
APRIL 2017

JOHN VAN TILBORG

‘GOOI ALS KERK
DE RAMEN EN 

DEUREN OPEN’

INSPIRATIEMAGAZINE VAN DE PROTESTANTSE KERK

GELOOF IN JE PROJECT 

En begin met 
crowdfunding

Jongeren 
op zendingsreis  
EEN WIN-WIN PROJECT 

Dopen kan overal
OF VERWATERT DAN 
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ZINNIG

Ballast 
‘Mijn grootste zorg is de moeite 
die de kerk heeft met op een 
goede manier omgaan met 
verschillen. Verschillen zijn een 
gegeven, maar het zit in het 
DNA van de kerk dat we daar 
moeite mee hebben. In mijn 
eigen gemeente is er veel aan 
gedaan om daar een weg in 
te vinden. Er hebben zich de 
laatste jaren veel mensen van 
verschillende achtergronden, 
ook niet-kerkelijke, bij ons 
aangesloten. We erkennen 
de verschillen en praten erover. 
We zijn voorbij het punt dat er 
maar één manier zou zijn die 
goed is.’ 

Bagage 
‘Als ik alles achter me zou 
moeten laten en maar één ding 
mee zou kunnen nemen, dan 
wordt dat het avondmaalstel. 
Dat symboliseert voor mij 
de rijke ervaring van diepe 
eenheid met waardering voor 
alle verschillen. Leven uit de 
goedheid van God.’ 

MELD U AAN VOOR DEZE RUBRIEK VIA 
WEW@PROTESTANTSEKERK.NL

Willem Roskam 
is predikant van 
de Protestantse 
Gemeente Lux Mundi 
in Lexmond. Wat 
neemt hij mee op 
weg naar 2025?  
En wat zou hij het 
liefst achterlaten?

KERK 2025 INHOUD

EN VERDER 8 DOEN! ACTIVITEITEN DIE INSPIREREN. 9 COLUMN RENÉ  
DE REUVER. 16 TWINTIGERS EN DERTIGERS HET GAT IN DE KERK. 
20 KERK & ZO. 21 WIE & WAAR? PREDIKANTSWISSELINGEN. 23 VACATURES.

Back to basics in Wieringerwerf 
Aanstekelijk 
avontuur in Afrika  

10

4

13

18

14
het beeld komt moeilijk binnen
zoals soms een tekst waarover
volgens rooster moet worden 
gepreekt
this is Friday
this must be Jesus before 
Pilatus

de titel raakt
zie de mens
ik zie geen mens
houten klazen zijn het
verhoogd en vastgeschilderd
in hun rol 
neerkijkend op die ene man
die daar maar staat
en hij
als een weerbarstige gevangene
gefixeerd, te kijk gezet

wie ziet hij
zie je mij
wat zie je dan
zingt door mijn hoofd

ik tref mij 
kijkend aan
en wend het hoofd
beschaamd

Corja Bekius

Bron: Paasnummer Open Deur 2011

Detail van de Sagrada Família in Barcelona, met Jezus en Pilates

CROWDFUNDING  
Zo doet het 
Nationaal Ballet het

 John van Tilborg 
‘NIET ZEUREN, DOEN!’

5X VONKJES HOOP
Volgens Margriet van der Kooi

DOPEN 2.0  
OP ZOEK 
NAAR NIEUWE 
VORMEN

Zie de mens
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BACK TO BASICS WIERINGERWERF

O 
m sponsorgeld voor 
hun reis te verzamelen, 
organiseren de jonge-
ren allerlei activiteiten. 
Vanavond is dat een 
stamppottenbuffet in 

kerkgebouw De Samenstroom in Wie-
ringerwerf. Met de zang van het inter-
kerkelijk koor Vergutas op de achter-
grond, genieten bijna honderd bezoe-
kers van de door de jongeren - al dan 
niet met hulp van ouders - gekookte 
maaltijd. Lotte  Zuidhof en Rachel Noor-
dermeer (beiden 16) staan achter het 
buffet en scheppen bord na bord vol 
met verschillende soorten stamppot. 
‘Wat geweldig dat dit kan in de kerk’, 
zeggen bezoekers spontaan, terwijl 
ze geduldig in de rij staan te wachten. 
De begeleiders van de jongeren kijken 
tevreden toe.

GOD ERVAREN
Als iedereen is bediend, vertelt Rachel 
over het project. ‘We doen mee met 
het project Building for Children. Deze 
zomer gaan dertien jongeren en een 
team van zes begeleiders helpen met 
de bouw van een schoolgebouw in 
Msongola, Tanzania. Het wordt ge-
organiseerd door de protestantse 
gemeenten in Middenmeer, Slootdorp 
en Wieringerwerf. In Afrika gaan we 
kennismaken met de kerkgemeenschap 
en activiteiten organiseren voor de kin-
deren. Ik heb er nu al zin in.’ 
In het jaar voorafgaand aan de reis 
komen de jongeren en hun begeleiders 

elke maandagavond samen. Niet alleen 
om de reis voor te bereiden; ze maken 
ook plannen om de benodigde dertig-
duizend euro binnen te halen. Lotte: 
‘We hebben al van alles georganiseerd. 
Bollen pellen, een herfstfair, een kraam 
op de kerstmarkt en nu zijn we hier. 
Ook staat er nog een sponsortocht per 
fiets op het programma.’ Zowel Rachel 
als Lotte zijn geïnspireerd geraakt door 
familieleden. ‘Mijn vader en zus vertel-
den gave verhalen over de zendingsreis 
die zij eerder maakten’, vertelt Lotte. 
‘Ook waren ze erdoor gesterkt in hun 
geloof. Dat wil ik ook weleens mee-
maken.’ 

HECHTE BAND
‘Van eerdere reizen kwamen geweldig 
sterke teams terug’, vertelt Sjaak den 
Otter, een van de vier aanwezige leden 
van het begeleidingsteam. ‘Ons doel 

Dertien jongeren uit drie protestantse 
gemeenten gaan deze zomer in Tanzania 
meebouwen aan een school. Doel van de 
reis is mensen helpen, maar ook zelf de 
weg vinden naar het geloof.

Opscheppen 
voor Tanzania

Jongeren op zendingsreis

Kees van Noorloos, begeleider 

‘EEN AVONTUUR 
ALS DIT SPREEKT 
JONGEREN MEER 

AAN DAN EEN 
KERKDIENST’
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ADVERTENTIES

4 TIPS  

1.
Zorg voor een hecht 

  begeleidingsteam met  
mensen die veel tijd 

 hebben.

 2.
Begin een jaar van  tevoren met 
de voorbereidingen. Neem de 

jongeren ook in de aanloopfase 
mee ‘op reis’.

3.
Geef de jongeren  geleidelijk 
aan meer verantwoordelijk-

heid en geef ruimte voor eigen 
 initiatieven.

4.
Schakel een  professionele 

reisorganisatie in die  
bij  problemen snel kan 

 reageren. 

BUILDINGFORCHILDREN.NL

met deze reizen is dat we ter plekke iets 
moois kunnen betekenen. Tegelijk  geven 
we onze jeugd de kans deze prachtige 
ervaring op te doen. Ze maken ken-
nis met een compleet andere cultuur, 
ervaren een vaak hartverwarmende 
geloofsgemeenschap en krijgen met het 
projectwerk verantwoordelijkheidsbesef 
bijgebracht. Dat levert niet alleen een 
hechte onderlinge band op, maar ook 
een band met de kerk en het geloof.’
Dat ontstaat al tijdens de voorberei-
ding. Begeleider Kees van Noorloos: 
‘In het begin zijn ze afwachtend, dan 
moeten wij de kar nog trekken. Maar 
langzamerhand laten we de teugels 
los en nemen ze zelf initiatieven. Onze 
ervaring is dat traditionele kerkdiensten 

de jeugd niet zo aanspreken, maar een 
avontuur als dit wel. Ze willen er echt 
hun schouders onder zetten. Al voor 
vertrek zie je ze volwassener worden 
en serieus nadenken over thema’s als 
armoede en geloof.’
Van eerdere zendingsreizen kwamen 
jongeren vaak geïnspireerd terug. 
 Sommigen doen daarna zelfs belijde-
nis. Jammer is wel dat veel van de  
nu gemobiliseerde jongeren na de 
middelbare school weg zullen trekken 
om te gaan studeren. Vaak vinden ze 
daarna elders werk. Van Noorloos: 
‘Maar het belangrijkste is dat ze, mede 
dankzij deze reis, de weg naar het ge-
loof vinden. En ook in de toekomst bij 
de kerk blijven, waar dan ook.’

Lotte Zuidhof, deelnemer

‘ZO’N REIS STERKT 
JE IN JE GELOOF. 

DAT WIL IK 
MEEMAKEN’ 

GEMEENTEREIS
OP MAAT
Met mensen uit uw kerk op reis, 
dat schept een band en levert 
een ervaring op waar de hele 
gemeente in kan delen. Wanneer 
mensen elkaar ontmoeten, samen 
eten, samen bidden en meeleven 
met elkaar, gebeurt er iets 
bijzonders. Gemeenten die een 
project van Kerk in Actie steunen, 
kunnen een reis op maat laten 
samenstellen. Kerk in Actie stemt 
de reis af op uw wensen, zodat het 
project een gezicht krijgt. 

KERKINACTIE.NL/REIZEN

bij Pinksteren

de Geest krijgen
Liefde, vreugde, vrede, vriendelĳ kheid, goedheid, geduld, trouw, 
zachtmoedigheid en zelfbeheersing; het zĳ n de ‘vruchten’ van 
de Geest. Dit boekje geeft bĳ  elke vrucht een korte overdenking, 
passende bĳ belteksten, een gebed, een lied, een gedicht en een 
mooie afbeelding. Voor persoonlĳ ke inspiratie of om te gebruiken 

bĳ  bĳ voorbeeld openingen van vergaderingen en kringen.
€ 4,95

bij Hemelvaart

‘Met zonder Jezus’
Hemelvaart is een lastig uit te 
leggen christelĳ k feest. In dit 

boekje gaan tien mensen in 
op wat Hemelvaart voor hen 

betekent. Gebeden, gedichten 
en andere teksten helpen om het 

feest van Hemelvaart dichterbĳ  
te brengen. Hardcoveruitgave 

€ 6,50

€ 4,95

Nu samen 

voor maar

€ 8,50!
Bestellen via 

www.protestantsekerk.nl/webwinkel
(zoek op combi-aanbieidng)Boekjes voor eigen inspiratie of voor openingen

1/2 adv stopper woord en weg.indd   2 20-03-17   08:56

Bereikbaarheid dienstenorganisatie

De bereikbaarheid van de dienstenorganisatie is verruimd om gemeenten goed 
te helpen bĳ  al hun vragen:  

van maandag tot en met donderdag 
van 09.00 - 21.00 uur (op vrijdag tot 16.00 uur)

via (030) 880 18 80 en info@protestantsekerk.nl

De dienstenorganisatie is het eerste aanspreekpunt voor alle vragen van gemeenten, 
beroepskrachten en vrĳ willigers van de Protestantse Kerk in Nederland.

 (030) 880 18 80 of via info@protestantsekerk.nl

1/2 adv stopper woord en weg.indd   4 21-03-17   18:21
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DOEN!  COLUMN

Begin april gaat het estafettestokje van 
Groningen naar Friesland. Daar staat komende 
maand het onderwerp ‘verder vertellen’ 
centraal. De aftrap is op 8 april in drie 
verschillende plaatsen. 

500JAARPROTESTANT.NL   

Estafette 500 jaar Protestant: Friesland

APRIL 2017 JUBILEUMESTAFETTE

Een nieuwe Luther
Het zal u niet ontgaan zijn: we vieren dit jaar 500 
jaar Reformatie. Deze 500e verjaardag wordt in 
veel landen volop gevierd. Duitsland spant hierbij 
de kroon. In dat land spijkerde Luther in 1517 zijn 
95 stellingen tegen de aflaat op de deur van de 
slotkapel van Wittenberg. Men kon in die tijd een 
aflaat kopen waardoor een gestorven geliefde 
sneller in de hemel zou komen. Het geld was be-
doeld om de nieuwbouw van de St. Pieter in Rome 
te financieren.

Kort geleden mocht ik aanschuiven bij een diner 
dat de Nederlandse Ambassade tijdens het werk-
bezoek van onze koning en koningin aan Duitsland 
organiseerde op de Wartburg, een eeuwenoud 
kasteel in Eisenach. Hier zat Luther meer dan een 
jaar ondergedoken. Hij vertaalde er de Bijbel in 
Gewone (Duitse) Taal.
Ons vorstelijke diner werd afgewisseld met in-
teressante ‘Tischreden’: lezingen waarover aan 
tafel werd doorgepraat. Tijdens dit gesprek vroeg 
een van mijn tafelgenoten: hebben wij geen be-
hoefte aan een nieuwe Luther? Een uitdagende 

vraag. Wat zou 
zijn boodschap 
dan zijn? Luther 
ontdekte dat 
een mens niet 
z’n best hoeft 
te doen om bij 
God in een goed 
blaadje te ko-

men. Laat staan dat hij zich bij Hem moet inkopen. 
God ziet om niet in liefde naar mensen om. Deze 
ontdekking bevrijdde veel tijdgenoten van hun 
diepe angst om voor God niet te voldoen.
Mijn tafelgenoot heeft gelijk. Wij hebben net als in 
de tijd van Luther behoefte aan mensen die niet de 
angst maar het vertrouwen op Gods liefde om niet 
bevestigen. Kunnen wij zo’n nieuwe Luther zijn?  

René de Reuver, 
Scriba van de generale synode

REAGEREN? COLUMN@PROTESTANTSEKERK.NL

‘GODS LIEFDE 
OM NIET 

BEVESTIGEN’

Op 8 mei is in de Bergkerk in Amersfoort een studie- en 
trainingsdag rond het boek Zin in de ouderdom van Jan 
van Baardwijk en René Rosmolen. Nederland kende nooit 
zoveel ouderen als nu. Gemiddeld leven mensen langer, 
maar wat betekenen die extra jaren? Het symposium is on-
der andere bedoeld voor predikanten, geestelijk verzorgers 
en kerkelijk werkers. 

Kosten: €100,-  incl. lunch en boek (t.w.v. €24,95). Aanmelden:  
033 - 461 79 17, pgabergkerk@gmail.com of r.rosmolen@casema.nl.  
U kunt het boek ook los bestellen bij Uitgeverij Skandalon.  
bergkerk.nl, skandalon.nl

   IN ‘T KORT

  1 en 5 april: de Reformatietruck, 
de reizende tentoonstelling 
over 500 jaar protestantisme die 
door heel Europa trekt, stopt in 
Nederland. In Deventer is op 1 april 
aandacht voor moderne devotie. In 
Dordrecht gaat het op 5 april over 
de synode 1618 en de Augustijner 
prior Hendrik van Zutphen. Op alle 
68 stopplaatsen van de 25.000 km 
lange tour worden verhalen over de 
Reformatie verzameld. 
PKN-DEVENTER.NL,  
LUTHERJAARINDORDT.NL

  7 april, 12 mei, 16 en 30 juni: de 
cursus ‘Voorganger, kerkmuziek 
en pluraliteit’ is speciaal bestemd 
voor predikanten en kerkelijk 
werkers die ook voorgaan. Hoe ga 
je als voorganger om met de vele 
beschikbare liederen en de vele 
wensen die er zijn? Aan alle wensen 
tegemoetkomen of je eigen lijn 
volgen?  
KERKZANG.NL

  8 april: Dag van de Communicatie 
voor iedereen die zich inzet 
voor de communicatie van de 
plaatselijke gemeente. Om nog 
meer te leren over bijvoorbeeld 
kerkbladen, website, social media, 
apps, persberichten, interne 
communicatie. 
PROTESTANTSEKERK.NL/DVDC

  11 mei: algemene  leden  - 
verga   de ring van de IZB waar  
onder andere het jaarverslag zal 
worden gepresenteerd.  
IZB.NL

  18 mei: jaarvergadering van de 
Gereformeerde Bond in Putten. 
Centraal staat een lezing van 
ds. J.A.W. Verhoeven over de 
rechtvaardiging van de goddeloze. 
Welke vragen roept dit thema, dat 
centraal stond voor Luther, op in de 
kerk en bij ieder persoonlijk?  
GEREFORMEERDEBOND.NL

Werelddag
De Kerk in Actie Werelddag 
op 22 april in Ermelo is 
een dag vol inspiratie. U 
kunt er medechristenen 
en partnerorganisaties uit 
bijvoorbeeld Ghana, India en 
het Midden-Oosten ontmoeten. 
Door hun verhalen ervaart u wat 
het betekent lid te zijn van de 
wereldwijde kerk. Of leg de Bijbel 
eens naast het dagelijks leven, 
zoals de christenen in Colombia 
doen. Een bijzondere dag vol 
ontmoeting! 

Tijd: 10.00 - 16.00 uur. Aanmelden  
via kerkinactie.nl/werelddag of 
030 - 880 18 52.

The Passion
Pasen draait niet alleen om het lijden van Jezus, maar ook om verbinding. 
The Passion in Leeuwarden op 13 april doordringt mensen ervan hoe 
belangrijk het is om elkaar de hand te reiken en naar elkaar om te 
zien, juist in een tijd waarin meningen en overtuigingen voortdurend 
botsen. Plaatselijke kerken kunnen met eigen activiteiten aansluiten 
bij The Passion. Zo kunnen kerken posters downloaden om hun eigen 
activiteiten aan te kondigen en is er een Passion-spel om het gesprek 
aan te gaan in kerk, kring of gezin. Ook zijn er lespakketten beschikbaar 
voor scholen en jongerenwerk en placemats met gespreksvragen voor 
gezamenlijke maaltijden.

THEPASSION.NL

Aansluiting 
vinden
Honderden oriëntatie-
cursussen over het 
christelijk geloof zijn er 
inmiddels in Nederland. 
Deelnemers verkennen 
wat geloven inhoudt en 
of het hen aanspreekt. 
Maar wat doen zij ná zo’n 
cursus? In de praktijk 
blijkt dat ze vaak geen 
aansluiting vinden bij 
bestaande kerken. De 
avond ‘Hoe verder na een 
geloofscursus?’ op 19 
april is met name bedoeld 
voor cursusleiders, 
kerkenraadsleden en 
predikanten. Centrale 
vraag van de avond: hoe 
zorg je als kerk dat er wél 
aansluiting is?

Meer informatie en  
aanmelden: Erik Verwoerd, 
e.verwoerd@protestantsekerk.nl,  
tel. 030 - 880 18 80.  
Locatie: De Oostpoort, 
Aderpolderweg 19, Gouda. 

Doe

mee!

Zin in de ouderdom
poëzie • spiritualiteit • kunst • fi losofi e • fi lm
Jan van Baardwijk en René Rosmolen 
 pagina’s | full colour | € , 

‘Zin in de ouderdom biedt een uitvoerige excursie langs de 
vragen die een mens bestormen als de arbeidsplicht ophoudt 

en het ‘golfen’ te weinig blijkt te bieden’.   

 Kom naar de Werelddag

Geloven in delen

Meer informatie en aanmelden: www.kerkinactie.nl/werelddag
Zaterdag 22 april, 10.00 uur in Ermelo

Zin in de ouderdom
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‘Een oprecht christen
zwemt tegen 
de stroom in’    

John van Tilborg, directeur van Inlia

ESTAFETTE JOHN VAN TILBORG

Als Nederlands kind in België voelde hij zich 
vaak een vreemde. Het is een beleving die 

John van Tilborg nooit is kwijtgeraakt. 
‘Zijn’ stichting Inlia verzorgt jaarlijks meer dan 

honderdduizend bed-bad-broodovernachtingen 
voor vreemdelingen. 

U
w bron is Matteüs 25. Vertel.
‘Ons gezin verhuisde naar Antwerpen 
toen ik acht was. Als Nederlands jochie 
voelde ik me daar een vreemde. Ik was 
die kaaskop en hoorde bij de andere 
buitenlandse kinderen. Deze beleving 
ben ik nooit kwijtgeraakt. Ik werd niet met 
de kerk grootgebracht, maar kwam via 

school in contact met een dominee. Zijn gemeente bleek 
een open-armen-gemeenschap, waar ik geluk vond.
Ik ben gevormd door contacten met anderen. Nu geloof ik 
heilig in engelen. Zo vaak heb ik gezien hoe iemand met 
een ‘vinger in de rug’ in de goede richting werd geduwd. 
Steeds weer ontmoette ik mensen die hun inspiratie haal-
den uit hun contact met God.’ 

Maar Matteüs 25 weet ook van fikse vervloekingen.
‘Sommige bijbelverhalen staan haaks op het beeld 
van een liefdevolle God. Waarom laat God zoveel 
vreselijke dingen toe? Ook de vraag 
over de hemel hield me bezig. Waarom 
zou een kind in Afrika, dat sterft van de 
honger en Jezus nooit heeft gekend, 
verdoemd zijn? Juist voor dat kind zou 
die hemel er moeten zijn! Daarom ben 
ik een deeltijdopleiding theologie gaan 
doen. En ja, ik heb een antwoord ge-
vonden waarmee ik kan leven: God laat 
in de Bijbel zien dat almacht niet het 
sturend principe is. Jezus kwam de wet 
niet veranderen, maar er invulling aan 
geven. Met die sleutel kon ik de deur 
opendraaien.’

Op een gebouw vlakbij het kantoor van Inlia staat 
in reuzenletters: Everybody should like everybody. 
Is dat een wens of een opdracht?
‘Een opdracht. Geweldig hè? Inlia heeft altijd plaatsen te 
kort voor mensen die onderdak nodig hebben. Ons motto is 
dat de straat nooit de oplossing is maar altijd het probleem. 
Op een dag heb ik de eigenaar van het pand waar die tekst 
op staat gebeld. Hij bleek een keten studentenhotels te be-
zitten en was op Lesbos geweest om te zien hoe vluchtelin-
gen werden opgevangen. Toen wij een beroep deden op die 
betrokkenheid, mochten we meteen voor een vriendenprijs 
mensen bij hem onderbrengen.’

Er was een periode waarin u ernstig bedreigd werd. 
Hoe is dat nu?
‘Er waren dreigbrieven, bommeldingen, ontruimingen van 
ons kantoor, alles hebben we meegemaakt. Tot onze eigen 
verbazing is dat voorbij. Ik krijg de indruk dat ik persoonlijk 
ook respectvoller word benaderd dan zo’n vijftien jaar ge-

leden. Is dat zaaien wat we oogsten? 
Zelf zou ik dat niet durven zeggen. Maar 
mensen gaan wel meer de discussie 
aan. Dat is prima.’ 

Helpt Inlia de kerken of wordt Inlia 
door de kerk geholpen?
‘Inlia is geboren uit de nood van ker-
ken. Ze zaten lokaal met vluchtelingen, 
hadden dringend behoefte aan profes-
sionele ondersteuning. Toen is in 1988 
het Charter van Groningen opgesteld 
in samenwerking met de Wereldraad 
van Kerken. De kerk kent natuurlijk een 

IN ’T KORT
John van Tilborg (1958) doorliep de 
Sociale Academie in Den Bosch en 
volgde een tweejarige mbo-opleiding 
theologie in Leeuwarden. Sinds 1988 is 
hij directeur van Inlia, een stichting die 
kerken ondersteunt en adviseert in hun 
betrokkenheid bij en inzet voor vluch-
telingen in nood. Inlia speelde een 
belangrijke rol in de totstandkoming 
van de Pardonregeling in 2007. Ook 
helpt zij asielzoekers terug te keren 
naar het land van herkomst.
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zekere gezagsgetrouwheid: Romeinen 13. Wat doe je, als de 
overheid zegt dat mensen het land uit moeten terwijl dat niet 
zonder gevaar kan? Maar het is niet óf-óf – het is én Romei-
nen 13 én Matteüs 25. De steun van de Protestantse Kerk 
was en is heel belangrijk en kent een stijgende lijn. Ik ben 
trots op die club. Ze hebben de juiste mensen op de juiste 
plekken. Wij werken intensief samen.’  

En de relatie met de overheid?
‘Voor de kerk is een vluchteling een ander begrip dan voor 
de overheid. Systemen worden soms heiligverklaard en dat 
stuit kerken tegen de borst. De IND, met wie wij redelijk uit 
de voeten kunnen, is niet onfeilbaar. Als de minister zegt dat 
de kerken zich niet mogen bemoeien met het vluchtelingen-
beleid wegens de scheiding tussen kerk en staat, dan val ik 
van mijn stoel. Want als hij ons vertelt wat wij in de kerk met 

ons geloof moeten doen, doet hij wat hij de kerken verwijt, 
namelijk bepalen wat de kerk moet doen of laten. 
Ik heb weleens in strijd met de wet gehandeld als volgens 
onze wet mensen nooit uitgezet hadden mogen worden. 
Persoonlijk heb ik iemand meerdere grenzen overgebracht, 
deze kant op. Maar ik zal me er altijd voor verantwoorden 
bij het bevoegd gezag. Niets ontslaat ons van de verant-
woordelijkheid invulling te geven aan Matteüs 25. Ik zie 
vooruitgang. Met de verwachte aantallen vluchtelingen vorig 
jaar stond half Nederland in de rij voor vrijwilligerswerk. Ne-
derlanders kunnen aardig klagen, maar als ’t erop aankomt 
doen ze wat Groningers noemen: ‘nait soezen’. Niet zeuren, 
doen!’ 

De estafettevraag van Elsbeth Gruteke is: Hoe moet de 
kerk zich opstellen bij het opkomende populisme?
‘Populisme is verenigd in het ‘tegen’. Het bespeelt de emo-
tie. Zit Den Haag vol met zakkenvullers? Ik zie politici die 
geld inleveren om dat werk te doen! Is dat dan elite? Wilders 
zelf is een van de langstzittende Kamerleden! Ik denk dat 
populisme de ruimte krijgt doordat respect niet meer het 
hoogste goed is. Die zogenaamde vrijheid van meningsui-
ting. Iemand zei tegen me: “Was ik maar kapitein op een 
schip in de Middellandse Zee, dan zouden er heel wat meer 
vluchtelingen op de bodem liggen.” Dat getuigt van een 
totale respectloosheid en die hoef je niet te accepteren. 
Maar ik zal altijd het gesprek aangaan en niet boos weglo-
pen. Wij kerkmensen moeten de boodschap uitstralen, dat 
we eerbied hebben voor de schepping, het leven, de mens. 
En dat vooral laten zién. Als je oprecht probeert christen 
te zijn, moet je tegen de stroom in zwemmen. Jezus was 
ook een rebel. Als de kerk uitstraalt dat onze gemeenschap 
staat voor gerechtigheid, erbarmen en vergevingsgezind-
heid, dan komt het goed.’

Wordt de kerk ook als elite gezien?
‘Door sommigen wel. Daarom moet de kerk zich niet laten 
leiden door de waan van de dag. Ze moet zich ook niet 
storten in een islamdebat. Zo’n discours hoort daar eigenlijk 
niet. Als je gelooft en andere overtuigingen respecteert, is 
het niet eens nodig. Je moet niet krampachtig één willen 
zijn. Gooi dus als kerk de ramen en deuren open. Keer je 
naar de samenleving toe en niet ervan af.’  

VOLGENDE KEER
John van Tlborg geeft het stokje door aan Rosaliene Israël, 
onderzoeker naar christelijke leefgemeenschappen. Zijn vraag aan 
haar: Wat zijn het voor mensen die zich aangetrokken voelen tot 
en zich aansluiten bij monastieke leefgemeenschappen? En nemen 
deze leefgemeenschappen daarmee de rol van de kerk over? 

‘VOOR DE KERK IS 
EEN VLUCHTELING 
EEN ANDER BEGRIP 

DAN VOOR 
DE OVERHEID’

ESTAFETTE JOHN VAN TILBORG

John van Tilborg voor de bed-bad-broodboot

5X VONKJES HOOP

Margriet van der Kooi ziet overal 
vonkjes hoop. Ze komt ze tegen in de 
krant of tijdens haar werk als geestelijk 

verzorger. Op weg naar Pasen deelt ze 
haar verwondering. 

1
Hebreeën 11:1
‘Ik herlees twee vertalingen van dit vers. Het 
geloof nu is een vaste grond der dingen die we 
hopen en overtuigt ons van de waarheid van de 

dingen die wij niet zien. Hoop is dus iets anders dan uit 
de lucht gegrepen optimisme, geen simpel ‘het komt 
wel goed’. Er zijn dingen die niet goed komen, tenzij we 
kunnen vertrouwen dat er toch een God is die in charge 
blijft.’

2  
Václav Havel
‘Deze Tsjechische politicus en schrijver gaf een 
diepzinnige definitie in zijn gedicht over hoop. 
Hoop is ergens voor werken omdat het goed is, 

niet omdat het kans van slagen heeft. 
Hoop is de zekerheid dat iets zinvol is, 
onafhankelijk van de afloop, onafhan-
kelijk van het resultaat.’

3
Charles Péguy 
‘Van hem leende ik de meta-
foor van het kleine meisje van 
de hoop. Hoop is een klein 

sterk meisje dat haar grote zussen Lief-
de en Geloof meetrekt. Daar gaat ze, 
tussen haar grote zussen in ruisende 
rokken in. Iedereen denkt dat zij het zijn die haar voort-
trekken. Maar als je goed kijkt, zie je dat het meisje alles 
op gang trekt. Zoals in het gedicht van Péguy staat: 
Wat mij het meest verwondert, zegt God, is de hoop. De 
mensen zien toch wat er in de wereld allemaal omgaat; 
en toch geloven ze dat het morgen anders wordt.’

4  
De zon  
‘Sinds ik dat beeld van het kleine meisje ont-
ving, zie ik haar overal lopen. Daags na die 
verbijsterende nacht van Trumps verkiezing 

gaf Barack Obama een speech. Eerst een diepe zucht 
en toen: “De zon is weer opgekomen.” Het meisje was 
er ook op die zomerochtend, toen een jonge verpleeg-
kundige een ernstig zieke patiënte ophaalde om haar 
naar de andere kant van de afdeling te brengen. “Kijk”, 
zei ze: “De zon gaat zo prachtig op vanmorgen!” Het 
herinnert me aan Jeremia die zich op de puinhopen van 
Jeruzalem liet troosten door de opkomende zon: teken 
van Gods trouw.’

5
Zomaar in de krant
‘Ik las een berichtje in Trouw. 
Twee oude mensen in een 
 Italiaans dorp grijpt de een-

zaamheid naar de keel. De vrouw zet 
het op een gillen, ze kan niet meer stop-
pen. Twee gealarmeerde politieagenten 
komen hun huis binnen, overzien de 
situatie, kijken in de keukenkastjes en 
maken een pastamaaltijd klaar. Ze zetten 
zich met zijn vieren aan tafel, het gillen 
is gestild. Ik zie het meisje van de hoop 

in de vensterbank glimlachen. De mannen deden wat 
nodig was. Dat geeft hoop.’

Margriet van der Kooi schreef het boek Het kleine meisje van de 
hoop, uitg. Boekencentrum, €14,90. margrietvanderkooi.nll

‘Morgen wordt 
het anders’ 

‘HOOP IS  
GEEN SIMPEL 

HET KOMT  
WEL GOED’
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‘D
e Junior Company 
is de prestigieuze 
dansopleiding van 
Het Nationale Ballet. 

We kozen voor crowdfunding 
omdat deze opleiding niet wordt betaald 
uit onze reguliere inkomsten. Er is dus 
steeds weer extra geld voor nodig. 
Daarnaast wilden we een nieuw publiek 
bereiken.’

Hoe hebben jullie de campagne 
georganiseerd?
‘We kozen ervoor om de verhalen van 
twee van onze dansers, Melissa Chapski 
en Giovanni Princic, te vertellen. We 
maakten films waarin zij vertellen over 
hun droom om bij Het Nationale Ballet 
te dansen. De directeur kondigde de 
campagne aan tijdens een optreden 
op het toneel. BN’ers die fan van ballet 
zijn, hebben we gevraagd de actie 
te delen via hun netwerk. Het werd 
een succes! Binnen een week na de 
start van de campagne hadden we de 
benodigde €20.000,- opgehaald. De twee 
studiebeurzen zijn uiteindelijk aan de hele 
balletopleiding ten goede gekomen.’ 

Wat waren succesfactoren? 
‘Het persoonlijke verhaal van 
de twee dansers en passende 

tegenprestaties. Crowdfunders 
konden bijvoorbeeld meekijken met 

een repetitie van Melissa en Giovanni, of 
gesigneerde spitzen en balletschoenen 
ontvangen. Ook hadden we onze 
directe achterban gevraagd te doneren 
voordat de campagne op het platform 
voordekunst.nl begon. Dat was een 
tip van adviesbureau Douw&Koren: 
activeer eerst je binnenste cirkel. Toen 
de campagne begon, hadden we al 20 
procent van de donaties binnen. Daarmee 
laat je anderen zien dat investeren de 
moeite waard is.’

Wat viel tegen?
‘De voorbereiding was intensiever dan 
gedacht, het geld komt niet zomaar 
naar je toe. En we hebben weinig nieuw 
publiek bereikt, donaties kwamen vooral 
uit onze eigen crowd. De volgende keer 
willen we daarom een plan maken voor 
als we het doel snel halen. Dat we dan 
misschien nog een nieuw doel kunnen 
toevoegen.’

Marketingmanager Arlette de Jong van  
Het Nationale Ballet vertelt hoe twee jonge dansers 

een studiebeurs kregen dankzij crowdfunding.

CASE HET NATIONALE BALLET 
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Handig!
De essentie van crowdfunding 
is mensen met goede ideeën 
verbinden met mensen die samen 
het idee mogelijk willen maken. 
Simon Douw en Gijsbert Koren 
zijn experts van het eerste uur. 
In Het grote crowdfunding boek 
delen de adviseurs hun ervaringen 
van meer dan vijftig succesvolle 
crowdfundingcampagnes, tips en 
stappenplannen. 

HET GROTE CROWDFUNDING 
BOEK | SIMON DOUW EN 
GIJSBERT KOREN | BUSINESS 
CONTACT 2017 | €29,99 | 
DOUWENKOREN.NL/BOEK

Gratis kennis
ABN AMRO doet 
sinds 2010 onderzoek 
naar crowdfunding. 
Met hun platform 
SEEDS ondersteunen 
zij individuen, 
maatschappelijke 
organisaties en religieuze 
instellingen bij het 
vinden van alternatieve 
financieringsmogelijkheden. 
Hun kennis delen ze 
online onder meer via 
het Handboek voor 
crowdfunding voor 
religieuze instellingen. 

WWW.ABNAMRO.NL. TIK 
‘CROWDFUNDING VOOR 
RELIGIEUZE INSTELLINGEN’ IN  
ALS ZOEKTERM
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GELOOF IN JE 
PROJECT

Het opknappen van het 
stadsklooster in Arnhem, 
een herstelweekend voor 
ex-gedetineerden en een 
uitlegboek voor kinderen 
over de Koran. Het zijn 
drie voorbeelden van 
succesvolle campagnes op 
het crowdfundingplatform 
geloofinjeproject.nl. 
Het initiatief van de 
Haëlla Stichting, Bureau 
Intermonde en Stichting 
Kerk en Wereld is speciaal 
bedoeld voor projecten met 
een levensbeschouwelijk 
of religieus karakter. Er is al 
ruim €360.000,- gedoneerd. 

GELOOFINJEPROJECT.NL

HOE WERKT CR WDFUNDING? 
UITGELICHT

Gemiddeld bedrag voor 
maatschappelijke projecten 

is €6.400,-

Nederland telt circa 
140 crowdfunding-

platforms

Bron: Aram Goudsmit, adviseur crowdfunding bij 
Douw&Koren, crowdfunding agency. DOUWENKOREN.NL 

do’s 
don’tsIn recordjaar 2016 

is in Nederland 
 €170 miljoen via 

crowdfunding 
opgehaald

€

Kom aan boord
Steeds meer kerken en christelijke 
organisaties gebruiken 
crowdfunding als middel om 
fondsen te werven. Is het ook iets 
voor u? De Dienstenorganisatie 
van de Protestantse Kerk denkt 
graag met u mee

PROTESTANTSEKERK.NL/
GELDWERVER

 Afwachtende houding. 
Het engageren van publiek 
kost tijd en moeite, maar 
een crowdfundingcampagne 
levert meer op dan geld. 
Douw&Koren: ‘Het creëert 
trots, legt een gevoel van 
eigenaarschap neer bij de 
crowd, die zich vaak ontwikkelt 
tot ambassadeur.’ 

 Onrealistisch doelbedrag. 
Bepaal wat haalbaar en 
noodzakelijk is om het project 
te laten slagen. Op de meeste 
crowdfundingplatforms is het 
zo dat als het streefbedrag na 
een periode van twee tot drie 
maanden niet binnen is, alle 
bijdragen weer teruggaan naar 
de donateurs. 

 Maak een concrete 
projectomschrijving. Zodat 
donateurs zich een beeld 
kunnen vormen wat er met hun 
bijdrage tot stand kan worden 
gebracht. ‘Het restaureren 
van twee luchtbogen van de 
Utrechtse Domkerk’ werkt 
beter dan ‘Het behoud van de 
Utrechtse Domkerk’.

 Kies een platform dat bij de 
actie past. Doe eerst zelf een 
donatie op een aantal platforms, 
kijk hoe de betaling verloopt en 
of donateurs zich bijvoorbeeld 
m  oeten registreren. Sommige 
platforms richten zich op 
een specifieke sector zoals 
kunst of de natuur. Investeren 
via crowdfunding gebeurt 
op verschillende manieren. 
Sommige platforms werken met 
sponsoring of donaties, andere 
met financieel rendement, 
leningen en rente.



TWINTIGERS EN DERTIGERS EN DE KERK
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H
et is een ontnuchterend 
cijfer: tussen 2005 en 
2015 verliet 33% van alle 
twintigers en dertigers 
de Protestantse Kerk in 
Nederland. Dat waren 

189.550 jonge mensen die de deur 
 achter zich dichttrokken. Deze pijnlijke 
statistiek staat in het boekje Deel je 
leven, uitnodigend kerkzijn met twinti-
gers. Een van de auteurs is Dorothée 
Berensen-Peppink, onderzoeker van 
het PThU-onderzoeksplatform Connec-
ting Churches and Cultures. ‘Het is niet 
mijn doel mensen te laten schrikken’, 
zegt ze, ‘maar ik hoop wel dat dit een 
wake up call is. Zodat mensen in de 

kerk allereerst beginnen bij de kern: 
op de knieën gaan. Dat zeg ik omdat 
er vaak op twee manieren wordt gere-
ageerd op dergelijke cijfers: of kerken 
worden tobberig en somber, of doene-
rig. Maar een echte wake up call be-
gint bij Christus. Vanuit zijn liefde voor 

twintigers en dertigers kijk je vervolgens 
naar wegen om samen met hen kerk 
van Christus te zijn.’

GEOLIED
Dorothée Berensen is een kenner. Niet 
alleen ging haar masterthesis over twin-
tigers in de kerk, maar ze schreef ook 
mee aan het PthU-rapport Over berg 
en dal, waarin de kerkelijke betrokken-
heid van twintigers en dertigers tegen 
het licht werd gehouden. Dit rapport 
uit 2014 schetst dat de 55plussers de 
dominante factor in de kerken zijn: ze 
zorgen er niet alleen voor dat de organi-
satie geolied blijft, maar ze drukken ook 
inhoudelijk een stempel. 

Ze begon zich voor het probleem van 
de twintigers te interesseren toen ze 
pastoraal jongerenwerker in Dronten 
was. ‘Daar heb ik mee mogen bouwen 
aan sterk integraal jeugdwerk en veel 
mooie dingen meegemaakt. Met name 
voor tieners was er veel aandacht, maar 
nadat ik weg was realiseerde ik me dat 
er een paar jaar later voor hen als twin-
tigers eigenlijk nauwelijks aanbod was. 
Dat zag ik ook in andere kerken om me 
heen, terwijl juist twintigers in een zoe-
kende fase zitten, waarin veel belangrij-
ke keuzes worden gemaakt.’
‘Dit is eigenlijk pas een probleem sinds 
dertig jaar. De levensfase van de twin-
tigers  wordt ‘postadolescentie’ ge-
noemd: tussen jeugd en volwassenheid 
in. Dertig jaar geleden trouwden mensen 
veel eerder. Nu is de gemiddelde leeftijd 
29 jaar. Een jeugdouderling is tot een 
jaar of 22 betrokken, daarna heb je het 
ouderenpastoraat. Maar er is geen spe-
cifieke aandacht voor deze doelgroep 
die dat wel vraagt. Een mooi concept 
vind ik het initiatief Twintigers Woerden, 
dat een drieslag maakt: het biedt een 
netwerk aan, zodat twintigers leeftijds-
genoten kunnen ontmoeten. Daarnaast 
bieden ze een ontmoetingsgroep aan 
voor zinzoekers, voor twintigers die zoe-
ken naar de zin van hun leven. Vervol-
gens heb je ook een verdiepingsgroep, 
voor twintigers die al weten dat ze Je-
zus willen volgen. Dat gedifferentieerde 
aanbod is belangrijk: want als er in een 
kerk al aandacht voor twintigers is, dan 
is dat vaak een kring voor twintigers 
die al toegewijd zijn. Maar het gros van 
de twintigers, misschien wel meer dan 
tachtig procent, is zoekende.’

CREATIVITEITSDODER
Ga gewoon in gesprek met de twinti-
gers, zegt Berensen. En luister vooral. 
‘Mensen vragen mij soms: wat moeten 
we doen om twintigers terug in de kerk 
te krijgen? Draai die vraag eens om, 
zeg ik meestal: hoe kan en wil de kerk 
present zijn in de leefwereld van twin-
tigers?’ 

Investeer in ‘innovatieve kerkplekken’, 
zoals Twintigers Woerden. Zorg daar-
naast dat twintigers hun talenten kun-
nen ontplooien binnen de kerk’. Uit haar 
onderzoek bleek dat ook twintigers 
verlangen naar de saamhorigheid van 
een geloofsgemeenschap, ondanks de 
individualistische tijd waarin ze leven. 
Maar ze willen wel het gevoel krijgen 
dat ze gezien worden. ‘In een kerk met 
als gemiddelde leeftijd 55plus willen 
veel mensen dat de kerk doorgaat zoals 
ze al jaren functioneert. Maar dat biedt 
geen ruimte voor creativiteit. Uit een 
Amerikaans onderzoek onder kerkver-
laters bleek hun grootste reden dat de 
kerk een ‘creativiteitsdoder’ zou zijn.’
Dat de dertigers een moeilijke groep 
zijn, weet ook Jan van het Goor. Hij is 
dominee van de Hervormde Kerk in 
Rijssen en schreef het boekje Zien we 
de dertigers? ‘De dertigers behoren 
tot wat “het gat in de kerk” genoemd 
wordt’, vertelt hij. ‘Dat geeft wel aan dat 
deze generatie meer en meer gemist 
wordt. Het is een groep bij wie de kerk 
niet op de eerste plaats komt. Want als 

voor één generatie geldt dat ze het druk 
heeft, dan is het deze.’ Man en vrouw 
werken vaak allebei. Als ze ook nog 
jonge kinderen hebben, leven ze al snel 
in ‘een heksenketel’. Een dertiger komt 
’s zondags maar moeizaam uit zijn bed. 
Helemaal als de kerkdienst niet aansluit 
op zijn leefwereld. Maar ook doorde-
weeks is er weinig tijd en ruimte voor 
‘geloofsgroei’.

FRIS VAN GEEST
‘Wacht niet af, maar zoek de dertigers 
op’, zegt Van het Goor. ‘Wij ontwikke-
len nu een gemeenteapp, waarop ze 
een bijbeltekst, een lied of een gebed 
kunnen aanklikken. En waarop voor hun 
kinderen filmpjes staan over bijbelver-
halen. Zo zorgen we dat ze betrokken 
worden bij de kerk, maar ook bij God. 
Want we moeten aansluiting zoeken op 
de tijd waarin zij leven.’
Seizoenslange bijbelkringen zijn ook 
niks voor dertigers, volgens Van het 
Goor. ‘Bied korte cursussen en work-
shops aan, met een max van vijf avon-
den, over onderwerpen die hen aan 
het hart gaan: de zorg voor een ander, 
geloofsopvoeding, ethische kwesties 
als orgaandonatie.’
Het is essentieel dat de Protestantse 
Kerk ook de jongere generaties aan 
zich bindt: dat houdt de kerk toekomst-
bestendig en fris van geest. ‘Als de 
Goede Herder de hele kudde van jong 
tot oud op het oog heeft, dan mogen 
wij ons daar ook hard voor maken’, 
zegt Dorothée Berensen. ‘Ik geloof 
erin dat de kerk groeit als zij contacten 
tussen de generaties stimuleert, net als 
open geloofsgesprekken over toewij-
ding en twijfel, over God die een plan 
heeft met ieders leven.’

D. Berensen, Deel je leven, uitnodigend  
kerkzijn met twintigers. Voor €5,- te  
bestellen via protestantsekerk.nl/webwinkel 
J. van het Goor, Zien we de dertigers?,  
uitg. Groen, €13,50 
De Protestantse Kerk deed in 2012 een 
onderzoek naar dertigers. Het rapport is te 
vinden op protestantsekerk.nl, zoek op  
dertigers en download de pdf.

Wake up call

‘HET GROS VAN 
DE TWINTIGERS, 
MISSCHIEN WEL 

80%, IS ZOEKENDE’

Twintigers en dertigers verdwijnen makkelijk uit het zicht 
van de kerk. Twee auteurs van recent verschenen boeken 
over jonge kerkbezoekers én -verlaters vertellen hoe deze 
belangrijke doelgroep te benaderen is. ‘Dat houdt de kerk 

toekomstbestendig én fris van geest.’

5 TIPS 

KERK EN 
JONGEREN

1.
Ga gewoon in gesprek met de  

twintigers en luister vooral 

2.
Investeer in contacten tussen  

de generaties

3.
Bied een gedifferentieerd aanbod  

en een netwerk aan

4.
Bied korte (max. 5x) cursussen  

en workshops aan

5.
Investeer in ‘innovatieve 

kerkplekken’
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HET DILEMMA

 

‘I
k zie het als resultaat van de voortschrijdende 
secularisering dat ouders zelf nog wel in onze 
kaartenbak zitten en misschien in de kerk 
getrouwd zijn, maar hun pasgeboren kind niet 

meer laten dopen. Dat speelt bijvoorbeeld bij gemengd 
gehuwden. Gevoelsmatig zit het erop vast dat de 
vrouw haar niet-kerkelijke man dan pontificaal mee 
moet slepen naar een kerkdienst op zondagmorgen. Ik 
ben daarom voorstander van een dubbele praktijk: dat 
ouders ook kunnen kiezen voor een kinderzegening. 
De kerk mag wel wat meer haar best doen om die 
mogelijkheid aan te bieden. Denk bijvoorbeeld aan een 
familieritueel, waarbij niet de hele kerkgemeente present 
is. Veel mensen organiseren tegenwoordig een apart 
feest om de geboorte van hun kind thuis te vieren. Daar 
zou een zegeningsritueel door een pastor heel goed in 
passen. Ik zou willen dat de kerk het alternatief van de 
zegening nadrukkelijker gaat promoten. In de discussie 
over de doop heeft de Protestantse Kerk een paar jaar 
geleden het standpunt opnieuw aardig dichtgetimmerd. 
Wij zijn de kerk van de kinderdoop. Maar dat sluit niet 
aan bij de praktijk in geseculariseerd Nederland.’

‘D
e doop zoals wij die in het Nieuwe 
Testament en in de vroege kerk 
tegenkomen, is altijd een initiatieritueel 
geweest. Wat dat betreft is de doop vrij 

zwaar, zoals de Protestantse Kerk dat ook bevestigt in 
de handreiking ‘Over dopen’. In dit document uit 2012 
wordt gesproken over initiatie, bekering en de overgang 
van dood naar leven. Je snijdt jezelf los van zowel het 
Nieuwe Testament als de universele katholieke kerk als 
je dat ritueel zou laten verwateren. Je kunt een kind wel 
zegenen, maar niet als vervanging van de doop. Want 
dan neem je volledig afstand van wat die doop altijd 
betekend heeft: het waterbad waardoor je op basis van 
geloof voluit deel krijgt aan het lichaam van Christus. 
In theorie kun je de doop thuis bedienen als voldaan 
wordt aan de drie voorwaarden: het moet met water 
gebeuren, in naam van de Drie-eenheid en door een 
bevoegd voorganger. Vanaf de vierde eeuw werd 
er gedoopt in speciaal gebouwde doopkapellen, in 
de aanwezigheid van de bisschop, een priester en 
eventueel een diaken. In latere jaren werd de dopeling 
de gemeente ingeleid en werd samen de eucharistie 
gevierd. Dat is toch anders dan toediening in de 
thuissituatie. Daardoor verdwijnt het collectieve aspect 
van de doop als inlijving in de gemeente naar de 
achtergrond. Dat lijkt me niet wenselijk.’

‘DOOPRITUEEL 
NIET LATEN 

VERWATEREN’ 
Nathan Witkamp, gepromoveerd op dooprituelen 

in de vroege kerk

Steeds meer mensen zijn op papier lid van de kerk maar laten 
hun kinderen niet meer dopen. De drempel van het ritueel is 

soms hoog. Moet de kerk vasthouden aan de bediening van de 
doop tijdens een kerkdienst of alternatieven bieden? 

‘ORGANISEER 
ZEGENINGSRITUEEL 

TIJDENS KRAAMFEEST’  
Harmen Jansen, predikant Protestantse 

Gemeente Winsum-Halfambt
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‘ZOEK 
PASTORALE 

ALTERNATIEVEN’
Annemarie Hagoort, predikant Protestantse 

Gemeente Hilvarenbeek 

‘W
e dopen in de kerk tijdens de eredienst, 
maar we kennen ook de ‘nooddoop’. Je 
kunt dan denken aan een doop in een 
ziekenhuis, als je weet dat een kind zal 

overlijden. Zelf wist ik van iemand dat zij haar kind wilde 
laten dopen, maar dat haar man het daar niet mee eens 
was. Zij vroeg me wat ze moest doen. Ik heb toen een 
mooie schaal gepakt en dat meisje - dat al kon lopen 
- er water in laten gieten en gezegd: “Roer maar, het is 
stromend water. Blaas maar, dat is de Geest.” Het intense 
verlangen van de moeder naar de doop van haar kind, 
maakte dit gebeuren tot het teken van de doop. Eigenlijk 
heeft dat kindje toen zichzelf gedoopt. Ik heb er later met 
de ouderling en kerkenraad over gesproken en ook zij 
vonden dat het mooi was geweest. In dit geval was ik als 
predikant aanwezig, maar er bestaat ook een vorm dat 
een verpleegkundige of arts in een ziekenhuis iemand 
doopt. Ook Johannes de Doper was geen predikant of 
priester. Het is mooi en bemoedigend als de gemeente 
eromheen kan staan. Maar als dat niet kan, is dit een 
pastorale mogelijkheid.’ 

‘M
ijn ouders hebben er bewust voor 
gekozen mij als kind niet te dopen. Ze 
vonden heel stellig dat ik daarin een 
eigen keuze moest maken. De vraag 

of de doop zo publiek moet plaatsvinden, heeft mij 
beziggehouden. Ik vond het een beetje onzin. De relatie 
die je met God en Jezus aangaat, is iets persoonlijks en 
het doopritueel in de kerk is dan alleen een formaliteit. 
Maar drie jaar geleden heeft de belijdenisgroep van 
onze kerk uitgediept wat belijdenis en doop inhouden. 
Toen werd mijn mening genuanceerder. Het blijft wel een 
persoonlijke relatie met God, maar de kerk kan je daarin 
ondersteunen. Ik kreeg steeds meer zicht op de rol die 
de kerk in mijn leven heeft gespeeld en vond het toen 
logisch om daarvoor in de gemeente uit te komen. De 
doop was geen ‘sprankeltjeservaring’ à la de Efteling. 
Het was wel een bezegeling van iets wat ik voor mijzelf 
al lang wist. De doop gaf daar een extra dimensie aan. 
Ik ben wat kritisch opgevoed aangaande de doop. Het 
hoeft toch niet zo officieel, het is toch iets persoonlijks? 
Dat klopt, maar juist dat persoonlijke wilde ik delen. De 
liefde en de relatie die ik ben aangegaan met God, met 
Jezus en daarin ook met de kerk.’

‘DOOP BEZEGELT 
RELATIE MET GOD ÉN 

MET DE KERK’  
Liesbeth Hak, 

als volwassene gedoopt 

REAGEREN  

KAN VIA DE 

FACEBOOKPAGINA  

VAN DE PROTESTANTSE 

KERK IN NEDERLAND
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Dopen ook buiten de kerk? 

MEER WETEN OVER DOPEN? KIJK OP WWW.PROTESTANTSEKERK.NL/DOOP.
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Collecten
APRIL KERK IN ACTIE TOTAAL
In Myanmar hebben mensen met 
een handicap vaak nauwelijks 
toegang tot zorg, onderwijs 
en werk. Kerk in Actie-partner 
TLMI-M geeft trainingen en 
verstrekt microkredieten aan 
mensen met lepra of een licha-
melijke handicap. Deze Kerk in 
Actie-collecte staat in het teken 
van de veertigdagentijdcampag-
ne ‘Sterk en Dapper’.

16 APRIL JEUGDWERK
Veel jongeren zijn niet meer be-
kend met het paasverhaal. JOP 
helpt kerken om de betekenis 
van Pasen opnieuw uit te leggen 
aan jongeren en te vertellen over 
een God, die hen liefheeft en er 
voor hen wil zijn.

23 APRIL EREDIENST EN  
KERKMUZIEK
De Protestantse Kerk onder-
steunt kleine gemeenten zonder 
eigen predikant met liturgie- en 
preekschetsen of met liederen. 
Met de collecte worden ook 
buitenlandse partners gesteund 
die kerkmuziek ontwikkelen. 
Zoals Centro Kairos in Cuba, 
dat zich inzet voor vernieuwing 
van de liturgie en het maken 
van kerkmuziek met Cubaanse 
instrumenten.

7 MEI MISSIONAIR WERK  
EN KERKGROEI
Pioniersplek Het Badhuis in 
Zwijndrecht, een gezamenlijk 
project van de Oude Kerk, de 
Stichting Welzijn Ouderen en het 
wijkplatform, wil een huiskamer 
voor de wijk zijn. Elke zondag-
ochtend is er kinderbijbelclub. 
Ook voor volwassenen zijn er 
activiteiten waar de Bijbel open 
gaat. Het Badhuis doet ook mee 
met andere activiteiten in de 
wijk.

PROTESTANTSEKERK.NL/
COLLECTEROOSTER 

WIE & WAARKERK & ZO  

20  21

BEROEPEN (aangenomen)
te Oisterwijk, ds. W.C. de Vroe te Vlijmen-
Hedikhuizen (aangenomen); te Den Bosch,   
ds. R.E. Stiemer te Den Haag (aangenomen); te 
Midwolda i.c.m. Scheemda, ds. G.R. Offringa te 
Denekamp (aangenomen); te Twijzel (hervormd), 
ds. G.T. Wijnstok te Heerde (gereformeerd) 
(aangenomen); te Kootwijk-Kootwijkerbroek 
(hervormd), ds. C.G. Visser te Rijssen (hervormd);  
te Ulrum-Niekerk-Vierhuizen, proponent R.   
Pronk-van Belle te Leens (aangenomen); te 
Beverwijk-Wijk aan Zee, ds. A. van Nierop te 
Zwijndrecht (aangenomen); te Den Burg (Texel), 
ds. W. Huizing te Den Burg (voorheen doopsgezind 
predikant) (aangenomen); te Rotterdam-
IJsselmonde (Groene Tuinkerk, deeltijd),  
ds. H.P. Hummel te Rotterdam (aangenomen) en 
daarnaast geestelijk verzorger Leliezorggroep); 
te Voorschoten (interim), ds. E.S. ten Heuw te 
Leiden (aangenomen); te Oude Tonge (hervormd), 
ds. B. van Werven te Zuilichem (hervormd); te 
Weesp-Driemond, ds. B. Bootsma-Gerritsen 
te Den Haag (aangenomen); te Noordwijk 
(wijkgemeente Noordwijk), ds. S.J. Dingemanse te 
Maarn-Maarsbergen (aangenomen); te Benschop, 
proponent M.A.H.   Six-Wienen te Gouda; te 
Zetten-Andelst (hervormd), ds. M. Noorderijk 
te Tiendeveen-Nieuw Balinge (hervormd); te 
Sint Jacobiparochie, ds. D. Visser te Harlingen 
(aangenomen); te Hilversum (De Morgenster),  
ds. J.D.F. van Halsema te Hilversum 
(Bethlehemkerk); te Wilsum (gereformeerd, 
deeltijd), proponent H. de Kok-Mellema te Diever 
(aangenomen); te Werkendam (hervormd wijk 2), 
ds. H. Russcher te Nijkerk. 

AANGENOMEN
naar Hagestein (hervormd), proponent H.P. 
Brendeke te Apeldoorn; naar Benschop, proponent 
M.A.H. Six-Wienen te Gouda.

GEDETACHEERD
te Bruinisse (gereformeerd, deeltijd),  
ds. C. Biemond-Spek, die ook deeltijd-predikant 
blijft van Steenbergen (hervormd).

OVERLEDEN
9 februari ds. J.H. van de Bank (geb. 14 januari 1937)
13 februari ds. P. Hekstra (geb. 12 april 1942)
13 februari ds. J. de Vries (geb. 2 augustus 1942)
16 februari ds. J.A. van de Peppel (geb. 13 juni 1927)
17 februari ds. P. Bons (geb. 17 april 1932)
25 februari ds. B. de Boer (geb. 8 februari 1935)
5 maart ds. P.C. ‘t Hooft (geb. 29 juni 1930)
6 maart ds. D. Methorst (geb. 9 juni 1944)

Beroepingsnieuws kunt u doorgeven aan het 
synodesecretariaat,Postbus 8399, 3503 RJ 
Utrecht, jaarboek@protestantsekerk.nlen voor de 
pers aan: Persbureau Scheps, Slagvink 7, 3906 AE 
Veenendaal, info@persbureauscheps.nl 

Ook de komende jaren krijgen pioniersplekken steun van de 
Protestantse Kerk. Het is vanaf nu bovendien mogelijk zes jaar 
lang steun te krijgen in plaats van drie jaar. De steun bedraagt 
maximaal €12.000,- voor de eerste vier jaar, €8.000,- voor het 
vijfde jaar en €4.000,- voor het laatste jaar. Een bijdrage van een 
plaatselijke gemeente blijft nodig.

LERENPIONIEREN.NL  

Lesmateriaal Reformatie
Scholen en kerken kunnen eenvoudig 
aan de slag met gratis kant-en-klaar 
lesmateriaal over de Reformatie en 
over Maarten Luther. Er is materiaal 
beschikbaar voor jongeren vanaf tien 
jaar en voor volwassenen. Denk aan 
printbare lessen, handleidingen voor 
docenten, clubleiders en catecheten en 
veel extra’s, zoals filmpjes, leesteksten 
en presentaties in PowerPoint.

REFORMATIEACTUEEL.NL

GEZELSCHAPSSPEL
Met gezinnen of jeugdgroepen op 
een luchtige manier in gesprek over 
geloof? Tijdens het spel ‘Geloof en 
een Hoop Liefde’, gebaseerd op het 
gelijknamige tv-programma, lopen 
spelers als het ware door hun buurt. 
Bij hun eigen huis, de buren, de su-
permarkt, de kerk en diverse andere 
plekken beantwoorden ze vragen over 
de onderwerpen ‘God en mens’, ‘ik en 
jij’, ‘lach en traan’. 

WEBWINKELVINDINGRIJK.NL
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Steun pioniersplekken

Aan

de slag!

Voor het Lutherjaar 2017 
schreef tekst dichter Andries 
Govaart op verzoek van de 
evangelisch-lutherse synode 
een nieuw Lutherlied. Dirigent 
Jac. Horde componeerde de 
melodie. Op de website vindt u 
een toelichting op de tekst en 
downloads van de  muziek- en 
koorzettingen.

500JAARPROTESTANT.NL 

Lekker  
zingen

Matteüs in het Fries
Bezoekers van The Passion op 13 
april in Leeuwarden ontvangen het 
lijdensverhaal uit Matteüs 26-28 in 
twee talen. Het Nederlands Bijbel-
genootschap verspreidt een boekje 
met de Nederlandse en de Friese 
vertaling. Het ‘gewoon’ Fries is ‘de 
moedertaal van de Friezen, de taal 
van hun hart’, aldus NBG-directeur 
Rieuwerd  Buitenwerf. ‘We hopen dat 
dit verhaal de harten van de mensen 
op het plein, op scholen en in kerken 
zal raken’. It pasjeferhaal neffens 
 Mattéus is vertaald door leerlingen van 
een scholengemeenschap in Burgum, 
onder supervisie van docenten en 
externe deskundigen.
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1 
Kennis van het rabbijnse jodendom 
is essentieel voor predikanten, stelt 
 PThUdocent Semitica en Judaïca dr. 

Lieve Teugels in het maartnummer van Kerk 
& Israël Onderweg. Ze vertelt ook over haar 
overstap naar het jodendom. Met een apart 
katern over Jezus en  Paulus als joodse 
 hervormers. 
 
PROTESTANTSEKERK.NL/KERKENISRAEL

2 In een podcast over de kruisweg van 
Jezus legt pater Gregory Brennink-
meijer de betekenis van de veertien 

staties uit. Hij staat ook stil bij onderwerpen 
als  verdraagzaamheid, eenzaamheid, nietig-
heid en vluchten.

BIDDENONDERWEG.ORG/KRUISWEG

3 Vanuit een krimpende kerk kan de 
kracht van een gastvrije en overtui-
gende gemeente worden ontdekt. Dat 

is het uitgangspunt van Sharing Good News. 
Handbook on Evangelism in Europe van de 
Wereldraad van Kerken. Auteurs: dr. Gert 
Noort (Nederlandse Zendingsraad), dr. Kyriaki 
Avtzi (Wereldraad van Kerken) en missioloog 
prof. dr. Stefan Paas.

ZENDINGSRAAD.NL 

4 De gratis themabrochure Christelijk 
onderwijs van de Gereformeerde Bond 
gaat in op de waarde van christelijk 

onderwijs op school, catechese en in kerk-
diensten.  

info@gereformeerdebond.nl

Lees- en luistertips
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VACATURES

Protestantse Gemeenten De Wilp/
Siegerswoude en Zevenhuizen

Predikant (echtpaar) 
(2 maal 0,5 fte)

REAGEREN UITERLIJK 29 APRIL

Protestantse Gemeente 
Winschoten 

Kerkelijk werker 
(0,5 fte)

REAGEREN UITERLIJK 20 APRIL

Hervormde Gemeente 
‘s-Gravendeel
 

Kerkelijk werker  
(12 uur per week)

REACTIETERMIJN ONBEKEND

Protestantse Gemeente  
Heeg 

Predikant  
(1 fte)

REAGEREN UITERLIJK 20 APRIL

Protestantse wijkgemeente 
Vredenoord, Assen

Kerkelijk werker  
(0,4 fte)

REACTIETERMIJN ONBEKEND

Ga voor 

de volledige 

vacatures naar  

protestantsekerk.nl/ 

vacatures

Vacatureadvertenties
Vacatureadvertenties van gemeenten  
worden door woord&weg gesignaleerd.  
Voor de volledige vacature wordt verwezen naar 
protestantsekerk.nl/vacatures. Aanleveren via: 
webredactie@protestantsekerk.nl

Attendering reserveren én 
aanleveren voor: 
meinummer: vóór 11 april
juninummer: vóór 16 mei
juli/augustusnummer: vóór 13 juni

Andere advertenties
In woord&weg kunnen tegen betaling 
advertenties worden opgenomen voor  
een product, cursus of evenement.  
Zie protestantsekerk.nl/woord-en-weg 
onder ‘Andere advertenties’.
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ADVERTENTIES

Uw 
vacature 

hier?
WEBREDACTIE@PROTESTANTSEKERK.NL

Protestantse Gemeente 
Schaarsbergen

Predikant  
(0,75 fte)

REAGEREN UITERLIJK 21 APRIL

Werkgroep  
Justitiepastoraat

Secretaris

REAGEREN UITERLIJK 20 MEI 2017

Weg van woord&weg?
Vraag een gratis proefnummer aan voor uzelf 
of een ander. Mail uw naam en adresgegevens 
naar wew@protestantsekerk.nl en ontvang een 
magazine boordevol inspiratie.

APRIL 2017

JOHN VAN TILBORG

‘GOOI ALS KERK
DE RAMEN EN 

DEUREN OPEN’

INSPIRATIEMAGAZINE VAN DE PROTESTANTSE KERK

GELOOF IN JE PROJECT 

En begin met 
crowdfunding

Jongeren 
op zendingsreis  
EEN WIN-WIN PROJECT 

Dopen kan overal
OF VERWATERT DAN 

HET RITUEEL?

JANUARI 2017

Haagse filosofiediensten

Socrates  
in gesprek  
met Jezus

Nieuwe doelgroep 
 bereiken? Het  Gelders  
Orkest weet hoe!

Kerkbalans 2017

Van kerkbelasting  
tot crowdfunding

CLAARTJE KRUIJFF 

‘CREATIEF ZIJN  
EN NIEUWE 
 INGANGEN  

ZOEKEN’

INSPIRATIEMAGAZINE VAN DE PROTESTANTSE KERK MAART 2017

Elsbeth Gruteke 
‘HET MAG 
BEST WAT 
PITTIGER’

Kijkje in de 
keuken van  
RESTO VANHARTE 

JANNEKE BRON EN  
CASPER VAN DORP

‘ DE KRACHT  
VAN EEN GOED  
VERHAAL’

INSPIRATIEMAGAZINE VAN DE PROTESTANTSE KERK

DOMINEES 

Voorgangers of  
voorbijgangers?

FEBRUARI 2017

Ad van Nieuwpoort 

‘Kerkzijn
wordt steeds 
 urgenter’

Arjen Mensink  
Van harte 
gereformeerd

Vrijwilligers werven

Zo doe je dat  
en zo niet

  MAARTJE DE KONING 

‘VERNIEUWING  
IS NIET

 VRIJBLIJVEND’

INSPIRATIEMAGAZINE VAN DE PROTESTANTSE KERK

StiR Erkend Coach DiSC Gecertificeerd Registercoach LVSC

Professionals in de kerk ontplooien zich verder met 
gerichte coaching en aandachtsvolle begeleiding.  
Een kortlopend traject van enkele gesprekken biedt 
vaak al een verrassende opbrengst.  

Ontdek de mogelijkheden tijdens een kosteloos 
introductiegesprek.

• Coaching van young professionals 
 binnen de kerk

• Coaching van professionele jeugdwerkers

•  Werkbegeleiding van professionele 
 jeugdwerkers

Wat je 
aandacht geeft, 
groeit

www.miriambierhaus.nl

Om voortdurend te werken aan ver-
betering van de dienstverlening, is de 
dienstenorganisatie benieuwd naar de 
mening van onder meer ambtsdragers, 
gemeenteleden en donateurs. Wie zich 
in laat schrĳ ven in het Panel Protestantse 
Kerk, ontvangt een paar keer jaar een 
verzoek om een vragenlĳ st in te vullen. 
Met uw opmerkingen en ideeën kan de 
dienstenorganisatie van de Protestantse 
Kerk nog beter van dienst zĳ n. 

Meld u aan!

Panel Protestantse Kerk

deelname 
is anoniem

Informatie en aanmelden: 
www.protestantsekerk.nl/panel

1/4 adv stoppers.indd   3 20-03-17   08:53

Wat een groot orgel hè?!  

Ik mag van de organist niet  

aan de knoppen komen.  

Maar wel op de bank zitten!

www.donatus.nl

Donatus verzekert vertrouwd
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SLOTZIN

 
Zonder omkijken
Heer, 
laat me uw licht zien, 
telkens weer, 
en geef me de kracht om op te staan 
en U te volgen zonder ooit nog om te kijken.

Henri Nouwen

Gebeden uit de stilte, uitg. Lannoo 


