, als hij zich te veel 

op de hals haalt. “Ze is mijn 

wandelende agenda.”

Dubbele longontsteking
Vier jaar geleden ging het 

mis: toen ging De Heer bijna 

over de kop. Nou ja, helemaal 

eigenlijk. “Ik kwam met een 

dubbele longontsteking op 

de IC terecht. In die tijd was 

ik ook nog voorzitter van de 

kerkenraad. En daar lag ik 

dan. Ik zei tegen mijn zoon, 

die op bezoek kwam: ‘Wil je 

thuis mijn laptop gaan halen? 

Ik moet nog even wat mailtjes 

doen.’ Toen zei mijn zoon: 

‘Lig je verdraaid nog aan toe 

op de IC, vraag je nóg om 

je laptop!’ Hij is naar huis 

gegaan en heeft iedereen 

uit mijn adresboek een mail 

gestuurd: ‘Mijn vader is drie 

maanden niet bereikbaar.’” 

Het zorgde voor een fl inke 

schok in de gemeente. Ineens 

stond alles stil. “Wie doet de 

ledenadministratie? 

Wie doet dit, wie doet dat? 

We hebben daar met z’n allen 

van geleerd, ikzelf ook. Ik 

stuur nu vooral aan. Terwijl ik 

vroeger vaak dacht: ik doe het 

zelf wel, dan gaat het sneller. 

Nu denk ik: hoe meer mensen 

iets doen, hoe minder werk. 

Als er nu iets moet gebeuren, 

denk ik: dat doet Pleun niet, 

ik vraag iemand anders. Ik ben 

dan heel direct: ‘Ik heb nu iets 

en dat is echt iets voor jou!’ 

Dus als ik iemand bel en zeg: 

‘U spreekt met De Heer’, dan 

denken ze meteen: o help! 

Haha!” 

Verbinder
De Heer zit nu twintig jaar 

bij de Goede Herderkerk, 

inmiddels kent hij bijna 

iedereen en weet hij welke 

kwaliteiten en interesses 

mensen hebben. Het is dus 

makkelijk voor hem om de 

juiste mensen te zoeken. “Ik 

vind het helemaal niet moeilijk 

om mensen over te halen. 

Ik regel, als ik er nu zo over 

nadenk, vooral de bemensing 

van een aantal dingen, 

zoals het koffi  erooster, 

de rommelmarkt en de 

gastvrouwen van het 

vrijdagmiddagspreekuur. 

Ik ben een verbinder. Als je 

de juiste mensen bij elkaar 

brengt, komt daar veel goeds 

uit voort. En ja, ik denk ook 

heel vaak: dat pak ik wel 

even op. Zoals het rooster 

van de kerkdiensten in het 

verpleeghuis. Dat is zo weinig 

werk - en iemand moet het 

doen. En die autodienst? 

Ik rijd toch naar de kerk, 

dan kan ik net zo goed wat 

mensen meenemen. Of het 

kopiëren van de liturgie. 

Ik ben toch bezig in de kerk, 

met de post of zo. Nou, dan 

druk ik ook even op de knop 

van het kopieerapparaat, 

dat stelt niks voor.”

“Ik was 55 toen ik 

moest stoppen bij de 

marechaussee. Dat was toen 

de pensioenleeftijd. Ik had 

wel door kunnen gaan, maar 

dan had ik naar Joegoslavië 

gemoeten en na twee 

uitzendingen vond ik het wel 

genoeg. Toen zei ik: dan doe 

ik wel vrijwilligerswerk. Bij de 

marechaussee deed ik ook 

altijd de regeldingen.”

Vaak kosten kleine dingen 

weinig moeite, vindt De 

Heer. “Zo kregen we een 

vraag van Stimenz, een 

organisatie voor sociaal werk 

hier in Apeldoorn. Er was een 

meneer van wie de fi ets was 

gestolen en hij had geen geld 

om een nieuwe te kopen. 

Toen heb ik een oproep 

gedaan in onze weekbrief en 

een tijdje later werd ik gebeld: 

‘Ik heb hier nog een fi ets 

staan.’ Dan ga ik die halen 

en dan is die man weer blij. 

Dat is weinig moeite voor 

veel plezier.”

Mantelzorg
Ook thuis zit hij niet stil. Sinds 

haar tia heeft zijn vrouw hulp 

nodig bij praktische dingen, 

dus doet hij boodschappen 

en veel in het huishouden. 

“Ze kijkt erg graag tv en ze 

luistert veel ingesproken 

boeken en bladen. In die uren 

pak ik mijn laptop of iPad en 

doe ik weer wat mailtjes of 

telefoontjes voor de kerk.”

“Ik ben nu 74 en mijn 

krachten nemen wel af, 

hoor. Ik ben geen 40 

meer. We krijgen straks 

een ‘coördinerend koster’ 

die gelukkig veel gaat 

overnemen. Er blijft nog 

genoeg over, maar nu 

denk ik: als er iets met mij 

gebeurt, moeten anderen 

het kunnen overnemen. 

Zoals het kasboek, of de 

ledenadministratie. Twee 

mensen moeten weten hoe 

iets werkt. Het mag niet 

weer gaan zoals toen ik op 

de IC lag. Dus vraag ik nu 

regelmatig: ‘Loop met me 

mee, dan kun je het oppakken 

als er iets met mij gebeurt.’ 

Want dat kan maar zo, hè. 

De Heer heeft ook niet het 

eeuwige leven op aarde.” 

‘   Als je de juiste mensen 
bij elkaar brengt, komt daar 
veel goeds uit voort’
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Meer verhalen lezen van mensen die vertellen waarom 
ze naar de kerk gaan? Kijk op gelovendoejeindekerk.nl. 

‘Het geloof is tot mij gekomen’
“Ik ben opgegroeid in het ‘rode 
gedeelte’ van Amsterdam. Thuis 
spraken we nooit over geloof. 
Wel vertelde een lerares op de lagere school 
bijbelverhalen. Nadat mijn ouders gescheiden waren, 
mocht ik mijn vader bijna tien jaar niet zien. Daarna wist 
ik zeker: een scheiding, dat wil ik mijn eigen kinderen 
nooit aandoen. 
 
Toch ben ik na 22 jaar huwelijk gescheiden. Nadat we 
twee dochtertjes hadden verloren, waren we volledig uit 
elkaar gegroeid. Na de scheiding ging ik meer en meer 
onderuit. Heel eufemistisch gezegd: ik dronk af en toe 
een borreltje. Toen werd het 13 december 2003. Ik werd 
in de auto aangehouden door de politie, moest blazen en 
belandde in de cel. 
 
In die cel kantelde mijn leven. Ik werd op mijn schouder 
getikt, iemand zei tegen me: ‘Houd mijn hand vast, ik laat 
jou nooit meer los.’ Dat was Jezus: naast me, achter me, 
onder me … Die ervaring was overweldigend. Sindsdien 
weet ik: Jezus is er altijd. Als ik mijn handen vouw, maar 
ook als ik boodschappen doe. Ik heb nooit meer de 
aandrang gehad om te drinken. Ik kon weer gaan werken 
en ik kreeg na veertien jaar een nieuwe relatie.
 
De kerk? Daar wilde ik eigenlijk helemaal niet heen. 
Ik voelde me gewoon chrísten, niet hervormd, 
gereformeerd of wat dan ook. Toch werd ik er naartoe 
getrokken. Op een zondagochtend liep ik de Grote Kerk 
in Lisse binnen. Ik voelde me meteen thuis, op de een of 
andere manier kon ik alles meezingen. Nu zit ik er bijna 
elke week.
Ik loop niet zo te koop met mijn ervaring. Je hoort 
mensen weleens zeggen: ‘Ik ben tot geloof gekomen.’ 
Maar ik ervaar: het geloof is tot mij gekomen.”  

‘Ik vraag me bij alles af: waarom?’
“Ik vertel niet graag dat ik niet meer naar de kerk 
ga, ik wil mensen niet teleurstellen. Het gaat in 
tegen de verwachting van mensen uit mijn familie, 
vrienden van vroeger, misschien zelfs van mezelf.
Als kind hield ik eerlijk gezegd al niet zo van de 
kerk. Ik kon niet stilzitten, tijdens de kerkdienst 
voelde ik me opgesloten. 

Met muziek had ik wél veel. Vooral door de muziek 
van Rebecca St. James voelde ik me dicht bij God. 
Met mijn vader vertaalde ik haar teksten. Ook de 
boeken van C.S. Lewis waren belangrijk voor me. In 
zijn laatste boek schrijft  hij over ‘het nieuwe Narnia’: 
‘Steeds verder en hoger en dieper ...’ Dat raakte 
me enorm: het onbegrensde, het kleurrijke. Wat 
dat betreft  is er niet veel veranderd: ik zie God in 
schoonheid, in muziek, in alles wat leeft  en groeit.

Maar mijn omgeving is wel veranderd. Nu ik 
vooral niet-christenen om me heen heb, is geloven 
niet meer vanzelfsprekend. Bij alles vraag ik me 
af: ‘Maar waarom?’ Ik wil niet langer iets geloven 
of voelen omdat iemand anders dat zegt. Voor 
mijn gevoel pas ik daardoor niet meer in het 
jasje van de kerk. In de kerk is zo veel vastgelegd: 
wanneer je moet gaan staan, wanneer je moet 
gaan zitten, wat je precies moet geloven … Mensen 
hebben een hekje om God heen gezet. Overigens 
ben ik ook een typische millennial: ik vind het 
lastig om op een vaste tijd op een vaste plek te 
moeten zijn. En ik wil op zondag niet ‘moeten’. 

Wat ik wel heel tof vind aan de kerk: het 
gemeenschapsgevoel. Ik vind het bijzonder om 
heel dicht bij mensen te komen: naar elkaar 
luisteren, je openstellen voor elkaar. Eigenlijk: 
je ziel met elkaar delen. Daarin zie ik iets van God. 
Maar of dat alleen met christenen kan? Ik deel 
ook heel veel met mensen die niet geloven.” 

‘ In de cel kantelde 
mijn leven volledig’

‘ Tijdens de kerkdienst voelde 
ik me opgesloten’

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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Judit

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.

Lief dagboek,

Vanochtend begon de dominee met de vreselijkste 

zin aller tijden: “Gemeente van Jezus Christus, ik had 

laatst een droom.” Ik vind: alleen als je Martin Luther 

King heet, mag je zo beginnen. Bovendien, het lijkt 

te veel op: “Ik sprak gisteren een mevrouw bij het 

koelvak van de Jumbo.” Dat je iets duidelijk maakt 

aan de hand van een gebeurtenis uit je eigen leven. 

En laat die gebeurtenis nou nét goed bij de moraal 

van je verhaal passen…

Enfi n, deze preker had ‘gedroomd’ dat hij bij de 

bakker stond en dat het ‘casino bruin’ op was. 

Dus: “Wat nu?” Want dominee had een heel gezin 

te voeden! Een diepe zucht ontsnapte me. 

Ik kreeg meteen een mentos-met-knipoog van mijn 

buurvrouw. Dat had een kalmerende werking, maar 

niet voor lang. Toen de dominee opzichtig toewerkte 

naar de vijf broden bij het meer van Galilea werd het 

me te gortig.

“Dominee, u hebt helemaal geen droom gehad!” zei 

ik, terwijl ik mijn hand opstak. “Nee, u had gewoon 

geen inspiratie. En dat is helemaal niet erg! Ik geef 

het u te doen, voor de zoveelste keer over vijf broden 

en twee vissen praten.”

Inmiddels was ik opgestaan: “Zeg het gewoon als 

het niet ging! Ja, laten we in plaats van de preek een 

rondje ontboezemingen doen vanochtend.” 

Ik bevond me nu in het middenpad en ging verder, 

het geroezemoes negerend. “Dan vertellen we elkaar 

misschien dat u en ik geen puf hadden om te gaan, 

maar ja, wie weet wie je ontmoet bij de koffi  e? 

Of dat u opziet tegen deze doopdienst omdat u 

geen kinderen kunt krijgen, maar vindt dat dit niet 

het moment is voor uw eigen verdriet.”

“En”, zo ging ik enthousiast verder, “wie is niet net 

als ik afgeleid door alle trilmeldingen op de telefoon 

tijdens dit uur? Vingers omhoog! En wie is er weleens 

tijdens het gebed de draad kwijt en vindt zichzelf 

ook terug bij een boodschappenbriefj e? Of dat u 

tijdens het Kyrie denkt: ‘Ja, maar dit komt toch nooit 

meer goed?’ Wie hoopt bij de koffi  e net als ik op een 

originelere vraag dan: ‘Hoe vond jij de preek?’”

Ik stond nu naast de verbouwereerde predikant en 

dronk zijn glaasje water in één teug leeg: “En wie 

van jullie [PRIEMENDE vinger] wil nou niet eens zélf 

op de preekstoel staan om iedereen de waarheid te 

zeggen?” Oorverdovende stilte …

En toen… werd ik door de koster in de houdgreep 

gelegd en ruggelings de kerkzaal uit gesleept. 

Onvoorstelbaar, toch? Het leek wel een nachtmerrie. 

Voordat de deur achter me dichtklapte, gilde ik nog: 

“Nee, u hebt helemaal niet gedroomd, dominee! 

Hashtag fakedream! Want wie droomt er nou nog?!”
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WAARGEBEURD VERHAAL 
VAN EEN OVERLEVENDE 

VAN EEN ‘MISLUKTE’ ABORTUS

Waargebeurd & aangrijpend

[LEESFRAGMENT]

De dikke, crèmekleurige envelop werd bij mij thuis afgeleverd op een 
zonnige dag in mei 2007. Zonder zelfs maar naar het adres op de ach-
terkant te kijken wist ik dat hij afkomstig was van het academisch 
ziekenhuis van Iowa, gevestigd in Iowa City, en dat hij de medische 
gegevens bevatte die enkele van de vragen zouden beantwoorden waar 
ik al het grootste deel van mijn leven door geplaagd werd.
Wie ben ik? Waar kom ik vandaan? Wiens bloed stroomt er door mijn 
aderen? En waarom was ik weggegeven? Dat zijn vragen waar de mees-
te mensen die, net als ik, geadopteerd zijn dolgraag antwoord op wil-
len hebben. Maar wat ik moest weten was zelfs nog fundamenteler, en 
minder onschuldig: Waarom heb je geprobeerd me te doden? En hoe 
is het mogelijk dat ik in leven gebleven ben?
IJzige paniek kneep mijn maag samen. Nu ik de informatie waar ik al 
die jaren naar op zoek geweest was eindelijk in handen had, kwamen 
mijn lichaam, en mijn geest, in opstand. Maar zoals de Ierse dich-
ter James Stephens (zelf geadopteerd) ooit schreef: ‘Nieuwsgierigheid 
overwint angst, zelfs nog meer dan moed.’ Dus met trillende vingers 
peuterde ik de plakstrip van de envelop los en zag de feiten van mijn 
onwaarschijnlijke leven onder ogen.  Tranen benamen me het zicht 
terwijl ik las hoe mijn ontsnapping aan de dood in koude feiten was 
samengevat. Ik ontdekte echter nog iets, iets wat ik niet verwacht had: 
de volledige namen van mijn biologische ouders.  
Hun voor- en achternamen waren in mijn geboorteakte opgeschreven, 
maar zelf had ik geen naam gekregen. 
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zoektocht van 
een dochter

MELISSA OHDEN

Met dit boek won zij de prestigieuze prijs 
Christianity Today Book Award Women 2018.

MELISSA OHDEN

MELISSA OHDEN

Jij droeg me
zoektocht van een dochter

€ 17,95

Melissa Ohden is veertien jaar als ze 
erachter komt dat ze een overleven-
de is van een ‘mislukte’ abortus. In 
dit boek vertelt ze haar persoonlijke 
verhaal, haar zoektocht naar haar 
biologische ouders en haar eigen reis 
van woede en schaamte naar geloof en 
vergeving. Dit intense verhaal van lief-
de en genade illustreert de krachtige 
band die er is tussen moeder en kind.

Melissa Ohden 
heeft de Abor-
tion Survi-
vors Network 
opgericht en is 
pleitbezorger 
voor vrouwen,
mannen en kin-
deren die te ma-
ken hebben gekregen met abortus. 

Met dit boek won zij de prestigieuze prijs 
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‘  Gebeden 
veranderen de 
wereld niet. 
Maar ze 
veranderen 
mensen 
en mensen 
veranderen 
de wereld.’ 
Albert Schweitzer

Albert Schweitzer (1875-1965)  
was een Frans-Duitse 

fi losoof, theoloog en 

arts. Hij schreef 

talrijke werken over 

theologie, fi losofi e en 

muziek en begon op 

zijn dertigste met een 

studie geneeskunde. 

In 1913 richtte hij 

een ziekenhuis op in 

Gabon (Centraal-Afrika). 

Schweitzer was een 

pragmatische protestant. 

Voor hem stond de komst 

van Gods koninkrijk 

centraal. Door de 

aankondiging van dat 

koninkrijk riep Jezus 

mensen op om de daad 

bij het woord te voegen, 

vond Schweitzer.

Wat voor protestant bent u?
De protestantse traditie 

is invloedrijk én 

kleurrijk. Altijd 

al willen weten op 

wie u lijkt? 

Beantwoord de vragen op 

www.protestantsekerk.nl/

nationale-

protestantentest. 

Albert Schweitzer is 

een van de uitkomsten.
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Lopen en stilstaan tegelijk. Dat 
klinkt tegenstrijdig, maar het is 
precies wat er bij een stiltewandeling 
gebeurt. Terwijl je benen in 
beweging zijn, komt je hoofd tot 
rust. Janet van Dijk nam de proef op 
de som in het winterse Gooi.

Het is van dat weer waarbij je normaal 

gesproken binnen blijft: regen, overgaand in 

natte sneeuw - en niet zo’n klein beetje ook. 

Maar de volgende stiltewandeling is pas over 

drie maanden, dus ik ga toch op pad. Op 

de fi ets, zo ver is het niet naar het startpunt. 

Als ik straks loop word ik ook nat, dit kan er 

nog wel bij. En ik blijk niet de enige die het 

weer trotseert. Op de afgesproken plek - de 

dagcamping op de Hilversumse hei - staan 

drie vrouwen onder een paraplu te wachten. 

Nog eens vier vrouwen schuilen in een warme 

auto tot iedereen er is. Ze komen helemaal uit 

Zwolle. Later komt er nog een Hilversumse bij. 

We zijn met negen vrouwen in totaal.

De juiste mood
Stiltetrainer Tjitske Volkerink zette de route 

voor deze wandeling uit. Ze is verbonden aan 

het Christelijk Spiritueel Centrum (CSC) in 

Hilversum. Vier keer per jaar organiseert dit 

centrum een stiltewandeling om de drukte van 

alledag even achter je te laten. Het is een 

steeds wisselend gezelschap dat meewandelt, 

maar sommige wandelaars komen terug. 

Een van de Zwolse vrouwen is hier nu voor 

de vierde keer en sinds de vorige wandeling 

neemt ze haar moeder (77) mee. “Het is iedere 

keer weer anders”, vertelt ze. “De ene keer zit 

ik vol blijdschap, de andere keer heb ik net iets 

verdrietigs gehoord. Dat bepaalt voor mij de 

ervaring tijdens de wandeling.”

Tjitske brengt ons in de juiste mood om de 

tocht te beginnen. We krijgen allereerst een 

druppel wierook in onze handpalm. Ik wrijf het 

in m’n handen, het ruikt heerlijk naar hout. Ik 

doe het ook aan mijn neus zodat ik het tijdens 

het wandelen blijf ruiken - ik heb immers dikke 

handschoenen aan. Vervolgens zetten we de 

benen gespreid op de grond, handpalmen naar 

boven, ogen dicht. We zeggen het Tjitske een 

aantal keren na: “Ik laat me door de kracht van 

God de Schepper aanraken en open mijn hart 

voor de zegen die ik nu kan ontvangen.”

Grijswitte wereld
We kunnen op pad. Tjitske begeleidt deze 

wandeling samen met Ineke. Tjitske loopt 

voorop en Ineke leest op een paar plekken 

onderweg een tekst om over na te denken. 

Vanaf nu zijn we stil. We lopen achter elkaar aan 

in een grijswitte wereld. De paadjes zijn heel 

smal en door- en doornat. Om niet al te natte 

voeten te krijgen, lopen we er meestal naast. 

Ik moet opletten waar ik m’n voeten neerzet. 

Dat leidt me een beetje af van wat ik zocht 

tijdens de wandeling: in de stilte bepaald worden 

bij het hier en nu, en refl ecteren op de teksten 

die Ineke ons onderweg aanreikt. Maar het heeft 

ook wel wat. De grijze lucht maakt de wereld 

wat kleiner. En het lopen in een overwegend ›

Wandelen 
in stilte over de 
Hilversumse hei

Helende werking van 
wandelen
Dat wandelen helend werkt, is al 

lang bekend. De laatste jaren zijn 

‘helende wandelingen’ populair, 

zoals pelgrimstochten en 

labyrintwandelingen. 

Een stiltewandeling kunt u 

natuurlijk heel goed in uw eentje 

doen, in een mooi natuurgebied. 

Het is een mooie manier om 

tot rust te komen, spanningen 

te laten wegvloeien en nieuwe 

energie te krijgen. De volgende 

tips van wandelvrouw.nl kunnen 

u helpen:

•  Ga bewust langzamer lopen. 

•  Richt uw aandacht op uzelf, 

uw lijf, uw ademhaling, uw 

bewegingen - of op de 

omgeving, de geluiden, 

 de geuren. 

•  Gebruik alle zintuigen. 

Stiltewandelingen worden ook 

steeds meer georganiseerd, vaak 

in een groep en begeleid door 

een coach of trainer. In het hele 

land kunt u hiervoor terecht. 

Een paar voorbeelden:

•  Wandelingen georganiseerd 

vanuit een abdij of 

klooster: dewandelmaat.nl, 

abdijvanegmond.nl.

•  Wandelingen georganiseerd 

door particulieren: 

wandelvrouw.nl, 

mirjamvandervegt.nl, 

anitaboes.nl.
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‘vreemd’ gezelschap heeft toch wat vertrouwds 

door het gezamenlijke doel: ervaren wat stilte 

met je doet, even op een ander spoor gezet 

worden.

In cadans
In het begin van de wandeling heb ik de neiging 

om af en toe om te kijken of de moeder van 

de Zwolse wel mee kan komen, ze blijft wat 

achter. Maar ze voegt zich steeds weer met 

een blij gezicht bij het groepje. Later kom ik 

meer in een cadans. Laat de natte sneeuw maar 

stromen, nat ben ik toch al. Ik kijk wat meer om 

mee heen. Buiten ons is er geen sterveling te 

bekennen. Met dit grauwe weer is dit niet de 

meest inspirerende omgeving, maar dat helpt 

misschien juist om bij de les te blijven.

De teksten die Ineke onderweg aanreikt, dragen 

daar ook aan bij:

Stil mijn ziel, wees stil

en wees niet bang

voor de onzekerheid van morgen.

God omgeeft je steeds,

Hij is erbij, in je beproevingen en zorgen.

Stil mijn ziel, wees stil

en dwaal niet af.

Dwars door het dal zal Hij je leiden.

Het lukt me zowaar om even aan niets anders 

te denken dan de route die ik loop en de tekst 

die ik net hoorde: dwaal niet af. Ik neem me 

voor de rest van de wandeling niet af te dwalen 

van deze tekst en daar verder over door te 

mijmeren. Dat lukt aardig.
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Uit de hectiek
Als we bijna aan het eind van de wandeling zijn, 

wordt de stilte verbroken. Ik loop een stukje 

op met de Zwolse. “Ik heb dit nodig, af en toe 

even stilstaan, tot rust komen, uit de hectiek van 

alledag”, zegt ze. “Daarom probeer ik dit zo vaak 

mogelijk te doen, weer of geen weer. En ik vind 

het geen enkel probleem om er een eind voor 

te rijden, het is hier zo mooi.”

Het is anderhalf uur later als we weer terug zijn 

op het beginpunt. We heff en onze handpalmen 

weer naar boven, als dank voor wat we 

onderweg ontvangen hebben. Ik pak mijn fi ets. 

M’n vingers voel ik niet meer en de sleutel krijg 

ik nauwelijks uit m’n tas en in het slot. Straks 

lekker droge kleren aan.

Het was een heel andere zaterdag dan anders. 

Best prettig, die verstilling. Ik hoop dat ik het 

gevoel thuis nog wat kan vasthouden. 

CSC als pioniersplek
Het CSC is een van de meer dan honderd 

pioniersplekken van de Protestantse Kerk. 

Pioniersplekken zijn nieuwe vormen van kerk-zijn, 

zoals een kledingruilwinkel, een klooster nieuwe 

stijl, een netwerk van jongeren of het bespreken van 

bijbelverhalen in een café. Het CSC voelt zich thuis 

bij de neo-monastieke beweging, waarin sociale 

gerechtigheid, stilte en het ritme van de eeuwenoude 

kloostergewoonten opnieuw ontdekt worden. Tjitske 

droomt ervan een oud kloostergebouw in te richten 

als christelijk wellnesscentrum voor lichaam, ziel en 

geest, en daar samen te leven, te bidden en te zorgen.

Korting op een 
stiltewandeling
Bij het Christelijk Spiritueel 

Centrum kunt u vier keer 

per jaar meedoen aan een 

stiltewandeling. De eerstvolgende 

is op 8 december om 14.00 uur. 

De wandeling duurt maximaal 

anderhalf uur. Opgeven is 

noodzakelijk. Er is plaats voor 

maximaal twaalf personen, de 

wandeling gaat door vanaf vijf 

aanmeldingen. Het vertrekpunt is 

de dagcamping tussen Hilversum 

en Laren aan de Hilversumseweg 

(N525).

De kosten voor de wandeling 

bedragen € 15,- per persoon. 

Petrus-lezers krijgen 25% korting 

en betalen € 11,25. 

Vul de kortingscode ‘petrus18’ 

in bij het aanmelden via 

het contactformulier op 

christelijkspiritueelcentrum.nl 

of bel naar tel. (035) 544 93 57. 

Buiten het bestaande aanbod 

kan ook gewandeld worden, 

in een groep of individueel. 

Neem daarvoor contact op met 

Tjitske Volkerink via de website.

Rondje om de kerk
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Ingrediënten voor 

4 personen
4  pitabroodjes
1  kleine komkommer
3  stevige, rijpe tomaten
1  groene paprika
10  radijsjes
1  rode ui
1  kropje litt le gem
4 el  verse bladpeterselie
4 el  verse munt
5 el olijfolie
5 el citroensap
2  teentjes knofl ook, geperst
Peper en zout naar smaak
2 tl  sumakpoeder*

Ingrediënten voor 

30 personen
30  pitabroodjes
7  kleine komkommers
22  stevige, rijpe tomaten
7 ½  groene paprika
75  radijsjes
7  rode uien
7  kropjes litt le gem
30 el  verse bladpeterselie
30 el  verse munt
37 el olijfolie
37 el  citroensap
15  teentjes knofl ook, geperst
Peper en zout naar smaak
15 tl  sumakpoeder*

* Sumakpoeder (zuurkruid) is verkrijgbaar 

bij de Turkse of Marokkaanse winkel. 

Het is gemaakt van de roodbruine bessen 

van de sumakplant en heeft een friszure, 

kruidige smaak. Is het in uw buurt niet 

verkrijgbaar? Vervang het dan door een 

extra scheutje citroensap.

Knip het lijstje uit 

en neem het mee

naar de winkel.

Lekker als lunchgerecht of als bijgerecht bij de 
avondmaaltijd: fattoush, een heerlijke, frisse 
Libanese broodsalade. 

Op 18 december vindt Tafels van Hoop plaats (zie 

rechterpagina). Om de eetcultuur van vluchtelingen of 

statushouders uit het Midden-Oosten een beetje te leren 

kennen, deze keer een recept uit hun regio.Er bestaan talloze 

varianten van fattoush. De recepten verschillen per streek en 

per persoonlijke voorkeur. Wat er in elk geval in hoort te zitten: 

tomaat, komkommer, ui, brood, en een dressing van citroensap, 

olijfolie en sumak. Verder kunt u naar eigen smaak variëren.

Een vleugje 

op tafel

Peper en zout naar smaak
15 tl  sumakpoeder*

* Sumakpoeder (zuurkruid) is verkrijgbaar 

bij de Turkse of Marokkaanse winkel. 

Het is gemaakt van de roodbruine bessen 

van de sumakplant en heeft een friszure, 

kruidige smaak. Is het in uw buurt niet 

verkrijgbaar? Vervang het dan door een 

extra scheutje citroensap.

Tafels van Hoop in Twijzelerheide
Vluchtelingen en statushouders die net in 

Nederland zijn, voelen zich vaak eenzaam. 

Persoonlijk contact is enorm belangrijk om 

te kunnen aarden in Nederland. Kerk in Actie 

organiseert daarom Tafels van Hoop op 18 

december (Internationale Dag van de Migrant). 

Vorig jaar kookten meer dan vijftig gemeenten 

een maaltijd voor vluchtelingen.

Ook de Gereformeerde Kerk in Twijzelerheide 

(Friesland) deed mee. Het was een gezellige 

maaltijd met gasten uit het uitzetcentrum 

in Burgum en uit de omgeving, vertelt Alma 

van der Boon, een van de organisatoren. 

“We hadden - heel eenvoudig - schalen 

met gesneden groenten en kip klaarstaan. 

Op grote bakplaten kon iedereen zijn eigen 

eten klaarmaken.”

De indrukwekkende verhalen die ze tijdens dit 

soort maaltijden hoort, vergeet Alma niet snel. 

“Mensen hebben vaak veel meegemaakt. Ik 

vraag me dan af: wie ben ik dat ik voor deze 

mensen een maaltijd mag verzorgen?”

“In de kerk konden ze een kaarsje aansteken, 

bijvoorbeeld voor familie die nog in het 

vaderland is. Een kaarsje branden is universeel, 

iedereen snapt dat. Twee Irakese christenen 

baden het Onze Vader toen we in de kerk 

waren. De rillingen liepen over mijn rug. 

We kenden elkaar amper en ineens hadden 

we een band.” 

Op 18 december doet de Gereformeerde Kerk 

in Twijzelerheide weer mee met Tafels van 

Hoop. Ook meedoen met uw gemeente? 

Kijk op kerkinactie.nl/tafelsvanhoop. 

Bekijk een fi lmpje van de bereiding 

van fattoush in Twijzelerheide op 

petrusmagazine.nl. 

Koken met Petrus

Bereiding

1  Snijd de pitabroodjes open, bestrijk de rondjes met 

wat olijfolie en snijd ze dan in stukjes. Leg deze in een 

hete oven (200⁰ C) of onder de grill (keer het brood 

dan halverwege om) en rooster de broodstukjes tot ze 

knapperig zijn. Zet de stukjes apart tot u de salade gaat 

mengen.

2  Maak de komkommer, tomaten en paprika schoon. 

Verwijder de zaadjes uit de paprika en snijd de groenten 

in kleine stukjes. Snijd de radijsjes in plakjes en de sla 

in reepjes. Pel de ui, snijd hem in vieren en snijd de 

kwarten in dunne plakjes.

3  Snijd de bladpeterselie en munt fi jn.

4   Meng voor de dressing olijfolie, citroensap, knofl ook, 

zout en peper, en sumak. Hussel groenten, kruiden en 

dressing door elkaar en voeg als laatste het brood toe. 

Klaar!
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Neeltje Waagmeester
Lee� ijd: 45 jaar
Eindredacteur van het Zaans Kompas, 
kerkmagazine van de Protestantse 
Gemeente Zaandam. (Tweede van links 
op de foto.)

“Sinds 2015 ben ik betrokken bij het 
Zaans Kompas. Met zijn zessen maken 
we elke zes weken een blad waar we trots 
op zijn. Interviews, vormgeving: alles 
doen we zelf. Deadlines volgen elkaar 
snel op, maar we hebben veel plezier in 
het werk.
We willen een zo breed mogelijk publiek 
aanspreken en laten zien dat de kerk 
er voor iedereen is, gelovig of niet. 
De verbindende rol van de kerk in de 
samenleving is een rode draad in ons 
magazine. Een van de mooiste covers 
vind ik die waarop onze koster staat, 
die ook al vanaf het begin betrokken 
is bij het Zaans Kompas. Hij siert de 
voorkant met een bandana om zijn hoofd 
en vertelt in ons magazine over zijn 
tuinvereniging, over de uiteenlopende 
leden van die club en over wat hem boeit 
en drijft . Puur en prachtig! 
Van kerkelijke commissies krijgen 
we maandelijks input. Maar niet alles 
komt in het blad. We houden steeds ons 
lezerspubliek voor ogen: mensen die wel 
iets met de kerk hebben, maar niet per 
se (nog) naar de kerk gaan. 
We willen laten zien dat de deuren 
van de kerk wagenwijd openstaan en 
dat er veel gebeurt in en rond de kerk. 
Een uitnodiging om eens te komen.”

Uren puzzelen met 
teksten en foto’s
 Ze doen alles zelf: interviewen, schrijven, fotograferen, 
 redigeren en opmaken. Uren werk en liefde zitten er vaak 
 in een kerkblad. Drie makers over hun magazine. 
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Joanne de Jong-Annot
Lee� ijd: 27 jaar
Een van de drie hoofdredacteuren van 
Om de Kerk, het kerkblad van de Protestantse 
Gemeente Wageningen.

“Om de Kerk komt elf keer per jaar uit in een 
oplage van 1.000. Je moet er een abonnement 
op nemen, alleen in december wordt het gratis 
bezorgd bij álle gemeenteleden. De oplage van 
dat extra dikke nummer is dan 2.400. 
Als hoofdredacteuren verdelen we de taken. 
Dat betekent dat ik eens in de drie maanden 
aan de beurt ben om een kerkblad in elkaar 

te zetten. Dat kost me per keer een uur of tien.
De opmaak maakt daar deel van uit, we werken 
met standaardsjablonen. 
Het gepuzzel om de teksten en foto’s er goed 
in te krijgen vind ik het leukste, hoewel ik ook 
graag teksten redigeer en corrigeer. Ik wil het 
kerkblad zo foutloos mogelijk afl everen. 
Het minst leuk vind ik het als ik tegen mensen 
moet zeggen dat hun kopij niet geplaatst kan 
worden. Dat is dan omdat het niet meer past 
- je moet prioriteiten stellen. Mensen zijn dan 
teleurgesteld, soms zelfs boos.
Het wordt wel tijd om eens te kijken hoe het 
kerkblad zich verhoudt tot de weekbrieven van 
de twee wijkgemeenten. Het is het mooiste als 
we elkaar kunnen aanvullen, daar moeten we 
wat over afspreken.” 

Thijs Soede
Lee� ijd: 74 jaar
Een van de twee hoofdredacteuren van Samen, 
het kerkblad van de Protestantse Gemeente 
Veldhoven. (Eerste van links op de foto.)

“Samen komt elf keer per jaar uit. Elk 
gemeentelid krijgt het gratis, jaarlijks wordt 
een vrijwillige gift  gevraagd. Bladen die 
na verspreiding overblijven, gaan naar de 
bibliotheek en verzorgings- en verpleeghuizen. 
Het leukste vind ik het maken van de 
voorpagina. Ik maak de foto, verzorg het 
ontwerp en schrijf een korte begeleidende 
column die het beeld van de voorpagina ‘duidt’. 
Soms is namelijk niet direct duidelijk wat je 

ziet. Ik houd van een verrassingseff ect.
Ik raakte betrokken op het moment dat het 
blad overging van tweewekelijkse gekopieerde 
A4’tjes met een nietje naar een maandelijkse, 
professionele fullcolour-uitgave. Samen moest 
meer zijn dan een droog mededelingenblad. 
Die stap voorwaarts trok me over de streep. 
Zo communiceer je als kerk veel beter met je 
gemeenteleden. Ik zie zo’n mooi kerkblad echt 
als stimulans voor het kerkleven.
De opmaak doen we met z’n vieren. Ieder 
neemt een deel voor zijn rekening. Het kost me 
maandelijks zo’n tien uur, met name in de week 
voordat het naar de drukker moet. In die week 
ben ik er in m’n hoofd steeds mee bezig.
Of het goed gelezen wordt? Er zijn mensen die 
het blad uitpluizen en elke fout doorgeven die 
ze ontdekken, haha. Toch goed dat ze het doen. 
Gelukkig krijgen we meestal complimenten.” 
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De redacties van Om de Kerk, Zaans Kompas en Samen maken hun kerkblad sinds een paar jaar met 
behulp van kerkmagaZIN. Via deze online omgeving krijgen redactieleden volop technische en redactionele 
ondersteuning om een aantrekkelijk kerkblad te kunnen maken. Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw 
gemeente? Kijk dan op dezaligezalm.nl/kerkmagazin.
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1000 m2 tuin1000 m2 tuin

10 soorten 

groenten

300 afnemers bij 

de voedselbank

2x per jaar 

presentatie in de 

gemeente
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Gestart in 2012

7 vrijwilligers

Elke week levert de moestuin van 

de protestantse diaconie in Zuidland 

een fl inke lading groenten op. Voor 

de regionale voedselbank, want 

“geloven kan niet zonder delen”.

Diaken Bart Monster (rode 

hemd) heeft de taak van 

moestuincoördinator 

overgenomen van Frans 

Zevenbergen, die onlangs 

overleed. “Frans was de grote 

animator”, vertelt Bart. 

“We hadden hier nu niet gezeten 

als hij er niet was geweest.”

Het terrein aan de 

Kerkweg, eigendom 

van de diaconie, lag zes 

jaar geleden voor een 

deel braak. Diaken Frans 

Zevenbergen kwam op het 

idee om hier groenten te 

verbouwen voor mensen 

die wel een extraatje 

konden gebruiken.

Bij de voedselbank in Spijkenisse zijn ze blij 

met de groenten uit de diaconale moestuin. 

Medewerker Albert Blokhuizen: “Wij zien hier 

vaker mooie initiatieven, maar vaak stoppen die 

ook weer. Uit de moestuin van Zuidland komen 

nu al jarenlang groenten. Geweldig!”

Van de moestuin komen aardappels, 

spitskool, sla, bieten, tuinbonen, uien, 

koolrabi, andijvie, prei en sperziebonen. 

“De stelregel bij het bepalen van de keus 

voor een groente is: weinig werk, veel 

opbrengst”, legt een van de vrijwilligers 

uit. April, mei en juni zijn de drukste 

maanden. De winter wordt gebruikt om 

de tuin te bemesten.

Donderdagochtend is de vaste 

moestuinochtend voor de vrijwilligers. 

Dan wordt er gezaaid, gepoot, 

besproeid, geoogst en ingepakt. Om 

tien uur genieten de mannen van een 

momentje rust. Alle vijf zijn ze lid van 

de Protestantse Gemeente Zuidland, 

op het Zuid-Hollandse eiland 

Voorne-Putten. 

Een moestuin 
om te delen

De moestuin 
in cijfers 

Moestuintips
Ook aan de slag met een 

moestuin in uw gemeente? 

Op www.kerkinactie.nl/

moestuin krijgt u tien 

moestuintips.

Zuidland op tv
De moestuin in Zuidland 

was op 9 oktober te zien 

in het televisieprogramma 

Met hart en ziel van KRO-

NCRV. Kijk deze afl evering 

terug op www.kro-ncrv.nl/

methartenziel.
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Jan Tanis
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Varen in vertrouwen

ls we op 
maandagmorgen 
met hoogwater 
uitvaren, heeft  

iedereen zijn eigen taak. 
De machinist start de motoren 
in de machinekamer, de 
schipper schakelt op de brug 
alle apparatuur in, de kok 
maakt koffi  e in de kombuis en 
zet alles zeevast, de matrozen 
maken de netten in orde. 
Het is nog vroeg in de nacht als 
de schipper naar de visgronden 
vaart. De andere mannen 
slapen dan nog wat in de kooi.

Bij de koffi  e komen de 
verhalen los. Het is belangrijk 
voor een schipper om dan goed 
te luisteren. Als er bijvoorbeeld 
ziekte is in een gezin, weet 
je waarom iemand zich 
misschien anders gedraagt. 
En als er bijna een baby 
geboren kan worden, zit de 
vader in spanning. 

Het schept een band om te 
weten wat zich thuis afspeelt. 
Maar het is ook belangrijk 
omdat we dag en nacht met 
elkaar werken. Je moet in 
alle omstandigheden op de 
bemanning kunnen rekenen. 

Het legen van de netten is 
routinewerk, maar de zee is 
nooit hetzelfde. Vooral als 
de wind telkens draait, is ze 
onvoorspelbaar. Dan is het 
nodig dat alles aan dek vlot 
verloopt. En als de zee een paar 
dagen ruw en hoog is, kunnen 
bemanningsleden vermoeid 
raken en een korter lontje 
krijgen. Toch moeten we dan 
met elkaar in gesprek blijven. 
We werken als team, elkaar 
vertrouwen is cruciaal. 
Maar het allerbelangrijkste is 
het om te vertrouwen op God. 
Ik heb geleerd om vast te 
houden aan psalm 121, waarin 
onder andere staat:
 
Ik sla mijn ogen op naar de 
bergen, vanwaar mijn hulp 
komen zal. 
Mijn hulp is van de HEERE,
Die hemel en aarde gemaakt 
heeft .
Hij zal uw voet niet laten 
wankelen,uw Bewaarder 
zal niet sluimeren.
(...)
De HEERE zal u bewaren 
voor alle kwaad, uw ziel zal 
Hij bewaren.
De HEERE zal uw uitgaan en 
uw ingaan bewaren, van nu 
aan tot in eeuwigheid.

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

‘ Je moet op elkaar 
kunnen rekenen, 
vooral als de zee 
ruw en hoog is’

Het televisieprogramma Met hart en ziel 

(KRO-NCRV) vertelt verhalen van geloof, 

hoop en liefde uit de Protestantse Kerk. 

Ontmoetingen met gedreven mensen 

die hun geloof op originele wijze 

concreet maken: hartverwarmen-

de verhalen uit het hele land. 

Iedere dinsdag 

rond 16.35 uur 

op NPO2

De adventskalender in je mailbox
Meld je aan via protestantsekerk.nl/
adventskalender en ontvang de 
dagteksten en vele extra’s per e-mail.

Op weg naar kerst

Geef ook uw kerkblad een 
opfrisbeurt met kerkmagaZIN

www.dezaligezalm.nl  | info@dezaligezalm.nl  | tel. 0570-617419

Al meer dan 130 kerken maken hun kerkblad met kerkmagaZIN. 
Mail of bel De Zalige Zalm voor een gratis en vrijblijvende 
presentatie bij u  in de gemeente.

� redactionele ondersteuning en artikelen
� een online opmaakprogramma
� voordelig full colour drukwerk

Petrus ad..qxp_Opmaak 1  04-10-18  12:49  Pagina 1

Publiekscolleges 
Spiritualiteit en de christelijke traditie: een gids

Door dr. Arjan Plaisier 
(docent spiritualiteit aan de Protestantse Universiteit)

Spiritualiteit is ‘in’ en mensen putten niet vanzelf-
sprekend uit christelijke bron. Het christelijk geloof 
is echter bij uitstek een spirituele religie. Wie 
serieus kennis neemt van de christelijke traditie, 
zal verrast worden door de spirituele rijkdom ervan. 

Tijd: 20.00 tot 22.00 uur.  Plaats: Vrije Universiteit te Amsterdam.
Toegangsprijs (inclusief koffie/thee) per college € 7,50.

Passepartout voor 5 colleges: € 30,-.
Voor meer informatie: www.protestantsekerk.nl/publiekscolleges

presenteert

Protestantse Theologische Universiteit

 15 januari:  de weg naar spiritualiteit
29 januari:  de weg naar binnen
 12 februari:  de weg van het gebed
26 februari:  de weg van het woord
 12 maart:  de weg van kerk en liturgie

[ advertenties ]



‘ Soms kolkt het 
bij mij van binnen’

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.

Hij is bekend van zijn boeken 
over gedragsverandering, maar 
bestsellerauteur Ben Tiggelaar is er 
duidelijk over dat weinig in het leven 
volledig maakbaar is. 
“Ik heb een hekel aan de term 
‘selfmade man’. Het is fl auwekul om 
te denken dat je jezelf kunt maken.”

Sola Fide 
- alleen door geloof

“Er is niets meer nodig dan geloof. Het gevaar 
is dat je gaat zeggen: hóé je gelooft , is heel 
belangrijk. Dan wordt het snel wettisch. Ik heb 
mezelf ook afgevraagd: geloof ik op de goede 
manier? Maar zo fi ets je er op slinkse wijze 
toch iets in van de noodzakelijkheid van ‘goede 
werken’. De Amerikaanse predikant Tim 
Keller, aan wiens preken ik veel heb, vergelijkt 
het Evangelie met goed nieuws. Je neemt het 
aan omdat het van een betrouwbare bron 
komt. Zoals je ook iets gelooft  omdat je vader 
het zegt, of je grote broer. Ik vind dat een 
bevrijdende manier om naar geloof te kijken. 
Zo van: ‘Geloof het nou maar.’ 
Geloven vraagt om overgave. Dat lijkt 
misschien haaks te staan op wat ik allemaal te 

vertellen heb over gedrag en hoe je jezelf kunt 
veranderen. Maar in mijn lezingen geef ik 
vaak aan dat maar weinig dingen in het leven 
volledig maakbaar zijn. Veel bagage krijg je 
mee van je ouders of omgeving. We worden 
gestuurd door invloeden buiten ons. Vanuit 
die wetenschap is het voor mij maar een 
kleine stap naar de overtuiging dat God ons 
ook stuurt in ons leven. Wat wij zelf doen, is in 
de regel niet zo groots en meeslepend als we 
veronderstellen.”

Sola Gratia
- alleen door genade

“Het is moeilijk om je te laten helpen. 
Als ik in de auto de weg kwijt ben, vraagt 
mijn vrouw eerder om hulp dan ik. Dagelijks 
om Gods hulp en genade vragen is moeilijk. 
Maar als ik naar al het leed in de wereld kijk, 
realiseer ik me al heel snel: het gaat ons nooit 
lukken om zelf ten goede te keren wat er 
allemaal misgaat. Niet alleen wijzelf hebben 
rechtvaardiging nodig, de hele schepping 
moet hersteld worden door genade, zegt de 
theoloog Tom Wright. 
In mijn dagelijkse gedrag ben ik een redelijk 
fatsoenlijke Hollandse burger, maar als ik 
naga wat er soms in mijn hoofd gebeurt heb 
ik wel veel genade nodig. Ik kan snel boos 
worden, dan kolkt het van binnen. Het lukt me 
elk jaar een heel klein beetje beter om dat te 
beheersen, maar toch …” ›

‘ Ik heb mezelf 
afgevraagd: 
geloof ik op de 
goede manier?’

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.

‘ Ik heb mezelf 
afgevraagd: 
geloof ik op de 
goede manier?’
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Sola Scriptura
- alleen door de Schrift
 
“Ik vind het zelf een heel 
plezierig idee dat Gods 
spreken tot ons begint in de 
Bijbel en daar ook eindigt. 
Ik kom in allerlei kerken, en 
in sommige charismatische 

groepen heeft  iemand 
soms ‘een boodschap’ voor 
me: dat ik dit of dat moet 
doen. Ik vraag me dan af: 
is het bijbels? Dat helpt mij 
enorm. In mijn werk krijg 
ik veel vragen om vrijwillig 
iets te doen. Als ik de vraag 
krijg of ik wil spreken voor 
ex-gevangenen hoef ik daar 

niet lang over na te denken, 
want de Bijbel vraagt ons om 
te zien naar mensen in de 
gevangenis. Dan kan ik God 
danken dat Hij zo expliciet is.
Ik lees veel, vooral 
vakliteratuur. Wat de Bijbel 
echt anders maakt, is dat 
dit boek antwoord geeft  
op de diepste vragen die 
mensen zich stellen: waar 
kom ik vandaan, wat is het 
doel van mijn leven, hoe 
moet ik leven, wat en wie 
bepaalt mijn waarde? Ik zie 
de Bijbel echt als het Woord 
van God. En als jij je afvraagt 
waar je in dit leven op moet 
vertrouwen, zegt Jezus 
Christus: Ik ben de weg, 
de waarheid en het leven. 
Een heel duidelijk antwoord 
dat je in andere literatuur 
niet vindt.”

Solus Christus
- alleen Christus

“Dat Christus moest sterven, 
is moeilijk te begrijpen. 
Mij hielp het om me te 
realiseren dat Christus zelf 
God is en geen gewoon mens. 
Jürgen Moltmann schreef 
het boek De gekruisigde God. 
God off ert Zichzelf, wil hij 
daarmee zeggen. God zei: 
als jij niet wilt buigen, buig 
Ik wel, en als jij niet wilt 
dienen, dien Ik wel. Dat vind 
ik een ander beeld dan dat 
God ‘iemand anders’ opoff ert 
voor ons. Maar het heeft  er 
dus alles mee te maken of 

Wie is Ben Tiggelaar?
Ben Tiggelaar (49) groeide op in Muntendam 
(Groningen) en leeft  mee met de Adventkerk, een 
protestantse wijkgemeente in Amersfoort. Hij is 
auteur van managementbestsellers over thema’s als 
leiderschap en verandering, zoals Dromen, durven, 
doen en Dit wordt jouw jaar. Ook geeft  hij lezingen 
en seminars, bijvoorbeeld ‘MBA in één dag’ en 
‘Leiderschap in één dag’. 
Op 31 oktober hield hij de Protestantse Lezing 
2018, met als titel: ‘Hoe je zélf iets van je leven kunt 
maken. (Of toch niet?)’

Benieuwd naar de Protestantse Lezing die Ben 
Tiggelaar gehouden heeft ? Vraag het boekje met de 
lezing gratis aan via www.protestantsekerk.nl/lezing.

je gelooft  dat Christus niet 
alleen mens, maar ook God is.
Misschien wilde God 
het op deze manier ook 
aanschouwelijk maken. 
Hij leed, stierf en overwon 
de dood. Mensen hechten 
uiteindelijk meer waarde aan 
een betoog als de spreker 
‘zijn eigen verhaal is’. Dat 
is in mijn vak ook zo. Het is 
mooi als iemand vertelt wat 
het je brengt als je diep gaat - 
maar als zwemmer Maarten 
van der Weijden het vertelt, 

denk je: ‘Ja, hij heeft  het zelf 
meegemaakt.’” 

Soli Deo 
Gloria
- alle eer aan God

“Word ik aanbeden vanwege 
mijn status? Ik denk dat ik 
hier en daar wel een fan heb, 
maar er zijn weinig mensen 
die hun leven rond mij 
inrichten, haha. Als mensen 
mij complimenten maken, 

duikt er al snel een Gronings 
wantrouwen bij mij op: 
wat wil deze persoon? 
We voelen ons als gezin erg 
gezegend, zozeer dat ik me 
er haast voor schaam. Elke 
week schrijf ik in een boekje 
dingen op waar ik God 
dankbaar voor ben. Er komt 
vast een dag dat ik heel ziek 
word, of misschien in een 
depressie raak. Dan kan ik 
dat boekje gaan lezen.
Als ik ergens een hekel 
aan heb, is het aan de 
term ‘selfmade man’. Het 
veronderstelt dat je jezelf 
kunt ‘maken’, en dat vind ik 
fl auwekul. Van daaruit is het 
voor mij geen grote stap om 
God alle eer te geven.” 

‘ Niet alleen wij hebben rechtvaardiging 
nodig, maar de hele schepping’

‘ Wat wij zelf doen, is meestal 
niet zo groots en meeslepend’
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Geen kerk zonder 
muziek. Welk lied 
horen mensen graag,
in de kerk of thuis? 

Ze luistert liever naar anderen dan dat ze zelf zingt. 

Maar als een lied haar raakt, doet Conny Kooijman 

vanzelf mee. “Dan zing ik uit volle borst.”

Conny Kooijman (64), lid van de oecumenische 

gemeenschap Het Brandpunt in Amersfoort, kan een heel 

lijstje opsommen van Johannes de Heer-liederen die voor 

haar van betekenis zijn. Twee springen eruit: ‘Als g’ in nood 

gezeten’ en ’Kom tot uw Heiland’. “Die hoorde ik op de 

radio in een moeilijke periode. Ze raakten me zeer. De tekst 

was op mij van toepassing.”

De woorden ‘... toef langer niet’ die volgen op de zin ‘Kom tot 

uw Heiland ...’ waren voor haar een opwekking, een stimulans 

om door te gaan. “Ik heb dat ervaren als mijn bekering.”

Stiekem luisteren
Conny had een heel moeilijke jeugd. 

Luisteren naar de radio moest bovendien 

stiekem. “In het programma ‘De Muzikale 

Fruitmand’ hoorde ik veel muziek die 

me goed deed.” Stiekem luisteren hoeft 

gelukkig niet meer. Ze gaat nu graag 

naar een christelijk concert in de buurt. 

“Ik houd erg van de muziek van Martin 

Mans.” Ook Taizé-liederen kunnen haar 

bekoren, als er maar niet te veel herhaald 

wordt. Of ‘Neem mij aan zoals ik ben’, een lied uit de 

Keltische traditie van de gemeenschap op het Schotse 

eiland Iona. Als in Het Brandpunt een van mijn favoriete 

liederen gezongen wordt, zing ik uit volle borst mee, 

ook al vind ik dat ik vals klink. ”

Verstandelijke beperking
Als ze zélf een lied zou schrijven, zou het een lied worden 

waardoor mensen met een verstandelijke beperking 

zich aangesproken voelen. “Ik ben zelf geboren met een 

verstandelijke beperking. Als ervaringsdeskundige versterk 

ik de positie van mensen met zo’n beperking bij Ieder(in) en 

bij de belangenvereniging LFB. Want ik begrijp hen.”

Houvast aan Johannes de Heer
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Joyce is in haar jeugd gelovig opgevoed, 
maar in haar pubertijd stond de kerk voor 
haar tijdelijk op een laag pitje. Ze wilde ‘s 
zondags niet meer iedere keer mee naar de 
protestantse gemeente in Zeewolde.
Ze had een vast contract in een kapsalon. 
Daar werkte ze met veel plezier, maar op een 
dag kreeg ze het aanbod om als visagiste te 
werken op de set van de tv-serie Goede Tijden 
Slechte Tijden (GTST). Een unieke kans, maar 
het riep ook veel vragen op. “Kan ik dat wel”, 
vroeg Joyce zich af, “en wil ik mijn zekerheden 
opgeven?” 
In een magazine dat ze in die tijd van haar 
moeder kreeg, stond een quote van Pippi 
Langkous: ‘Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik 

denk dat ik het wel kan.’ “Met die tekst ben ik 
mijn nieuwe leven in gestapt. Ik wist niet dat ik 
het kon, ik heb dingen moeten opgeven, maar 
ik ben gaan geloven in mezelf.” Na de tijdelijke 
klus op de GTST-set is ze nog steeds freelance 
make-up-artist en hairstylist.

Vijf minuten
In die tijd vond Joyce zichzelf terug en ging 
ze zich weer meer verdiepen in haar geloof in 
God. Ze wilde wel een keer belijdenis doen, 
maar dan samen met haar beste vriendin. 
“Ik wilde afwachten wat er op mijn pad zou 
komen”, vertelt ze. Afgelopen winter was 
het zo ver. Samen met een aantal andere 
jonge vrouwen had ze veel persoonlijke 

Afgelopen voorjaar deed Joyce van ’t Zelfde (21) uit Zeewolde 
belijdenis van haar geloof. Een bijzonder en persoonlijk moment.

en verdiepende 
gesprekken. “Dit was 
erg verrijkend voor 
mij. Door de ideeën en 
verhalen van anderen 
ga je heel anders 
kijken naar geloof.” 
Toen de belijdenis-
dienst in zicht kwam, 
besloot de hele groep 
gezamenlijk belijdenis 
te doen. Joyce: “Lex, 
onze voorganger, 
vroeg ons om een 
persoonlijke belijdenis 
te schrijven.” Haar 
tekst stond binnen vijf 
minuten op papier. 
“Ik kon het maar 
op één manier 
verwoorden: gewoon 
zoals ik ben.”

Hoofd naar boven
De dienst was heel 
bijzonder. Familie en 
vrienden vormden 
voor in de kerk een 
kring om haar heen. 
Toen Joyce haar 
persoonlijke belijdenis 
uitsprak, raakte dat 
haar enorm. “Ik begon 
met: ‘Geloof ik? Ja, ik 
geloof.’ Ik sprak ook 
echt persoonlijk tot 
God, mijn hoofd naar 
boven gericht. Het was 
een overweldigend 
gevoel: ik hoef me er 
niet voor te schamen, 
het is goed zo.” 
En goed voelt het 
nog steeds: “Ik weet 
dat Hij achter mij zal 
staan en dat ik niet 
alleen ben.” 
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Het mooiste liedZoek & vind
Kinderen en jongeren 

vertellen open en eerlijk 

over hun zoektocht 

naar God.

‘ Ik geloof dat 
ik het kan’



De stille 
aanbidder
Overal in Nederland zijn 

kerken te vinden met de 

naam Petrus, Pieter en 

Petra. Wat gebeurt daar 

op zondag? De stille 

aanbidder, een jongere 

van 18 jaar, bezoekt 

onaangekondigd en 

anoniem een dienst.

De stille aanbidder in de

Pieterskerk  
in Breukelen

Zat de kerk vol?
“Er waren ongeveer 150 mensen.”

Zaten er veel jongeren in deze kerk?
“Zo’n vijf jongeren en ongeveer tien 

kinderen. De meeste mensen waren 

ouder dan vijftig.”

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

gemeentesecretaris van Efeze, een 

verhaal uit Handelingen. Deze man 

was niet gelovig en toch zorgde hij 

ervoor dat Paulus ongehinderd kon 

evangeliseren. De opstand tegen 

Paulus werd door hem gestopt. 

Dit voorbeeld laat zien dat Gods 

Geest niet alleen door gelovigen 

werkt, maar ook door andere mensen. 

Denk bijvoorbeeld aan iemand die 

iets goeds doet voor de ander. Gods 

Geest werkt niet alleen in de kerk, 

maar vooral erbuiten.”

Wat vond je van de muziek?
“De muziekkeuze vond ik heel 

bijzonder. Er werden psalmen, 

(Opwekkings)liederen en gezangen 

door elkaar heen gezongen. 

Ook zongen we een lied in canon. 

Dat vond ik erg leuk, ik had het nog 

nooit eerder gehoord.”

Was er iets wat je raakte, ontroerde, 
blij of enthousiast maakte?
“Aan het einde van de dienst werd 

een overleden gemeentelid herdacht. 

Iedereen stond op en was stil. Ik vond 

het heel mooi dat dat zo gebeurde.”

Wat viel je het meest op aan deze dienst?
“De dienst was heel persoonlijk. De 

dominee riep alle kinderen naar voren 

om iets uit te leggen. Later speelde 

hij ook voor dirigent bij het zingen in 

canon. Dit gaf een persoonlijk tintje.”

Wat gebeurde er na de dienst?
“Er was gelegenheid om een kopje 

koffi  e of thee te drinken, wat de 

meeste mensen wel deden. 

De dominee en ouderling van dienst 

wensten iedereen persoonlijk een fi jne 

zondag. Het zag er erg gezellig uit.”

Zou je je vrienden meenemen 
naar deze kerk?
“Zeker! Vooral omdat het heel 

afwisselend was. Wel jammer dat er 

weinig andere jongeren waren, 

het was juist een dienst die hen wel 

aan zou spreken.”

Heb je tips voor deze gemeente?
“Niet echt, ik vond dat de dienst 

goed in elkaar zat. Ook werd er 

naast het orgel op trompet en piano 

gespeeld, waardoor de liederen meer 

gingen ‘leven’. Het is jammer dat 

de verhouding kinderen/jeugd en 

ouderen niet evenredig is. Juist zo’n 

gemeente heeft veel potentie om 

jeugd in de kerk te houden.”

In het Utrechtse dorp Breukelen gaat de stille aanbidder 

naar de monumentale Pieterskerk. De protestantse 

wijkgemeente die hier samenkomt heeft ‘sterke wortels 

in de hervormde traditie’, zo leert de website.

www.royaljongbloed.nl www.royaljongbloed.nlwww.royaljongbloed.nl

Bijbels met rode letters geven een extra accent aan de tekst. De kleur rood 
is gebruikt voor directe citaten van God. Je ziet als lezer onmiddellijk waar 
God aan het woord is. Dat maakt de andere tekst niet minder belangrijk. 
God laat zijn bedoelingen ook horen via mensen en via omstandigheden. 
Maar de rode letter geeft wel een directe duiding van een tekst. De lezer 
komt onmiddellijk de hoofdlijnen van een tekst op het spoor. 

De eerste roodletterbijbels komen uit de Verenigde 
Staten. Ze zijn al meer dan honderd jaar oud. De cita-
ten zijn een soort deur waardoor je de tekst binnen-
gaat en hoofd- en bijzaken verder kunt onderschei-
den. Sinds kort zijn dergelijke uitgaven beschikbaar in 
het Nederlands. Niet alleen de citaten van God in het 
Nieuwe Testament zijn gemarkeerd, ook de citaten 
van God in het Oude Testament zijn in rood afgedrukt. 

Je doet als lezer allerlei nieuwe ontdekkingen. Je 
merkt hoe vaak God in de directe rede aan het woord 
is in boeken als Leviticus en Ezechiël. Je kunt er uit 

afleiden hoe belangrijk voor de joden de inrichting 
van de tabernakel en de priesterorde is geweest. 
De historische geschriften van het Oude Testament 
hebben weinig citaten. En er zijn zelfs bijbelboeken 
zonder direct citaat van God. Het boek Esther staat 
erom bekend. Maar ook boeken als Spreuken en Pre-
diker sluiten aan bij een meer praktische benadering 
van levenswijsheid. In het Nieuwe Testament zie 
je direct het verschil tussen de meer theologische 
stukken van Paulus en de teksten waarin Jezus zelf 
aan het woord komt. 

De Roodletter Bijbel geeft een nieuwe dimensie 
aan bijbellezen. Je krijgt als lezer sneller zicht op de 
essentie van een bijbelfragment. De uitgave helpt 
daarbij door ieder bijbelboek van een korte inleiding 
te voorzien. De tussenkoppen in de Roodletter Bijbel 
zijn aangepast. Je vindt er twee keer zo veel als 
in de meeste andere bijbeluitvoeringen. De kleine 
leeseenheden maken het voor lezers makkelijker de 
aandacht erbij te houden. Als je een krant leest of een 
tijdschrift, begin je meestal met het snellen van de 
koppen. Zo kunnen de toegevoegde tussenkoppen 
een verder doorkijkje geven op de concrete tekst. Pie-
ter Boomsma, Arie van Dijk, Gert Mink, Evert Overeem 
en Klaas van der Vlist – allen ervaren bijbellezers – 
hebben de teksten klaargemaakt.

Klaas van der Kamp,
bijbeluitgever Royal Jongbloed

God spreekt 
rechtstreeks tot 

mensen in  
rode letters

Roodletterbijbel
gebonden met full colour 
kanternen, 2.000 blz.
ISBN 9789065394408

[ advertentie ]
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Het prachtige Zeeuwse stadje Veere heeft 
behalve een Grote ook een Kleine Kerk.  
Die doet op deze zonnige zondagmiddag haar 
naam eer aan: vandaag zijn de allerkleinsten 
welkom in een echte kerkdienst voor peuters 
en kleuters, Kerk op Schoot (zie kader).
Een paar kinderen nestelen zich meteen op 
een van de lekkere kussens bij het podium, 
anderen kruipen eerst maar eens bij hun 
moeder op schoot. Maar ze doen allemaal 
vanaf het begin lekker mee. 
De viering begint met het aansteken van de 
kaars door een van de kinderen. Dan komt de 
dominee. Dominee Konijn. Het knuffelbeest 
heeft een toga aan en knikt eens vriendelijk 
naar de kinderen. Terwijl de ouders zingen: 
“Welkom allemaal, bij Kerk op Schoot”, geeft 
de dominee iedereen een handje. Ouderling 
Janny Blankenstijn voert namens hem het 
woord: “Hoe heet jij? Kim? Welkom, Kim!”

Sterrenhemel
Op het scherm is Abraham te zien, die naar 
de sterren kijkt. “Hij luisterde naar God”, zegt 

Janny. “Kunnen jullie dat ook?” Ze test het 
meteen uit: “Raak je neus aan”, “Ga staan”, 
“Spring zo hoog als je kan”.
De kinderen doorstaan de test met glans en 
mogen daarna voelen hoeveel zandkorrels 
er in een bakje zitten. Want God had beloofd 
dat Abraham vader van een groot volk zou 
worden. Als ze geraden hebben hoeveel 
zandkorrels het zijn (wel honderd!), gaan 
ze op reis. Met een sterretje met een echt 
lampje erin volgen ze de pijlen door de kerk. 
Ze kijken in de tent van Abraham, lopen over 
een hindernisbaan en dan is daar ineens, 
onder de tafel in de kerkenraadskamer, een 
echte sterrenhemel. Lekker donker en mooie 
lichtjes! 
Dan lopen de kinderen naar een kleed met het 
woord ‘Kanaän’ erop. Daar wordt verteld dat 
baby Izaäk geboren is. Natuurlijk moet er voor 
hem gezongen worden. Nadat Janny met de 
kinderen heeft gebeden, is de dienst afgelopen 
en staat er limonade met koekjes klaar.  
Alle zintuigen zijn aan de beurt geweest: 
horen, zien, voelen, ruiken en proeven. ›

Naar de kerk met 
dominee Konijn

Samen zingen en bidden, raad- en zoekspelletjes en een knuffel met  
een toga aan. De vieringen van Kerk op Schoot zijn speciaal voor peuters 
en kleuters. En de volwassenen beleven het mee, zo blijkt in de Kleine 
Kerk in Veere.

Jong in de kerk
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Feest
“Dat vind ik erg mooi aan deze 
viering”, zegt Thijs Toornstra 
(33), vader van Bente (5) en 
Veerle (2,5). “De kinderen 
hoeven niet alleen te luisteren, 
ze worden met ál hun zintuigen 
betrokken bij het verhaal. 
Daardoor beleven ze het echt.” 
In andere kerken is wel een 
kindernevendienst, maar dat is 
toch anders. “Dit is een echte 
kerkdienst waarin de kinderen 
centraal staan.”
“Meestal komen er zo’n twintig 
kinderen naar de Kerk op 
Schoot-vieringen, terwijl we 
er in een normale kerkdienst 
ongeveer tien hebben”, 
vertelt Audry Lenselink, een 
van de organisatoren. Een 
geloofsopvoedingsgroep in de 
gemeente kwam op het idee om 
de vieringen te organiseren. 
“Voor kinderen die niet 
vertrouwd zijn met de kerk, is 
dit een eerste kennismaking. 
Het is een hele organisatie en 

daarom doen we het maar twee 
keer per jaar, maar het is elke 
keer een feest. Het materiaal 
van Kerk op Schoot zit goed 
in elkaar! En de kinderen die 
komen, krijgen elk jaar een 
uitnodiging voor Palmpasen en 
het kinderkerstfeest.”

Doorgeven
Petra (53) heeft  Zoey (4) en 
Quinty (5) nu voor de derde 
keer meegenomen. “Mijn 
neefje en nichtje gaan nooit 
met hun ouders naar de kerk, 
maar ik wil ze er spelenderwijs 
vertrouwd mee maken zodat 
ze er positieve herinneringen 
aan overhouden. Zo kan ik iets 
van het geloof doorgeven. Mijn 
zusje vindt dat gelukkig goed.”
Petra merkt dat de kinderen er 
echt plezier aan beleven. “Ze 
neuriën de liedjes en vertellen 
thuis aan hun ouders waar het 
verhaal over ging. ‘Ha, leuk!’ 
roepen ze als ik ze kom halen 
voor de viering.” 

‘ De kinderen worden met 
al hun zintuigen betrokken 
bij het verhaal’

Kerk op Schoot
De Kerk op Schoot-vieringen 
zijn in 2011 ontstaan 
toen de Protestantse 
Gemeente Oisterwijk voor 
de allerkleinsten iets meer 
wilde bieden dan alleen de 
crèche. De eerste viering 
bleek meteen een succes. 
Daarna kwamen er ook meer 
ouders met kinderen naar 
de gewone diensten. 
Inmiddels organiseren 
diverse gemeenten in heel 
Nederland Kerk op Schoot-
vieringen om kinderen 
al heel jong vertrouwd te 
maken met de kerk.

Kijk voor meer informatie op 
www.kerkopschoot.nl. Hier 
is ook gratis materiaal voor 
de vieringen te downloaden. 
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Jong in de kerk

Hoelang draagt u uw toga al?
“Sinds mijn bevestiging, zes jaar 

geleden. Het was een lastige keuze. 

Veel jonge collega’s kiezen voor de 

witte toga, de albe. Dan word je een 

soort priester, dat vind ik niet passen als 

hervormde voorganger. De zwarte toga 

komt voort uit een 19e-eeuwse visie op 

de predikant, die naast de notaris en de 

advocaat stond. Maar ook zwart vond 

ik niet passen: het evangelie gaat over 

licht, dus zwart moet niet zo prominent 

aanwezig zijn in de liturgie.”

 

Waar viel de keuze op?
“Ik heb een blauwe, eenvoudige toga 

gekozen. Dus ook niet met bef. 

Een soort minimale aanduiding van 

mijn rol in de dienst. Het belangrijkste 

is dat je er niet namens jezelf staat. 

Je vertegenwoordigt iets van de kerk - 

van God, zo je wilt. Ik noem het ook wel 

de sto� as voor de liturgische werkbank.” 

En de stola?
“In een atelier van christelijke 

vrouwen in Palestijns gebied heb ik 

een keer deze stola gekocht met 

geborduurde kruizen. Die doe ik er 

altijd overheen, anders vind ik het zo 

kaal. Hij onderscheidt me ook van de 

ambtenaar van de burgerlijke stand.”

Draagt u altijd een toga?
“Nee, voor mij hoeft het niet zo nodig. 

Het is een thuistenue. Ik draag hem 

alleen als ik hier in de gemeente ben, 

hij hangt hier in de kast. Als ik ‘uit’ speel, 

draag ik een pak.”

Wat draagt u eronder?
“Altijd netjes een pak. Ook na de dienst en 

op huisbezoek moet je er als voorganger 

representatief uitzien, vind ik.”

Krijgt u weleens reactie op 
uw toga?
“Veel gemeenteleden zien graag dat je 

een toga draagt. Mensen ervaren vooral 

bij de zegen een verschil. Voor hun 

beleving is die anders met een toga - 

met die wijde mouwen - dan met een 

tweedelig pak.” 

Henk-Jan Prosman is predikant 

van de Hervormde Gemeente 

Nieuwkoop.

Als ds. Henk-Jan Prosman een ‘uitwedstrijd’ speelt, draagt 

hij een pak. Maar zijn thuistenue is de donkerblauwe toga: 

“Mijn sto� as voor de liturgische werkbank.”

Onder 
de toga
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15 kinderen

10 euro zakgeld

2 dagen

2680 

wijkbewoners

Partners: buurtteam 

en 2 maatschappelijke 

organisaties
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5 zakken vol

Kinderen uit de Amsterdamsebuurt in Haarlem steken hun 

handen uit de mouwen, samen met diakenen van de Oosterkerk. 

Ze doen gratis klusjes, maar krijgen wél zakgeld. Zo leren ze 

omgaan met geld.

“Juf, voor dit huis zit veel onkruid, 

mogen we hier aanbellen of we het 

mogen weghalen?” De kinderen 

houden hun ogen goed open als ze 

de straat op zijn gegaan. Ze zien zelf 

steeds nieuwe klusjes. 

In de Amsterdamsebuurt in Haarlem 

wonen veel gezinnen die weinig te 

besteden hebben. De diaconie van 

de Oosterkerk heeft daarom een 

zakgeldproject opgezet. Kinderen 

uit gezinnen in de bijstand of in de 

schuldsanering doen klusjes voor 

buurtbewoners. Ze krijgen daarvoor 

een zakcentje van de diaconie én 

leren hoe ze verstandig met geld

kunnen omgaan.

De volgende dag krijgen de kinderen een 

workshop over geld. Door het zakgeldspel 

ontdekken ze bijvoorbeeld het verschil 

tussen sparen of alles meteen uitgeven. 

De ouders zijn eerder al bij elkaar gekomen 

om over geld te praten. En dan is daar, 

eindelijk, hun zakgeld. “Dit voelt anders dan 

wanneer ik gewoon geld kríjg”, vindt Yousef. 

“Nu heb ik er hard voor gewerkt.” 

Na twee uur keren de 

kinderen voldaan terug 

naar de kerk. Daar 

hebben ze ‘s ochtends 

al een ontbijt gekregen, 

nu drinken ze nog wat 

met elkaar. Ook krijgen 

ze een vakantietas*, een 

tasje met leuke spullen 

voor de vakantie.

De vuilniszak zit al 

snel vol bladeren, 

onkruid en vuil. Als een 

buurtbewoner geld 

aanbiedt, zeggen ze dat 

dat niet hoeft: “We doen 

het gratis voor u!”

Omgaan met geld: 
jong geleerd ...

Het zakgeldproject
 in cijfers 

Vakantietas
*Wilt u met uw kerk volgend jaar ook vakantietasjes uitdelen aan 

kinderen die opgroeien in een kwetsbare situatie? Kijk dan op 

kerkinactie.nl/vakantietas. 

Of wilt u iets anders doen? Op de website van Kerk in Actie staan 

allerlei ideeën en tips. Kerken kunnen hier ook een bijdrage aanvragen 

voor hun project. Zie kerkinactie.nl/kinderenenarmoede. 

Met hart en ziel

10 euro zakgeld

15 kinderen

2680 

wijkbewoners
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Libanon staat zwaar onder druk, want de 
enorme groep vluchtelingen uit buurland 
Syrië heeft  onderdak nodig, en eten en 
drinken. Bovendien roepen die Syriërs 
bij de Libanezen herinneringen op aan 
de jarenlange bezetting (zie kader).

Angst
Kerken in Libanon spelen een 
belangrijke rol in de hulpverlening. 
Maar houden ze dit eigenlijk nog wel 
vol? Ibrahim Sarooj (67) uit Tripoli 
maakt zich zorgen. Hij is voorganger 

‘  Wie gastvrij is,
verandert zelf’

Toen de eerste vluchtelingen uit Syrië kwamen, zetten kerken 
in Libanon hun deuren wijd open. Inmiddels verblijven 
er 1,5 miljoen vluchtelingen in Libanon, terwijl het land zelf 
4,5 miljoen inwoners telt. Hoe houden kerken dit vol?

‘ Als de kerk geen 
liefde meer 
uitstraalt, wint de 
duisternis terrein’

‘ Mensen moesten 
hun vooroordelen over 
de Syriërs loslaten’

in de Grieks-Orthodoxe 
Kerk, waar de meeste 
Syrische christenen zich 
bij aansluiten. Libanese 
jongeren en gezinnen trekken 
weg, bijvoorbeeld naar de 
hoofdstad, of naar Amerika, 
Europa of Arabische landen. 
Ook ziet hij de mentaliteit 
veranderen. “Angst voert 

steeds vaker de boventoon”, 
constateert hij. Mensen zien 
geen toekomst meer. “Ze 
keren zich naar binnen, ook 
in mijn eigen kerk. Daarmee 
boeten we in aan kracht.” 
Zijn kerk helpt gevluchte 
Syriërs via gaarkeukens. Per 
week gaan er 375 maaltijden 
naar gezinnen die het hard 
nodig hebben. Sarooj is blij dat 
dat gebeurt. “Daardoor kijken 
we elkaar weer als mens in 
de ogen. Zo laten we Christus 

zien. Als we dat niet meer 
doen, zal het fundamentalisme 
groeien. Als de kerk geen 
liefde meer uitstraalt, wint de 
duisternis terrein.”

Hulp aan kinderen
De Presbyteriaanse Kerk in 
Libanon opende schooltjes 
voor Syrische kinderen. 
Dominee Najla Kassab vertelt 
dat veel gemeenteleden eerst 
tegen waren. Ze vonden 
dat je ook té gastvrij kunt 
zijn. “Maar wie gastvrij is, 
verandert zelf. De hulp aan 
deze kinderen zorgde voor 
verandering binnen onze 
gemeente. Mensen moesten 
vooroordelen over de Syriërs 
loslaten. Ook leerden ze 
nieuwe dingen over zichzelf.” 
Maar hoe maak je een 
gemeente gastvrij? Jongeren 
spelen daar een belangrijke 
rol in, vindt dominee Kassab. 
Op zondagsschool komen nu 
bijvoorbeeld ook gevluchte 
kinderen. “Gemeenteleden 
beseff en dat kerk-zijn niet 
alleen de preek op zondag is, 
maar dat het ook betekent dat 
je iets doet. En dat maakt juist 
jongeren enthousiast.” 

Syrië en Libanon
Tot 2005 waren er Syrische troepen in Libanon gelegerd, na een jarenlange interventie die 
was begonnen tijdens de Libanese burgeroorlog. De Syriërs voelden zich altijd sterker en 
machtiger dan de Libanezen - Syrië is achttien keer zo groot als Libanon. Maar sinds 2011 
zijn de rollen omgedraaid: nu overspoelen Syrische vluchtelingen het land. Het is voor veel 
Libanezen niet makkelijk om de voormalige bezetter nu gastvrij te ontvangen. 

Meer lezen over de kerk in Libanon? Bestel dan het boek Mensen van hoop - Christenen in 
het Midden-Oosten via kerkinactie.nl/mensenvanhoop.

Kerstcampagne 
Tijdens de kerstcampagne Geef 
licht aan kinderen in de knel 
staat onder andere de hulp aan 
Syrische kinderen in Libanon 
centraal. Kerk in Actie werkt 
samen met verschillende 
kerken in Libanon:

•   Syrisch-Orthodoxe en 
Grieks-Orthodoxe kerken 
bieden tijdelijke opvang, 
voedselpakketten, 
medicijnen en kleding.

•  De Presbyteriaanse Kerk 
geeft  informeel onderwijs.

•   De International Orthodox
Christian Charities biedt 
maaltijden en medische 
hulp aan zwangere moeders 
en baby’s.

Kijk ook op 
kerkinactie.nl/kerst

Ibrahim Sarooj
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Kerststallen
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Kerst met Dick Bruna
Eén van de leukste kerststallen voor kleine 

kinderen is ongetwijfeld de Dick Bruna-

kerststal in de Utrechtse Domkerk. In de stal 

staan veertien houten fi guren uit Bruna’s boek 

Kerstmis (1963). Thuis verder spelen? Er is een 

kleine versie te koop in de DomShop.

» domkerk.nl

2

Van Frankrijk tot Ecuador
Benieuwd hoe het kerstverhaal in Afrikaanse of 

Zuid-Amerikaanse landen wordt uitgebeeld? 

De internationale kerststallenexpositie in de 

Sint Ansfriduskerk in Amersfoort laat bijna 

driehonderd kerstgroepen zien uit meer dan 

zestig landen over de hele wereld.

»  sintansfridus.nl/evenementen/

kerststallententoonstelling

3

Naastenliefde in de Sint-Jan
De enorme kerststal in de kooromgang van 

de Sint-Jan in ‘s-Hertogenbosch trekt jaarlijks 

duizenden bezoekers. Het thema is dit jaar 

‘Naastenliefde’. Dat kunnen bezoekers meteen 

in de praktijk brengen: naast de stal staat 

een tafel waar mensen ‘als vierde geschenk’ 

speelgoed voor de Speelgoedbank kunnen 

achterlaten.

» mariajohannes.nl

4

Grootste kerststal van Europa
Wat begon als een thuishobby in Friesland is 

uitgegroeid tot de grootste kerststal van Europa. 

Het kerstdiorama van Roel den Dulk en Fred 

van der Zwet telt maar liefst 1800 fi guren in een 

landschap van ruim 100 m2. Het is dit jaar voor 

het laatst te zien in Museumpark Orientalis in 

Berg en Dal bij Nijmegen.

» museumparkorientalis.nl, kerstdiorama.nl 

5

Zelf aan de knoppen
In de Broederenkerk in Deventer loopt u 

letterlijk door het kerstverhaal: langs de 

stadspoort, de herberg, het dorpje Nazareth en 

de koningen met hun kamelen, om uiteindelijk 

bij de stal uit te komen. Heel veel onderdelen 

zijn interactief: kinderen kunnen allerlei knopjes 

indrukken en spelletjes doen.

» heiligelebuinus.nl › Broederen

6

Kerststal met uitzicht
Kerst in de hoogte beleven? In Noordwijk 

neemt een herder u mee de Oude Jeroenstoren 

op, langs allerlei taferelen van het kerstverhaal. 

Eenmaal boven kunnen bezoekers samen met 

de drie koningen het kerstkind bewonderen en 

genieten van het uitzicht over het kerstdorp. 

Inclusief muzikale omlijsting!

»  deoudedorpskernnoordwijk.nl/

torenklimmen

7

Grootste levende kerststal 
van Nederland
Op 15 december waant u zich in de binnenstad 

van Zwolle terug in de tijd dat Jezus werd 

geboren. Luister naar kerstliederen van koren 

en bands, bezoek de levende kerststal en 

ga in gesprek met de bijbelse fi guranten. 

Op meerdere pleinen in de binnenstad zijn 

activiteiten.

» kersteventzwolle.nl 

5

7

Naastenliefde in de Sint-Jan
De enorme kerststal in de kooromgang van 

de Sint-Jan in ‘s-Hertogenbosch trekt jaarlijks 

duizenden bezoekers. Het thema is dit jaar 

‘Naastenliefde’. Dat kunnen bezoekers meteen 

in de praktijk brengen: naast de stal staat 

een tafel waar mensen ‘als vierde geschenk’ 

speelgoed voor de Speelgoedbank kunnen 

achterlaten.

»

4

Grootste kerststal van Europa
Wat begon als een thuishobby in Friesland is 

uitgegroeid tot de grootste kerststal van Europa. 

Het kerstdiorama van Roel den Dulk en Fred 

van der Zwet telt maar liefst 1800 fi guren in een 

landschap van ruim 100 m

het laatst te zien in Museumpark Orientalis in 

Berg en Dal bij Nijmegen.

» museumparkorientalis.nl, kerstdiorama.nlmuseumparkorientalis.nl, kerstdiorama.nl
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 @HeijningenMvan:  “In de vakantie op zoek naar #rust? De echte rust vind je daar waar je 

hoort dat er een goede God is die regeert. De #kerk is zo’n plek. In heel veel kerken ben je één 

of twee keer per zondag van harte welkom. Probeer het eens.”  Arnold van der Leer:  

“Hopelijk is deze aanstaande editie van Petrus prikkelender dan de eerste nummers, die ik 

weinig scherp vond.”  @AnsVerhoek:  “Dat zeg je nou wel: geloof woont niet in stenen, maar 

ik heb de ervaring dat ‘t voor veel mensen juist gekoppeld is aan het gebouw. #geloof #kerk 

#emoties”  Nelleke Plomp:  “Wat een prachtig covermodel 
 

”  @2eHans:  “Vanmorgen in 

de kerk gehoord dat onze weg niet altijd veilig is. Vervolgens valt Max in no time uit ... #profetie 

#kerk #formule1”  Dieneke Annema:  “Leuk om Hotske met de bos prachtige bloemen te 

zien!” (in de rubriek Helpende Handen)  @gjstavorinus:  (in reactie op een uitzending van 

#buitenhof over misbruik in ‘de kerk’): “DE #kerk bestaat niet. Onvoorstelbaar dat in 2018 deze 

domheid nog uitgezonden wordt. DE vrouw en DE man bestaan ook niet. Mooi voorbeeld voor 

mij om op school te gebruiken. Hoe slecht doen journalisten hun werk, hier een voorbeeld.”

 @klaassalverda:  “Punt voor @jacobinedc_geel om als #kerk ook een kaars voor de #IND te 

branden: ‘Want de kerk kiest vaak heel makkelijk voor slachtoff ers. Draai het eens om, raak eens 

uit dat spoor.’ #Petrus, bijlage @PKNnl bij dagblad #Trouw”  @marcverwillegen:  

“Het #Spaceship van #Eindhoven, het @Evoluon, 

gebruikt als #stadskerk040. Een #kerk met 

band, #lichtshow en #media, het schijnt te 

kunnen in Eindhoven. Ben benieuwd!”

 @trouw:  “Volgens godsdienst-

wetenschapper Jacobine Gelderloos 

kan de #kerk het ‘cement’ van het dorp 

versterken. #god”  @mjgbrand1972:  

(in reactie op de vorige tweet): “Interessant. 

Dit vraagt wel om een kerk die openstaat voor cultuur en 

samenleving, om een zekere vrijzinnigheid dus.” 

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

Dit vraagt wel om een kerk die openstaat voor cultuur en 

samenleving, om een zekere vrijzinnigheid dus.” 

“Via #Trouw kennisgemaakt met 
#Petrus en het smaakt naar meer.”

 @harry_huisjes 
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Colofon
Petrus is een uitgave van de Protestantse Kerk in 
Nederland. In het magazine staan persoonlijke en 
inspirerende verhalen over hoe samen kerkzijn 
troost, steun en zin geeft. Eerlijke verhalen over 
geloof, hoop en liefde. Soms ontroerend, soms vol 
twijfel en gebrek, maar altijd puur en menselijk.

Redactie
Marusja Aangeenbrug (hoofdredacteur),
Bas Popkema (eindredacteur), Janet van Dijk, 
Jedidja Harthoorn, Jelske de Kuiper, 
Xander de Rooij

Aan dit nummer werkten verder mee:
Saskia Beek, Theanne Boer, Jörgen Caris, 
Werry Crone, Arjo van der Graaff , 
Gerritjan Huinink, Judit, Florette Koning, 
Hester Oosterbroek, Rebecca Schoon, 
Auke Schouwstra, Mathilde Schouwstra, 
Jaap Schuurman, Niek Stam, Ton Stanowicki, 
Tineke van der Stok, Maurits van Stuijvenberg, 
Jan Tanis, Sjaak Verboom, Jan Verhage, 
Paul Visser, Rob Visser, Rufus de Vries, 

Leonard Walpot en ‘de stille aanbidder’

 petrusmagazine.nl  

 @petrus2018

 @Petrus_2018

 (030) 880 1 880 

  petrus@protestantsekerk.nl voor 

inhoudelijke opmerkingen en vragen, 

abonnement@petrusmagazine.nl voor een gratis 

abonnement of wijzigingen.

Vormgeving

Redmatters § redmatters.com 

Advertenties

Theo Wijbenga, theo.wijbenga@ndcmediagroep.nl

 (058) 298 76 16, 06 138 62 881

Druk

Habo DaCosta, Vianen

Leesbeperking

Voor mensen met een leesbeperking is Petrus 

ook verkrijgbaar in braille, grootletter, digitale en 

gesproken vorm. Voor een gratis abonnement of 

een proef-cd kunt u terecht bij de CBB: 

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

Word gratis abonnee!
Wilt u Petrus voortaan gratis in uw brievenbus? Of wilt u een of meerdere 

nummers aanvragen voor uzelf of voor een ander? Meld u dan aan op 

petrusmagazine.nl
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VERHALEN VAN GELOOF, HOOP EN LIEFDE
Mooie, bijzondere en ontroerende verhalen, 
verteld door de mensen die ze meemaakten
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‘De kerk is 
er voor iedereen, 

gelovig of niet’
Neeltje Waagmeester uit Zaandam is eindredacteur 

van het Zaans Kompas, een blad voor kerken aan de Zaan. 

Op pagina 40 leest u hoe de redactie in elke editie 

mensen binnen én buiten de kerk probeert aan te spreken.


