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BIDDAG. WEL OF NIET 
NAAR DE KERK? 

Een zaaier ging  
uit om te zaaien
Een zaaier ging uit om te zaaien,
hij zaaide zo wijd als de wind,
zo wijd als de winden waaien
waar niemand een spoor van vindt.
 
Een deel van het zaad ging verloren,
een deel van het zaad werd brood,
maar niemand weet van tevoren
de weg van het zaad in de schoot.
 
[…]
 
Er is geen verwachting van leven,
tenzij in de dood van het zaad,
wij moeten de aarde vergeven
dat zij ons sterven laat.
 
O zaaier, ga uit om te zaaien
de kiem waaruit leven ontstond,
zo wijd als de winden waaien
en maak ons tot moedergrond!

Willem Barnard

Lied 764 in Liedboek, zingen en bidden 
in huis en kerk, BV Liedboek

Woensdag 14 maart is het ‘biddag voor 
gewas en arbeid’. In veel protestantse 
gemeenten komt men die dag in een 
viering bij elkaar om tot God te bidden 
voor het welslagen van de oogst en het 
werk. In sommige gemeenten wordt de 
zondag erna een speciale gebedsdienst 
gehouden. Op jop.nl vindt u bij het 
thema ‘bidden’ passende werkvormen.  

EN VERDER 7. 5X SOLIDARITEITSKAS. 8. DOEN! ACTIVITEITEN DIE 
INSPIREREN. 9. COLUMN RENÉ DE REUVER. 21. VACATURES.  
22. KERK & ZO. 23. WIE & WAAR PREDIKANTSWISSELINGEN. 

VRAAG 
Wij gaan altijd ver voor de 
zomer aan de slag met de 
startzondag. Wat is het thema 
dit jaar, en wat kunnen we 
 verwachten aan materialen?

Antwoord
Het thema voor dit jaar is 
‘Een goed gesprek’. Hierbij 
worden suggesties aan
geleverd voor de kerkdienst 
op de startzondag en voor een 
programma na de dienst. Voor 
 gemeenten die van het thema 
hun jaarthema willen maken 
komen allerhande  werkvormen 
 beschikbaar, zoals een 
programma voor groothuis
bezoek. Er is aandacht voor 
het voeren van het geloofs
gesprek, maar bijvoorbeeld 
ook voor het gesprek tussen 
de generaties, in en met de 
buurt, en met anders of niet 
gelovigen. Alle materiaal is 
vanaf 1 mei beschikbaar op 
protestantsekerk.nl/ 
startzondag.

HEEFT U OOK EEN VRAAG?  
STEL DEZE VIA (030) 880 18 80  
(MA-DO VAN 9.00 TOT 21.00 UUR, 
VR TOT 16.00 UUR) OF  
INFO@PROTESTANTSEKERK.NL

?!

De weg naar 2025 die we 
als kerk met elkaar zijn 
ingeslagen, roept nieuwe 
uitdagingen en vragen op. 
De dienstenorganisatie van 
de Protestantse Kerk denkt 
graag mee. Een prangende 
vraag van de afgelopen 
maand.  
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Zes oudere dames stappen in 
de vroege avond de huiska
merkerk in de Leeuwardense 
buitenwijk Bilgaard binnen en 
nemen plaats aan de drie tafels. 
Bijbels en liedboeken liggen al 

klaar in keurige stapeltjes. De woonkamer is 
met een paar eenvoudige meubels en acces
soires omgetoverd tot een knus kerkzaaltje: 
met lange siergordijnen voor het raam, een 
houten katheder met Bijbel, een paaskaars, 
avondmaalstel en doopvont. Aan de wand 
hangen houten panelen met gebrandschilder
de ramen uit de Adelaarkerk. 
De sluiting daarvan is het gevolg van 
een  fusie tussen drie kerkgemeenten die 
nu  samen de Protestantse Gemeente 
 Leeuwarden vormen. De zondagse diensten 
worden in de Grote of Jacobijnerkerk in het 
centrum van de stad gehouden. De Adelaar
kerk krijgt een nieuwe bestemming als zorg
complex. ‘We hebben het daar heel goed 
gehad’, vertelt predikant Aat Roest. ‘Maar we 
moesten de pijn van de sluiting verdragen en 
ons met nieuw elan richten op de toekomst. 

Omdat we niet helemaal wilden verdwijnen uit 
deze vrij vergrijsde wijkgemeente zochten we 
naar een alternatieve manier om toch zo dicht 
mogelijk bij de buurtbewoners te  blijven. Voor 
velen van hen vormt de grote binnenstads
kerk een drempel. Daarom zijn de bijeenkom
sten hier ongedwongen en laagdrempelig. Ik 
draag ook bewust mijn daagse kleren, zodat 
ik niet ambtelijk overkom.’

VOLOP IN GEBRUIK
Mede dankzij legaten kon de kerk dit huis 
aankopen en inrichten met attributen uit het 
oude kerkgebouw. De gemeente verhuurt 
de bovenruimte en gebruikt de beneden
verdieping voor laagdrempelige, kleinscha
lige bijeenkomsten, zoals vergaderingen, 
collegiaal overleg, leerhuisbijeenkomsten 
en een koffie drinkochtend. Op dinsdagmid
dag houdt Roest een inloopspreekuur om 
 buurtbewoners de kans te geven bij te praten 
met de dominee. Sinds september houdt hij 
op woensdagavond deze korte gebedsbij
eenkomst. Wekelijks komen er drie tot tien 
gelovigen samen. 
Vlak voor de voorganger de kleine tafelkaars
jes met de vlam van de paaskaars aansteekt 
en de dienst begint, stapt de 85jarige Lolke 
Koolstra binnen. Hij woont niet in Bilgaard, 
maar is een trouwe bezoeker van de woens
dagavondsamenkomst. Hij kwam negen 
jaar geleden alleen te staan. ‘Ik merkte dat 
ik daarna mijn ritme van vaste rituelen kwijt 
was. Mijn vrouw en ik lazen bijvoorbeeld altijd 
samen uit de Bijbel. Dat miste ik. Het is ple
zierig om hier samen te zijn en een moment 
van rust en bezinning te ervaren. Vooral de 
gebeden vind ik mooi. Ik kan ze vaak woord 
voor woord meezeggen.’

In 2012 sloot de Adelaarkerk in Leeuwarden 
voorgoed haar deuren. Toch blijft de kerk aanwezig 
in de buurt. Maar nu vanuit de huiskamer van een 
rijtjeswoning. Elke woensdagavond wordt er een 
huiskamerviering gehouden.

Aat Roest, predikant

 ‘KLEINSCHALIGE 
 HUISGEMEENTEN 

HEBBEN MEER 
 TOEKOMST’

Huiskamervieringen in Leeuwarden

ONGEDWONGEN EN 
LAAGDREMPELIG

TERUG NAAR DE KERN LEEUWARDEN
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STILTEMOMENT
De dienst, in de vorm van een getijden
gebed, duurt meestal twintig minuten. 
Toch voelt het langer aan, mogelijk van
wege de vele stiltemomenten en liede
ren. Bij gebrek aan een instrument zingt 
de voorganger zelf iets harder, zodat de 
vol beleving meezingende dames de 
melodie goed kunnen volgen. Na een 
eerste kort stiltemoment volgen liede
ren, gebeden, een psalmgebed en de 
Bijbellezing uit Matteüs 11 elkaar snel 
op. Voorganger Roest houdt de vaart 
erin totdat hij ruimte inlast voor een 
langere stilte, waarin de aanwezigen 
de Bijbeltekst zelf kunnen overdenken. 
Iedereen kijkt zwijgend voor zich uit 

en even horen we alleen de tikkende 
huiskamerklok. Na de stilte komt het 
afsluitende Onze Vader wat moeizaam 
op gang. Dan volgen nog voorbeden, 
opnieuw een kort stil gebed en ten 
slotte een gezongen avondgebed en de 
zegening. 

POSITIEVE ERVARING 
‘Ik ben blij dat ik hier weer een keer 
ben geweest’, zegt oudscriba Maike 
Maurits net voor ze weer naar buiten 
loopt. ‘Ik kan niet altijd komen omdat 
ik meestal op woensdagavond sport, 
maar het is telkens een heel  positieve 
ervaring. Die stilte, de vredigheid, de 
verbinding met die prettig kleine groep; 
ik word er helemaal rustig van. Juist 
hier kom je als gelijkgestemden dichter 
bij elkaar.’ Ook dominee Roest kijkt 
 tevreden terug op de bijeenkomst. 
‘Deze avonddiensten vormen voor de 
meeste bezoekers een rustpunt midden 
in de week. Een laagdrempelige manier 
om even een moment van  bezinning te 
ervaren.’
Officieel is de avonddienst nog een ex
periment, maar Roest weet nu al dat hij 
er graag mee doorgaat. ‘Het moet nog 
groeien en meer bekendheid krijgen, 
maar ik zie voldoende belangstelling en 
aanknopingspunten om door te gaan. 
De kerkgangers gaan bijvoorbeeld ook 
steeds vaker zelf in een dienst voor, 
wat prima kan met de vorm van het 
getijden gebed. Zelf ben ik er dan alleen 
als deelnemer.’
Roest vermoedt dat huisgemeenten 
meer toekomst hebben dan traditionele 
grootschalige kerkgemeenschappen. 
‘Die worden steeds kleiner en er ver
dwijnen steeds meer kerkgebouwen. 
De behoefte aan plekken waar mensen 
tot rust kunnen komen en tot bezinning 
op de grote daden van God zal echter 
 blijven. Daar haken we nu al op in.’ 

In oktober sprak de generale synode over 
huisgemeenten, als onderdeel van de 
toekomstvisie van de Protestantse Kerk. In april 
krijgt dat gesprek een vervolg.

Maike Maurits, oud-scriba

‘JE KOMT HIER ALS 
 GELIJKGESTEMDEN 

DICHTER BIJ 
 ELKAAR’
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TERUG NAAR DE KERN LEEUWARDEN

TIPS
 

Aat Roest deelt zijn ervaring in 
Leeuwarden graag. Zijn tips:

1.
Zoek draagvlak in de buurt en leg vooraf 

duidelijk uit wat de bedoeling is. Zo’n 
nieuwe kerkvorm kan vragen oproepen 

bij buurtbewoners. 

2.
Denk kleinschalig. Veel 

klassieke kerkgebouwen zijn 
te groot en gemeenschappen 

krimpen. Huiskamerkerken zijn 
toekomstbestendiger.

3.
Maak de huiskamerkerk laagdrempelig 

en reken op een klein begin. Waar 
twee of drie bijeen zijn, bestaat al een 

gemeenschap. 

4.
Ga bij de invulling van het 

activiteitenprogramma uit van de vraag 
van mensen die komen/aanwezig zijn.  

Zorg bij de start dat de financiering ook 
op middellange termijn - bijvoorbeeld 
drie jaar - op orde is. Bedenk dat huren 

ook een optie is.  

JACOBIJNER.NL

5X SOLIDARITEITSKAS

Heeft uw gemeente geld nodig voor een 
toekomstgericht plan? Vraag subsidie aan bij de 
Solidariteitskas. Alle kerken dragen eraan bij. In 
de praktijk wordt echter weinig gebruik gemaakt 
van de subsidiemogelijkheden die de kas biedt. 
Beleidsmedewerker Aarnout Huijssoon deelt ideeën. 

1
Deskundige hulp
Kerken met een teruglopend aantal gemeente
leden kunnen een vernieuwingsslag maken door 
missionaire activiteiten te ontwikkelen. Daarvoor 

is een gedegen revitaliseringsplan nodig, waarin staat 
welke stappen gezet moeten worden en welke mogelijk
heden er zijn. Vaak ontbreekt het echter aan menskracht 
om zoiets goed op papier te zetten. De Solidariteitskas 
subsidieert de externe deskundige die kan meedenken 
en een werkbaar plan kan opstellen. Voor een deskundi
ge kunt u terecht bij de diensten organisatie.

2
Creatieve kerkelijke 
 projecten
De Commissie Steunverlening 
die de Solidariteitskas ‘beheert’, 

wil graag subsidie verlenen aan creatieve 
kerkelijke projecten die een verbinding 
leggen tussen kerk en omgeving. De 
kerkelijke gemeente houdt daarmee de 
eigen leden betrokken én bereikt nieuwe 
doelgroepen in de buurt of in het dorp, 
zoals jongeren, (eenzame) ouderen en 
migranten. Initiatieven waarmee de kerk 
zich maatschappelijk profileert, hebben 
een grote kans op subsidie.   

3
Samenwerking tussen gemeenten 
Zelfstandige kerken in steden en dorpen kun
nen waar mogelijk met elkaar samenwerken en 
nieuwe wegen inslaan. Bijvoorbeeld door geza

menlijke diensten te houden, elkaar te ondersteunen bij 

kerkelijke taken en gezamenlijk maatschappelijk verbin
dende projecten op te zetten. Ook hierbij kan de hulp 
van een onafhankelijke professional, die de kar trekt en 
contact legt met maatschappelijke partijen, handig zijn. 

4  
Fusie of verkoop kerkgebouw
Als de bestaande kerkelijke situatie vraagt om 
een drastische koerswijziging, zoals een fuse
ring of het afstoten van een kerkgebouw, kan 

een subsidie voor de professionele begeleiding van dat 
proces worden aangevraagd. Een externe deskundige 

kan meedenken en het transitieproces 
begeleiden. Als de eigen financiële 
middelen beperkt zijn, is er tot maxi
maal vijf jaar subsidiegeld beschik
baar.

   

5
Gewoonweg gebrek  
aan geld 
Een gemeente die financiële 
hulp nodig heeft voor bijvoor

beeld de betaling van een predikant 
of een noodzakelijke renovatie aan het 
kerkgebouw, kan daarvoor van oudsher 

een beroep doen op de Solidariteitskas. Bij de beoorde
ling van de aanvraag kijkt de Commissie Steunverlening 
tegenwoordig ook naar de toekomstbestendigheid van 
de kerkelijke gemeente. Daarbij wordt ook gevraagd naar 
een aanvullend plan met maatschappelijke initiatieven 
die de levensvatbaarheid vergroten.

PROTESTANTSEKERK.NL/SUBSIDIE

Gratis geld

VERBINDING 
 TUSSEN KERK 

EN OMGEVING 
SPEELT ROL IN 
 BEOORDELING 

SUBSIDIE
AANVRAAG 
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 IN ‘T KORT

   6 maart: Paulus in Hellendoorn - Een 
radicaal nieuwe kijk op Paulus 
Dagconferentie in Hellendoorn die 
voortborduurt op het symposium ‘Jezus en 
Paulus: Joodse hervormers’. 
JOODS-CHRISTELIJKE-DIALOOG.NL

   12 maart: Lezing door prof. Beatrice de 
Graaf en burgemeester Liesbeth Spies over 

‘Verlangen naar veiligheid in een tijd van 
radicalisering’, Adventskerk, Julianastraat 
69, Alphen a/d Rijn, 20.00 uur.

 
   16 en 17 maart: tweedaagse training voor 
bestaande pioniersteams. Een mooie tijd 
voor inspiratie, leren en ontmoeting. 
LERENPIONIEREN.NL > PIONIERSTRAINING

  29 maart: The Passion. Deze eigentijdse 
vertolking van het lijden en sterven van  
Jezus vindt dit jaar plaats in Amsterdam 

Zuidoost en heeft als thema ‘Ik zie jou’. 
THEPASSION.NL 

  17 april: studiedag over het boek ‘Zin in de 
ouderdom’. De dag vindt plaats in Amersfoort 
en is bedoeld voor predikanten, geestelijk 
verzorgers en kerkelijk werkers 
BERGKERK.NL

KIJK VOOR DE ACTUELE AGENDA OP 

PROTESTANTSEKERK.NL

COLUMNDOEN!  

 
Van Witte Donderdag tot Tweede Paasdag vindt de jaarlijkse 
Paaspelgrimage op Vlieland plaats. Het eiland van rust met 
zijn prachtige zeventiende-eeuwse kerk is dé plek voor stilte, 
gesprekken, rituelen en liturgie. Tijdens de pelgrimage zijn 
er vier vieringen, een meditatieve wandeling, gezamenlijke 
maaltijden en ruimte voor stilte en meditatie. Er is plek voor 
maximaal dertig deelnemers.

29 MAART - 2 APRIL, VERBLIJF IN B&B TORENZICHT, €299,-. 
 PROTESTANTSEGEMEENTEVLIELAND.NL.

Paaspelgrimage op Vlieland

Op dinsdag 30 mei houdt Areopagus een studiedag over 
kwaad en verlossing in prediking, met prof. Beatrice de Graaf 
(1) en prof. Maarten Wisse (2). De titel van de studiedag is 
‘Verlos ons van de boze’. Allerlei actuele vragen komen aan 
de orde. Zoals: Op welke manier spreek je over ‘kwaad’ in 
jouw prediking? En: Op welke manier komt ‘verlossing van 
het kwaad’ aan de orde in de liturgie en de prediking? Deze 
vragen worden besproken in dialoog met een preek van 
Augustinus, die vooraf wordt toegestuurd.

30 MEI, 10.00 - 16.30 UUR, ZEIST. MEER INFORMATIE 
EN AANMELDEN VIA IZB.NL > AGENDA.

STUDIEDAG ‘VERLOS 
ONS VAN DE BOZE’ Vrijzinnige  

Lezing 5x

In samenwerking met de Protestantse Kerk is 
door Oeds Blok en Liesbeth van Tongeren het 
curriculum ‘The Undefended Leader’ opgezet. 
Verschillende vormen van leren (training, 
buddy’s, coachgesprek, literatuurstudie) 
zorgen voor ruimte om gedurende een 
periode van vijf maanden in beweging te 
komen in je persoonlijke proces als leider 
in de praktijk van alledag. De benadering 
van ‘The Undefended Leader’ is ontwikkeld 
door Simon Walker in het kader van de 
theologische opleiding van predikanten aan 
Wycliffe Hall, Oxford University. De training 
richt zich op vrijheid om jezelf te zijn in 
interactie met je omgeving en om beweeglijk 
te kunnen zijn met diverse houdingen in 
verschillende situaties.

EEN NIEUWE TRAINING START IN JUNI 2018.  
KIJK OP PROTESTANTSEKERK.NL/THE-UNDEFENDED-LEADER.  

Training The 
Undefended Leader 

TOV-AVONDEN
De HGJB organiseert in 
maart vijf TOV- avonden 
door Nederland, 
 bedoeld voor tiener-  
en catechesegroepen. 
Het zijn avonden vol 
verschillende activitei-
ten, spellen, lekker eten 
en inhoudelijke over-
denkingen. De avonden 
vinden plaats in Nijkerk, 
Zwolle, Dordrecht,  
Zoetermeer en 
 Zierikzee.  

hgjb.nl > voor jongeren > 
activiteiten 

Op vrijdag 16 maart 2018 
verzorgt theoloog Frits de 
Lange (foto) de tweede 
Vrijzinnige Lezing met als titel: 
‘Opnieuw beginnen. Radicale 
theologie tussen vrijzinnigheid 
en orthodoxie’. De Lange wil 
in het spoor van Bonhoeffer 
verkennen of een radicaal 
nieuw begin mogelijk is voor 
de christelijke theologie, 
in de overtuiging dat het 
daarin blijft draaien om Jezus 
van Nazareth, maar dat we 
verraad aan hem plegen als we 
opnieuw een religie van hem 
maken. De Vrijzinnige Lezing 
wil postmoderne theologie 
onder de aandacht brengen bij 
het grote publiek. 

16 maart, 20.00 uur,  
Geertekerk Utrecht. Meer  
 informatie en  aanmelden via  
devrijzinnigelezing.wordpress.com.
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Kiezen
Binnenkort mogen we weer naar de stembus. 
Deze keer om onze vertegenwoordigers in de 
gemeenteraad te kiezen. Kort geleden las ik 
het boek van Carolijn Visser: Selma. Aan Hitler 
ontsnapt, gevangene van Mao. Een aangrijpend 
verhaal van een Nederlandse joodse vrouw die 
kort na de oorlog trouwt met een Chinees. In 
 China wijden zij zich aan de opbouw van het land. 
Te kiezen hebben ze alleen steeds minder. Een 
 grillige dictatuur ontneemt hen ten slotte alles. 

Een samenleving 
waarin een mens 
niet mag kiezen, 
 ontspoort. 
Kunnen kiezen is een 
groot goed. Het is 
een voorwaarde voor 
vrijheid. Gelukkig 
leven wij in een vrij 
land. Voor ons is het 
niet de vraag of we 
mogen kiezen, maar 

wat we zullen kiezen. En ook dat is lang niet altijd 
gemakkelijk. Kiezen vraagt om keuzes, en keuzes 
om criteria. Welke partij en politicus krijgen straks 
mijn stem? Wat koop ik wel en wat niet? Doe ik 
actief mee in de kerk? Zo ja, in welke?
Vrijheid is kostbaar. Ze vraagt om keuzes en 
 veronderstelt criteria. Wat doe ik wel en wat niet? 
Waar geef ik mijn stem en tijd aan? Voor wat 
en wie kies ik? Wat bepaalt mijn keuzes? Mijn 
 belangen, mijn portemonnee, mijn angsten?  
Tellen zij die geen stem hebben ook mee? Bepaalt 
de nood  het ‘zuchten van de schepping’ in de 
woorden van apostel Paulus  ook mijn keuze?  
Er is veel te overwegen. Wat een zegen in alle 
vrijheid, coram Deo, te kunnen kiezen.

René de Reuver, 
Scriba van de generale synode

REAGEREN? COLUMN@PROTESTANTSEKERK.NL

‘VRIJHEID 
VRAAGT OM 

KEUZES’
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HET DILEMMA

 

‘I
k denk dat we onze agenda niet moeten laten bepa-
len door de wereld. Er kunnen wel mensen zijn die 
zeggen dat Hemelvaart en Pinksteren tot de kleinere 
christelijke feestdagen behoren, maar daar ben ik 

het niet mee eens. Ik denk dat we op deze dagen heilsfei-
ten gedenken die gelijkwaardig zijn aan Kerst en Pasen. 
Een alternatieve invulling hoeven we niet te zoeken. Als 
we deze dagen loslaten, raken we alleen maar verder van 
het evangelie verwijderd. 
We doen net alsof deze ontwikkeling iets nieuws is, maar 
de kerk heeft er in eerdere tijden veel beroerder voor 
gestaan. Dus ik denk dat we niet moeten kijken naar 
of er nog participanten genoeg zijn. Jezus begon met 
twaalf volgelingen, waarbij er ook één was die het niet 
zag zitten. Het evangelie is vreemd aan de wereld, dat 
realiseer ik me ten volle. Maar die boodschap moeten we 
wel brengen. Ik geloof in het Woord, niet in mogelijkhe-
den bij mensen. Anders stopte ik er helemaal mee. Ik ben 
nu bijna veertig jaar evangelist en predikant. Als ik had 
gedacht dat mensen het product uiteindelijk wel zouden 
kopen omdat ik het zo geweldig aan de man breng of 
omdat het past in de tijd, had ik beter een ander product 
kunnen zoeken. Met betere kansen op de markt.’

‘J
e moet je wel aanpassen want anders zit je 
met maar een handvol mensen in de kerk. Op 
Tweede Kerstdag en Tweede Pinksterdag waren 
onze diensten heel slecht bezet. Toen rees de 

vraag: gaan we door voor deze twintig of dertig mensen 
of gaan we het anders doen? Wij hebben voor die da-
gen in samenwerking met de rooms-katholieke kerk een 
oecumenische dienst opgezet. Eerst alleen op Tweede 
Pinksterdag omdat er hier in het dorp dan gezamenlijke 
feesten voor goede doelen zijn die vanuit de kerken wor-
den georganiseerd. De aftrap van die feesten is op Twee-
de Pinksterdag. Later zijn ook Tweede Kerst- en Paasdag 
oecumenisch ingevuld. 
Op biddag hebben we sinds jaar en dag een gezamen-
lijke maaltijd. We zetten lange avondmaalstafels in de 
kerk en houden daaraan een sobere - in verband met de 
Veertigdagentijd - maaltijd. Vijf jaar geleden zat er twintig 
man, nu veertig. Naderhand wordt een dienst gehouden 
waar ook mensen komen die niet hebben meegegeten. 
Dit jaar hebben we hetzelfde ook op dankdag gedaan, 
maar dan met een ‘gewone’ maaltijd. Door een nieuwe 
invulling te bedenken probeer je mensen enthousiast te 
krijgen.’

‘ANDERE INVULLING 
MAAKT MENSEN WEER 

ENTHOUSIAST’  
Jan Heijdra, diaken  

Protestantse Gemeente Maasland

Op christelijke feestdagen als Hemelvaartsdag en  
Pinksteren gaan veel mensen eropuit, maar niet naar de kerk.  

Tijd om een alternatieve invulling voor deze dagen te  
zoeken of is dan het hek van de dam?

‘AGENDA NIET  
LATEN BEPALEN  

DOOR DE WERELD’   
Jan Geene, predikant  

Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee
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‘BLIJF  
ALS KERK   

JEZELF’ 
Ron Koopmans, predikant  

Hervormde Jozefkerk Assen

‘H
ier in Assen hebben de wijkgemeenten voor 
Hemelvaartsdag besloten gezamenlijk een 
openluchtdienst te houden. Het wordt iets 
feestelijks met een muziekkorps in een park 

in de binnenstad. Er zijn mensen die daar niet van hou-
den. Hun bieden we ook een gewone dienst aan. Ik vind 
dat je als kerk jezelf moet blijven. Je gaat wel een beetje 
mee in wat mensen verwachten of verlangen, maar de 
boodschap van de kerk is uniek genoeg. Wat je kwijt 
bent, ben je kwijt en daarom zou ik niet al te veel con-
cessies doen aan wat mensen leuk vinden of gezellig. 
Bij ons werd de dienst op Hemelvaartsdag heel aardig 
bezocht, vandaar dat ik zelf niet de initiatiefnemer was 
van de openluchtdienst. Ik ben ervoor gaan zitten om de 
normale diensten te handhaven. Met biddag hebben we 
volgens sommigen zelfs een stap achterwaarts gedaan 
door een dienst te organiseren. Sinds jaar en dag hadden 
wij geen aparte biddagdienst, maar vooral mensen uit 
plattelandsgemeenten misten die toch. Toen ik een voor-
beeldliturgie van de Raad van Kerken onder ogen kreeg, 
dacht ik: daar kan ik weleens aan meedoen. Afgelopen 
jaar hebben we voor het eerst sinds decennia weer een 
dienst op biddag gehouden.’

‘D
it zijn mooie kansen om op een andere ma-
nier invulling aan je kerkdienst of viering te 
geven. Het is de kunst om te zoeken naar 
raakvlakken met het gewone leven en daar 

nieuwe vormen aan te koppelen. Ik geloof dat de christe-
lijke feestdagen een betekenis hebben die waarde heeft 
voor mensen van nu. De kunst is die waarde naar boven 
te halen en te vertalen. Doordenk als gemeente waarom 
je een feest viert en zoek daar een passende vorm bij.
In mijn eigen gemeente ben ik betrokken bij de biddag- 
en dankdagviering in de middag. Van oudsher zijn dat 
echte gezinsvieringen. Om twee uur gaan we lunchen 
met kinderen, ouders en iedereen die dat leuk vindt. 
Daarna is er een interactieve viering, waarin een Bijbel-
gedeelte en de thema’s bidden of danken centraal staan. 
De Amerikaanse traditie van Thanksgiving wordt ook in 
Nederland populairder. Houd eens zo’n typische maaltijd 
met pompoen en kalkoen, benoem waar je dankbaar 
voor bent en uit dat richting God. Op Hemelvaartsdag 
kun je - al is dat niet zo milieuvriendelijk - samen bal-
lonnen met een boodschap eraan oplaten, als symbool 
voor loslaten. De boodschap van wat we vieren heeft nog 
steeds kracht, maar het vraagt creativiteit om pakkende 
vormen te bedenken.’   

‘BETEKENIS  
VERTALEN IN  

VORMEN VAN NU’ 
Nelleke Plomp, werkzaam bij  

JOP Jong Protestant en projectleider Kliederkerk

Kleine feestdagen te klein voor de kerk?
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VAN DE PROTESTANTSE 

KERK IN NEDERLAND

Meer meningen over dit dilemma leest u op 
protestantsekerk.nl/actueel.Door het zoekwoord 
‘pinksteren’ in te typen op jop.nl vindt u praktische 
werkvormen voor diverse vormen van groepswerk en  
voor allerlei leeftijden.



12  13

Hoe kijkt u terug op een jaar vol 
activiteiten rondom Luther en de 
 Reformatie? ‘Wat mij geraakt heeft 
was de gretigheid waarmee de men
sen kennis opdeden en openstonden 
voor het stellen van persoonlijke vra
gen. Daardoor leerde ik opnieuw naar 
Luther kijken door de ogen van de 
vraagstellers. Ook bijzonder waren 
de internationale conferenties die je 

dwongen uit je comfortzone te stappen en je expertise uit te 
bouwen. We ontmoetten niet alleen kerkhistorici maar ook 
specialisten uit andere disciplines, zoals kunst en literatuur. 
Daar kan ik veel van leren.’ 

Welke kennis wilt u als bijzonder hoogleraar vooral over-
dragen? ‘Luther was heel sterk een contextueel theoloog: 
wanneer is een tekst geschreven en aan wie gericht. Het is 
heel spannend om te bestuderen wat er in die periode nog 
meer gebeurde en de inbedding serieus te nemen. In de 
lijn van Lutheronderzoekers Kooiman 
en Boendermaker heb ik een methode 
opgebouwd waarin ook zijn nietacade
mische geschriften een plaats krijgen, 
zoals correspondentie, tafelgesprekken 
en preken. Ik vind het belangrijk studen
ten vertrouwd te maken met de verschil
lende genres van zijn denken. Luther 
heeft heel helder weten te verwoorden 
waar het voor hem om ging. Dat sprak 
in zijn tijd veel mensen aan en het is nog 
steeds interessant. Want de verbinden
de factor in zijn werk is dat hij bewust 
zichzelf liet zien, ook zijn zwaktes. In een 
preek over Lea en Rachel zei hij bijvoor
beeld dat hij begreep hoe zij zich moe

12

ESTAFETTE SABINE HIEBSCH

‘Niemand heeft het gezag over de betekenis 
van de Schrift. De mens wordt telkens 

opnieuw geroepen om zelf na te denken.’ 
Aldus Sabine Hiebsch, bijzonder hoogleraar 
aan de Theologische Universiteit Kampen.

ten hebben gevoeld toen ze het huis van hun vader moesten 
verlaten. Zo voelde hij zich toen hij de Rooms Katholieke 
Kerk achterliet. Ik wil de studenten laten zien dat Luther altijd 
twijfels bleef kennen en die ook uitte. Hopelijk kan mijn bij
drage over Luther in Kampen ook helpen om de eigen gere
formeerde context en traditie beter te begrijpen. Het kennen 
van je eigen traditie en het spreken daarover is de basis voor 
verbinding.’

Zouden wij meer een voorbeeld moeten nemen aan het 
revolutionaire van Luther? ‘Revolutie betekent oorspron

kelijk omwenteling en dat wilde Luther 
bereiken binnen zijn kerk. Maar dat 
liep dus anders. Wij kunnen leren van 
zijn moed om misstanden in een kerk 
te benoemen. Misschien was hij een 
klokkenluider avant la lettre. Meestal 
wordt zo iemand niet erg gewaardeerd. 
Begrijpelijk, want hij zaagt aan de poten 
van de gevestigde orde. Maar kerkzijn 
– afhankelijk van context en tijd – is wel 
degelijk de moed hebben om zaken te 
benoemen. Denk aan de kwestie van 
seksueel misbruik binnen de Rooms 
Katholieke Kerk. En aan LatijnsAmerika 
en de bevrijdingstheologie. Soms moet 
je tegendraads durven denken. Het klinkt 

IN ’T KORT
Prof. dr. Sabine Hiebsch studeerde 
theologie in Parijs, Tübingen, 
Amsterdam en Bonn. Ze was als 
onderzoeker verbonden aan de 
Universiteit van Utrecht, was lid van 
diverse synodes en van het generale 
college voor de kerkorde. Ze is nu 
bijzonder hoogleraar op de Kooiman-
Boendermaker leerstoel voor Luther en 
de geschiedenis van het (Nederlandse) 
lutheranisme aan de Theologische 
Universiteit in Kampen. Rond haar 
inauguratie dit voorjaar zal haar boek 
Luther voor leken verschijnen bij 
Uitgeverij Vuurbaak. 

‘ Soms moet je 
tegendraads 
durven denken’ 

Lutherkenner Sabine Hiebsch

‘HET KENNEN VAN 
JE EIGEN TRADITIE 
IS DE BASIS VOOR 

VERBINDING’
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zo simpel hè, zelfstandig denken, maar dat is wat van ons 
wordt gevraagd. De kerk kan zeker van Luther leren de dyna
miek te zien van de enkeling die voor God staat. En ook het 
telkens opnieuw bevragen wat het Woord betekent. Niemand 
heeft het gezag om te bepalen hoe over theologische kwes
ties moet worden gedacht. Ook de kerk is geen gezaghebber 
over de betekenis van de Schrift. De mens wordt telkens 
opnieuw geroepen om zelf na te denken.’ 

Is dit het belangrijkste van kerkzijn: opnieuw luisteren 
naar mensen met een ander geluid? ‘Dat hoort er zeker bij. 
Maar kerkzijn betekent vooral dat je een gemeenschap van 

gelovigen bent, gericht op de maatschappij, breed en inter
nationaal georiënteerd, onderdeel van een wereldgemeen
schap. Oecumene is meer dan de verbinding met andere 
protestantse kerken.’

Hoe ziet u de plannen voor Kerk 2025? ‘Het gaat om een 
visie op kerkzijn vanuit theologische kennis op een historisch 
fundament. De kerk is geen bedrijf of vereniging, dus je kunt 
niet puur vanuit rendementsdenken handelen. Natuurlijk 
moet je je eerlijk uitspreken als financiële problemen nopen 
tot het maken van andere keuzes, maar verder moet je na
denken over hoe je omgaat met de inhoud van kerkzijn. Back 
to basics betekent dat we genoeg kennis van traditie en 
geschiedenis nodig hebben om terug te gaan naar die basis. 
Als dat niet zo is, krijgen we een kwestie als die rond het 
zegenen of inzegenen van levensverbintenissen. Zonder ken
nis van de ontstaansgeschiedenis van ordinantie 5.4 ontstaat 
een strijd over formuleringen.’

De estafettevraag van Ron van der Spoel is: Wat zou 
Luther zeggen als ik hem zou vragen mij te leren bidden?
‘Dat is een belangrijk thema en Luther heeft daar mooie 
dingen over gezegd. Onlangs heb ik voor een nieuwe bun
del twee teksten van Luther over dit vraagstuk vertaald en 
ingeleid. De eerste is een kort troostbriefje voor christenen, 
geschreven rond 1540. Hierin schrijft hij dat ieder mens – 
dus ook hijzelf – in zijn of haar leven dikwijls niet weet hoe 
hij moet bidden en ook de overtuiging kan hebben het niet 
waard te zijn dat God het gebed verhoort. Luther maakt in 
acht punten duidelijk dat die waarde niet uit jezelf komt. Je 
hebt die gekregen van God omdat Hij ervoor heeft gekozen 
jou te scheppen. Daarom ben je dus waardig. God draagt je 
op dit te geloven.
Het tweede geschrift is een soort pedagogisch stappenplan 
voor het bidden. Daarin zegt hij onder meer dat het belangrijk 
is je te oefenen in het gebed. Ook hier spreekt Luther weer 
uit eigen ervaring. Hij adviseert dat je er een tijd en plek voor 
moet uitkiezen omdat het er anders niet van komt. Zo her
kenbaar!’

VOLGENDE KEER
Sabine Hiebsch geeft het estafettestokje door aan  
Dorottya Nagy, hoogleraar missiologie aan de Protestantse 
Theologische Universiteit en spreker tijdens de generale 
synode van april 2018. 

ESTAFETTE SABINE HIEBSCH
ADVERTENTIES

‘WE KUNNEN LEREN 
VAN LUTHERS MOED 
MISSTANDEN IN DE 

KERK TE BENOEMEN’’

www.donatus.nl

Donatus verzekert vertrouwd

Laatst mochten alle  

kinderen rondkijken in de kerk. 

Ineens was een jongetje weg.  

Ik zag ‘m onder de bank.  

Daar had ie zich verstopt…

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Samen bijbelverhalen ontdekken 
en laten beleven! 

 
Het Centrum voor Bibliodrama 

start in oktober 2018 
voor de derde keer met 
een tweejarige cursus 

 
BIBLIODRAMA BEGELEIDEN 

 
Informatie en opgave bij: 

www.centrumvoorbibliodrama.nl 

 

www.protestantsekerk.nl/preekbeurten

Preekbeurten-
zoeker

Op zoek naar voorgangers 
voor preekbeurten, speciale 
vieringen of speciale 
gelegenheden? Kĳ k in de 
preekbeurtenzoeker op 
protestantsekerk.nl

1/4 adv stoppers.indd   4 10-07-17   13:49

Trek aan de bel,
vraag subsidie aan!

Heeft uw gemeente geld nodig voor een 
toekomstgericht plan? Vraag subsidie aan bĳ  de 
Solidariteitskas. Ga naar protestantsekerk.nl/subsidie

www.protestantsekerk.nl/subsidie

1/4 adv stoppers.indd   1 10-07-17   13:48
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Het jaargesprek
In 2012 heeft de  generale synode besloten jaar gesprekken in 
te voeren.  Iedere kerk organiseert tenminste één keer per jaar 
een vast moment waarop predikant en kerkenraad stilstaan 
bij het werk en de beleving daarvan. Zo’n gesprek tussen 
vrijwilligers en betaalde krachten kan best lastig zijn. De Pro-
testantse Kerk in  Nederland biedt op verschillende manieren 
ondersteuning. In de brochure Jaargesprekken vindt u onder 
meer informatie over het voorbereiden van zo’n gesprek.

protestantsekerk.nl > jaargesprekken 

do’s 
don’ts

UITGELICHT
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Rood, oranje  
of groen
Met het stoplichtmodel 
kunt u een evaluatie of 
de monitoring van een 
project visualiseren. Dat 
geeft houvast tijdens een 
evaluatiegesprek. Dit model 
werkt het beste als van 
tevoren duidelijke doelen 
zijn gesteld. 

 Groen: doel behaald.
 Oranje: doel deels 

behaald/opletten.
 Rood: doel niet behaald.

De kleuren kunnen toegepast 
worden op het behalen van 
inhoudelijke doelen, de inzet 
van de financiële middelen 
en het verloop van planning 
en proces. 

GOED EVALUEREN

‘Evaluatie 
is de laatste 

stap – en de eerste 
stap – in een cyclus van 
leven en leren die een 
opwaartse spiraal van 

groei voortbrengt’
– Stephen Covey in Time 

Management volgens 
Covey – Om een organisatie scherp te houden en de 

kwaliteit te bewaken zijn evaluaties onontbeerlijk. 
Jaargesprekken zijn daarbij een uitgelezen middel. 
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Bomen en bos
Weet op welke onderdelen u 
een project evalueert en houd 
deze gescheiden. Het is jammer 
een heel project af te schieten 
terwijl het slechts op een van 
de onderdelen niet goed is 
verlopen. Bovendien weet u op 
deze manier welke onderdelen 
verbetering behoeven. Er zijn 
vier vormen van evaluatie:
1. Productevaluatie: Heeft het 
project of de samenwerking een 
duidelijke toegevoegde waarde? 
Wat heeft het opgeleverd?
2. Procesevaluatie: Hoe is 
het project van begin tot eind 
verlopen?
3. Persoonsevaluatie: Is de 
rolverdeling in het team helder? 
Wat geeft de teamleden energie 
en inspiratie? Worden ieders 
talenten goed benut?
4. Procedure-evaluatie: 
Verloopt het project volgens de 
richtlijnen en past het binnen 
het beleidsplan? 

‘Door er “even voor te gaan 
zitten” worden ontwikkelingen 

tijdiger onderkend en kan er 
eerder bijgestuurd worden’

– Brochure Jaargesprekken, Protestantse Kerk –

‘W
e hebben cir
ca 300 leden: 
dorpshuizen, 
gemeen

schapshuizen en dorpsbelan
genorganisaties. Bij DKK ondersteu
nen wij hen door te adviseren op gebied 
van financiën, marketing en administratie, 
en mee te denken over contracten met 
personeel, vrijwilligersbeleid en evaluatie
gesprekken. Ieder dorpshuis heeft de zaken 
anders geregeld. Overal werken vrijwilli
gers, maar soms zijn er betaalde krachten 
zoals een beheerder. Ook wordt regelmatig 
de horecaexploitatie verpacht. Er zijn dus 
veel verschillende constructies. Wie gaat 
evalueren moet altijd van tevoren de vraag 
stellen: met wie, waarom en wat is de ver
houding met elkaar?’

Wie voert die evaluatiegesprekken?
‘In dorpshuizen hebben bestuurders de rol 
van werkgever, zij voeren de evaluatiege
sprekken. Goed evalueren begint in mijn 
ogen altijd bij het begin: als je met iemand 
gaat werken, zet dan helder op papier wat 
je van elkaar verwacht. Waar mag iemand 
aan gehouden worden? Als het om vrijwil
ligers gaat, of mensen die een heel lage 
vergoeding krijgen, dan heeft zo’n evalu
atiegesprek natuurlijk een andere insteek. 
Maar als iemand goed betaald krijgt, moet 
hij of zij ook goed werk leveren.’

Best lastig, zo’n functionerings-
gesprek met iemand die je goed 
kent?

‘Klopt, in de dorpshuizen is het ons 
kent ons. Des te belangrijker is het om 

zakelijk te zijn in zo’n gesprek. Probeer 
duidelijk te maken dat je privé en zakelijk 
gaat scheiden. Zorg ervoor dat het een ge
sprek is met input van twee kanten. De me
dewerker moet alle ruimte krijgen om te ver
tellen hoe het gaat en hoe hij de begeleiding 
ervaart. Maar houd ook het gezamenlijke 
doel voor ogen, namelijk het belang van het 
dorpshuis. Doe het professioneel: maak een 
verslag en kijk samen of dat klopt. Dit zijn 
geen details. Door een klein meningsver
schil kan een hele gemeenschap overhoop 
komen te liggen.’

Welke tips hebt u voor bestuurders?
‘Ik raad altijd aan om niet met het voltallige 
bestuur tegenover iemand te gaan zitten. 
Daarmee voorkom je dat iemand zich in het 
nauw gedreven voelt. Eén persoon is ook 
niet verstandig, twee is ideaal. Neem de 
tijd. Voer het gesprek open en eerlijk, met 
wederzijds respect. Is het dorpshuis echt 
‘een huis van het dorp’ geworden? Dan 
gaat het goed.’

MEER INFORMATIE: DORPSHUIZEN.NL

CASE HET DORPSHUIS

 Soms wordt hem gevraagd of hij niet een kant-
en-klaar evaluatieformulier heeft liggen. Dat 

heeft Guido Ariessen, adviseur bij de vereniging 
Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland (DKK), 

niet. ‘Evalueren is maatwerk.’

‘WEES OPEN EN EERLIJK’

DO’S

 Kies een geschikte ruimte en zorg dat u niet 
gestoord kunt worden. Gezellig of knus klinkt goed, 
maar kan afleiden. Een te zakelijke ruimte roept ook niet 
de juiste sfeer op. 

 Stel positieve en opbouwende vragen zoals: ‘Welke 
onderdelen van het werk ervaar je als inspirerend? 
Komen die voldoende tot hun recht? Hoe zou je ermee 
verder willen gaan?’  

 Maak heldere afspraken over het doel van het 
gesprek en benoem wat er met de uitkomsten gaat 
gebeuren. Evalueer achteraf kort hoe de deelnemers het 
gesprek hebben ervaren.

DON’TS

 Verras de predikant of kerkelijk werker niet met 
thema’s die niet op de agenda staan. Zorg ervoor dat 
alle deelnemers gesprekspunten kunnen aandragen en 
dat de agenda van tevoren bekend is. 

 Plan het jaargesprek niet in een drukke tijd in 
het kerkelijk jaar. De maanden mei en juni hebben de 
voorkeur. 

 Houd het gesprek niet in een te grote groep, dat 
compliceert de gespreksvoering.

Bron: Brochure Jaargesprekken Protestantse Kerk 
in Nederland

Het verloop van een jaargesprek is nooit helemaal te plannen. U kunt wel de 
juiste voorwaarden scheppen voor een professionele en prettige evaluatie.  

Gemiddeld genomen vindt 
71% van werkend Nederland 

functioneringsgesprekken nuttig.  
Bron: functioneringsgesprek.nl
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ACTUEEL

Dit jaar wordt The Passion in de Bijlmer 
opgevoerd. Het muzikale evenement 
geeft kerken de kans om op allerlei 
creatieve manieren in contact te 
komen met niet-kerkelijke mensen. 

‘A ls er een 
 moment is om 
nietk erkelijke 
mensen te 
 bereiken, dan is 
dat wel tijdens 
The Passion’, 
zegt Marja Brak. 
In 2016 was zij 

er namens de Raad van  Kerken (RvK) 
in Amersfoort bij betrokken toen het 
evenement in die stad werd opgevoerd. 
De samenwerkende kerken organiseer
den destijds allerlei activiteiten. ‘Vooraf 
maakten we het tijdschrift Passie in 
Amersfoort met onder meer een voor
uitblik op alle voorbereidingen en inter
views met bekende inwoners en Ma
riavertolker Ellen ten Damme. Dat was 
echt een knaller. Maar liefst zeventig
duizend exemplaren werden verspreid 
met de plaatselijke huisaanhuiskrant.’ 
Bovendien bestelde de RvK tiendui
zend boekjes met het paasverhaal uit 
de Bijbel in Gewone Taal, die bezoekers 
gratis konden ophalen in kerken die 
tijdens de Passiondag opengesteld 
waren. ‘Dat liep geweldig. Duizenden 
mensen kwamen langs en namen een 
boekje mee.’
In sommige kerken konden bezoekers 
ook nog eten en voorbeschouwen; 
na afloop was er passiemuziek in de 
SintJoriskerk. The Passion viel op 
de dag van het overlijden van Johan 
Cruijff. Veel jongeren die nog nooit een 
voet in de kerk hadden gezet, maakten 
van de gelegenheid gebruik om voor 
hem in de kerk een kaarsje aan te ste
ken en deelden dit op social media.

PRACHTIG DIVERS
Ook in Leeuwarden werkten de kerken 
in 2017 samen om zich aan de dui
zenden bezoekers te presenteren. ‘Op 
die dag heb je de mogelijkheid om het 
paasverhaal goed te vertellen aan veel 
mensen’, vertelt JanJaap Stegeman, 
predikant in de plaatselijke Grote Kerk. 
‘In de Doopsgezinde Kerk was gedu
rende de hele dag een stiltegebed, en 
bezoekers konden er een oecumeni
sche kruiswegstatie bekijken. Iedere 
meewerkende kerk had een afbeelding 
gemaakt. Het gaf een prachtig divers 
beeld.’
De Grote Kerk ligt centraal en was die 
dag in een stadswandeling langs religi
euze plekken opgenomen. ‘We hadden 
er een kunstexpositie en een boeken
stalletje opgesteld. Al met al namen er 
wel zeshonderd bezoekers een kijkje.’
In een grote buitenwijk projecteerde 
de protestantse wijkgemeente Cam
minghaburen de televisieuitzending op 
een groot scherm in het kerkgebouw. 
Ongeveer zeventig rolstoelers, dove 
en slechthorende mensen maakten er 
gebruik van.

EVENT-GEVOEL
Kerken kunnen hoe dan ook aanhaken 
bij The Passion. Veel kerken nodigen 
 leden en belangstellenden uit om 
 samen de liveuitzending te bekijken. 
Bezoekers krijgen zo het gevoel een 
event bij te wonen. Gemeenteleden 
 nemen vrienden en buren mee. Voor 
velen is dat een eerste kennismaking 
met het paasverhaal. 
Met eenzelfde educatief doel ontwik
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8e editie van The Passion in de Bijlmer

Op protestantsekerk.nl/ 
pasen vindt u drie 

werkvormen om dieper 
in te gaan op het verhaal 

en de hoofdpersonen van 
The Passion

The Passion 2017 
 in Leeuwarden
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Protestantse Gemeente De Voorhof 
(Kesteren)

predikant 
(0,6 fte)

REAGEREN UITERLIJK 21 MAART

Protestantse Gemeente Ugchelen 
(de Bronkerk) 

cantor-organist

REAGEREN UITERLIJK 1 MAART 

Gereformeerde Kerk 
Sliedrecht

predikant 
(0,8-1,0)

REAGEREN UITERLIJK 28 MAART

Protestantse Gemeente 
’s-Heerenberg–Zeddam 

predikant 
(1,0 fte) 

REAGEREN UITERLIJK 10 MAART 

Protestantse Gemeente te 
Vroomshoop 

jongerenwerker 
(12 uur per week)

REAGEREN UITERLIJK 31 MAART

Evangelisch-Lutherse Gemeente 
Amsterdam (Brandpunt 
Amsterdam-Stad)

predikant (20 uur per week)

REAGEREN UITERLIJK 10 MAART

Protestantse Gemeente 
Aalten

predikant 
(1,0 fte)

REAGEREN UITERLIJK 1 MAART

Protestantse Gemeenten Katlijk-
Mildam, Oude- en Nieuwehorne en 
Jubbega-Schurega-Hoornsterzwaag

predikant (1,0 fte)

REAGEREN UITERLIJK 10 MAART

Protestantse wijkgemeente 
Stinskerk te Zwolle

predikant 
(0,5 fte)

REAGEREN UITERLIJK 24 MAART

Protestantse Gemeente 
Engelen 

predikant 
(0,5 fte)

REAGEREN UITERLIJK 31 MAART

Protestantse Kerk te Ieper
(België)

predikant
(1,0 fte)

REAGEREN UITERLIJK 1 APRIL

Elthetokerk
Amsterdam-Oost

predikant
(0,8 fte)

REAGEREN UITERLIJK 13 MAART

Protestantse Gemeente 
Surhuisterveen-Boelenslaan 

kerkelijk werker 
(1,0 fte)

REAGEREN UITERLIJK 15 MAART

VACATURES
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 voor:
aprilnummer vóór  
13 maart

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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ACTUEEL

kelden Judith Kruit, jongerenwerker 
in Amersfoort, en Maria Berends, 
predikant in Leusden, in de aanloop 
naar The Passion 2016 interactief 
lesmateriaal met behulp van fragmen
ten uit  vorige uitvoeringen. ‘Daarmee 
gaven vrijwilligers gastlessen aan in 
totaal z  estig klassen op basisscholen 
in Amersfoort en omgeving’, vertelt 
 Berends. ‘Het paasverhaal kwam tot 
leven en de  kinderen kregen zin om  
The Passion echt te gaan zien.’
Verschillende kerken organiseerden, 
 geïnspireerd door The Passion, een 
eigen muzikale processie door het 

dorp met lokale optredens. In het 
Friese  Burgum bijvoorbeeld werd op 
deze  manier het paasverhaal heel 
laagdrempelig onder de aandacht 
van het hele dorp gebracht.  Jolanda 
Paans Spoelstra, predikant van de 
 Protestantse  Gemeente Burgum: 
‘ Samen met collega’s van twee andere 
kerken bewerkten we een bestaand 
script naar onze dorpssituatie, trokken 
met een eigen verlicht kruis door het 
dorp en speelden scènes op vier ver
schillende locaties, onder begeleiding 
van Nederlandse popmuziek, een koor 
en solisten uit het dorp. Het was een 
groot succes. In totaal kwamen er wel 
drieduizend mensen naar kijken.’

RUST EN VERSTILLING
Na afloop van The Passion kiezen 
sommige kerken juist voor rust en 
 verstilling. Zoals in Biddinghuizen, waar 
leden van de protestantse gemeente 

en gelovigen van de St. Bonifatius
parochie, elk jaar na afloop eerst na
praten en daarna een lange nachtwake 
houden. Dominee Margriet van de Bunt: 
‘Het is klein en sober. In de avondbij
eenkomst zijn we met ongeveer vijftig 
mensen, maar in de nacht blijven er 
zo’n tien mensen waken.  
We doorbreken de stilte met enkele 
 meditatieve momenten, bijvoorbeeld 
met een korte tekst of een  filmfragment. 
In de ochtend lopen we dan letterlijk 
de zonsopgang tegemoet en doen heel 
voorzichtig alsof het al Pasen is. Echt 
een mooi moment.’

In de Bijlmer bereiden zich ongeveer 150 kerken 
en geloofsgemeenschappen voor op The 
Passion, die er op Witte Donderdag (29 maart) 
zal plaatsvinden. Actuele informatie is te vinden 
via thepassion.nl. Pasen met een groep jongeren 
op een heel andere manier beleven? In de nacht 
voor Pasen vindt de Paas Challenge plaats, een 
spannend spel voor jongeren tussen 13 en 17 
jaar. Meer informatie op jop.nl.

T
E

K
S

T
 W

IE
G

E
R

 FA
V

IE
R

TIPS
 
> Betrek scholen in je programma. 
JOP, Jong Protestant, heeft 
goed interactief lesmateriaal 
met fragmenten uit The Passion. 
Betrek de scholen wel in een 
vroeg stadium.

> Zoek samenwerking met lokale 
kerken en voorkom versnippering 
door een centraal contactpunt te 
vormen. Houd activiteiten ook 
op een centrale, goed bereikbare 
plek. 

> Zorg voor activiteiten voor 
verschillende generaties. The 
Passion is leuk voor jongeren én 
voor veertigers en vijftigers. Maak 
er een evenement van op social 
media. Dat trekt ook mensen die 
niet zoveel meer met de kerk 
hebben.

Bron: Mieke Wiegeraad, 
Dienstenorganisatie Protestantse 
Kerk in Nederland

Uw vacature  
hier?

WEBREDACTIE@PROTESTANTSEKERK.NL



Collecten

18 FEBRUARI 2018, COLLECTE NOODHULP
Samen met andere kerken staat de Protestant-
se Gemeente Almere jaarlijks tussen de 1300 
en 1500 inwoners in financiële nood bij met 
praktische hulp zoals een Sociale Supermarkt. 
Mensen worden ook ondersteund met advies 
en cursussen om weer op eigen benen te 
staan. De activiteiten vinden plaats op zeven 
verschillende locaties. De kerken willen alles 
onderbrengen in één pand.

18 MAART 2018, 
COLLECTE WERELDDIACONAAT
In de textielstad Tirupur in India gaan meer dan 
tienduizend kinderen niet naar school, maar 
werken in de textielindustrie. Kerk in Actie- 
partner SAVE werkt samen met gezinnen aan 
oplossingen: onderwijs voor kinderen en het 
versterken van hun ouders. Inmiddels heeft 
SAVE al twee kinderarbeidvrije zones opgezet, 
waar niemand het accepteert als een kind niet 
op school zit.

25 MAART 2018, COLLECTE  
KERK IN ACTIE TOTAAL
Jarenlange oorlog, armoede, ziekte en huise-
lijk geweld maken het leven in Oeganda zwaar. 
Mothers’ Union werkt samen met moeders aan 
verbetering, o.a. door het verstrekken van zaai-
goed, zodat zij zelf in hun inkomsten kunnen 
voorzien. Zo worden kwetsbare gezinnen in 
Noord-Oeganda sterker en gloort er hoop op 
een betere toekomst.

1 APRIL 2018, PAASCOLLECTE JEUGDWERK
In de Kliederkerk ontdekken jong en oud 
op een creatieve manier de betekenis van 
 bijbelverhalen. Afgelopen jaar zijn er meer 
dan honderd kliederkerken gestart. JOP, Jong 
Protestant, brengt deze kliederkerken via 
digitale en fysieke ontmoetingen met elkaar in 
verbinding. JOP ondersteunt ze ook met tips 
en advies om verder te groeien in geloof en 
creativiteit. 

COLLECTEER MEE! 
De collecteafkondigingen voor 
de landelijke collecten staan op 
protestantsekerk.nl/collecterooster. 
In de Veertigdagentijd staan de Kerk 
in Actie-collecten in het teken van de 
40dagentijdcampagne ‘Onvoorwaardelijke 
liefde’. Alle materialen vindt u ook op 
kerkinactie.nl/40dagentijd. 

WIE & WAARKERK & ZO  

Scheurkalender 
Vijftigdagentijd 
Het Evangelisch Werkverband biedt voor de 
Vijftigdagentijd tussen Pasen en Pinksteren een 
scheurkalender aan, met het thema ‘Wachten 
op de Heilige Geest’. De scheurkalender bevat 
iedere dag een pagina voor volwassenen 
en een kinderpagina met teksten, een lied 
of gebed en een creatieve verwerking. De 
kalender is ook geschikt als gemeenteproject: 
er is een aanvullend pakket beschikbaar met 
kindermateriaal, jeugdavonden, kringmateriaal 
en preekschetsen. 

EWV.NL > WEBWINKEL (€3,95)

Verhalen van 
de straat
Pastor van 
oecumenisch 

diaconaal-pastoraal centrum 
de Open Hof in Groningen, 
Annemarie van der Vegt, laat 
tien bezoekers aan het woord 
die aan de hand van de tien 
geboden vertellen over hun 
leven, vragen en dilemma’s. 
Deze blik op het leven op 
straat wordt geïllustreerd met 
veel foto’s. 

Verhalen van de straat en hun  
tien geboden, te bestellen via  
info@openhof.org. €18,90. 

Oog in oog 
Dr. Kick Bras, 
voormalig voorzitter 
van Vacare, platform 

voor meditatief leven in de 
Protestantse Kerk, en groot 
kenner van de christelijke 
mystiek, neemt de lezer bij de 
hand langs 55 kunstwerken, 
van klassiek tot modern. Voor 
persoonlijke inspiratie maar 
ook voor gesprekskringen.

Kick Bras, Oog in oog, christelijke 
mystiek in woord en beeld. 
Skandalon, €27,50.

Een weg  
van dagen
Goed voor 
een jaar lang 
dagelijkse 
inspiratie: 

teksten van Huub Oosterhuis 
weergegeven bij wijze 
van dagboek: psalmen, 
gedichten, liederen en 
verhalen die wekelijks met 
elkaar verband houden.

Teksten van Huub Oosterhuis, 
gekozen door Elte Rauch: Een weg 
van dagen, Bijbel, bezinning en 
poëzie.  Van Gennep, €19,90.

Paasgroeten 
Doet u al mee aan de Paasgroetenactie? 
Vanuit allerlei gemeenten binnen de 
 Protestantse Kerk sturen gemeente-
leden ook dit jaar weer een paasgroet 
aan gevangenen in binnen- en buitenland 
en aan mensen en organisaties van de 
groetenlijst van Amnesty International. 
De kaarten die verstuurd worden, komen 
voort uit een project in een gevangenis. 
Daar zijn gevangenen aan de slag gegaan 
met het thema van de 40dagentijd-
campagne: Onvoorwaardelijke Liefde. 
Diaconieën en ZWO-groepen maken het 
versturen van de kaarten mogelijk.

KERKINACTIE.NL/PAASGROETENACTIE

Pasen 

Pasen is minder makkelijk 
aanschouwelijk te maken dan 
Kerst, maar met de suggesties en 
werkvormen voor kerk en buurt  
op protestantsekerk.nl/pasen  
komt u ver.

Leestips
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BEROEPEN
te Austerlitz, ds. M. Boon te Barneveld (+ 
aangenomen); te Rijssen (hervormd), ds. B. 
Jongeneel te Apeldoorn; te Katwijk aan den Rijn 
(hervormd), ds. B.E. Weerd te Huizen; te Gouderak 
(hervormd), ds. K.E. Schonewille te Waardenburg-
Neerijnen; te Ermelo (hervormd, Nieuwe Kerk 
Zuid, Leuvenum en Staverden), ds. J.A.C. Olie te 
Genemuiden; te Joure-Terkaple, ds. T.S. van der 
Schaaf te Grou (+ aangenomen); te Oldehove-
Niehove, proponent T. Hiemstra te Groningen 
(+ aangenomen); te Oud-Beijerland (hervormd), 
ds. J.J. ten Brinke te Stolwijk; te Arnemuiden 
(gereformeerd), ds. W.F. van de Woestijne te Strijen; 
te Rotterdam (Alexanderkerk), ds. R.J. van Amstel 
te Amsterdam-Zunderdorp; te Sprang (hervormd), 
ds. E. van Wijk te Hei- en Boeicop; te Epe (hervormd, 
Goede Herderkerk), ds. G.C. Buijs te Zevenbergen; 
te ‘t Harde (hervormd, Elim), ds. A.J. Post te 
Nieuw-Beijerland; te Jistrum i.c.m. Surhuizum, 
ds. G.H. Borger-Koetsier te Musselkanaal/Mussel; 
te Noordhorn (hervormd), ds. J.A.C. Olie te 
Genemuiden.

AANGENOMEN
naar Aalsmeer (hervormd, wijk Dorp), ds. G.H. 
de Ruiter te Elburg (VEG); naar Driebergen 
(wijkgemeente Immanuël), ds. H.J. Reinders te Lisse; 
naar Giessendam/Neder-Hardinxveld (hervormd 
wijk 1 Oost), ds. W.J. Westland te Lelystad; 
naar Wijnjewoude-Hemrik (gereformeerd), 
ds. H. Engelsma te Hellendoorn; naar Driesum 
(hervormd), proponent J.A. Mol te Katwijk aan 
Zee; naar Hoogeveen (hervormd wijk Centrum), 
ds. J. Snaterse te Vlaardingen; naar Akkerwoude 
c.a. (hervormd), ds. G.J. Otter te Emmeloord; 
naar Buurmalsen (hervormd), ds. H.J. van Kapel 
te Waspik; naar Werkendam (gereformeerd), ds. 
M.P. Vis te Sint Jansklooster; naar Heinenoord 
(hervormd), proponent E. Agterhuis te Driebergen-
Rijsenburg; naar Ooltgensplaat (hervormd), 
proponent G.J. Anker te Zwijndrecht.

BEROEPBAAR
proponent G.R.G. van der Neut te Utrecht, e-mail 
guidovanderneut@gmail.com, tel. 06-24515084.

OVERLEDEN
31 december ds. H.J. van Haarlem (geb. 5 
september 1957), 4 januari ds. H.J. Oudhof (geb. 10 
januari 1938), 6 januari ds. J. Plasman (geb. 11 mei 
1929), 15 januari ds. P.F. Bouter (geb. 8 december 
1961), 17 januari ds. jonkheer C. van Eysinga (geb. 
14 november 1923), 23 januari ds. K. Vegter (geb. 4 
oktober 1923), 28 januari ds. N.M.A. ter Linden (geb. 
26 juli 1936)

Beroepingsnieuws kunt u doorgeven aan  
het synodesecretariaat, Postbus 8399,  
3503 RJ Utrecht, jaarboek@protestantsekerk.nl en 
voor de pers aan: Persbureau Scheps, Slagvink 7, 
3906 AE Veenendaal, info@persbureauscheps.nl 
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‘Lastige’ feesten 
Hemelvaart is voor veel mensen een moeilijk uit te leggen 
feest. Het boekje ‘Met zonder Jezus – over Hemelvaart’ 
helpt om het feest wat dichterbij te brengen. Tien mensen 
vertellen wat Hemelvaart voor hen betekent. Gebeden, 
gedichten en andere teksten vullen hun bijdragen aan. 
Ook voor Pinksteren is een boekje beschikbaar: ‘de Geest 
krijgen’. Dit boekje gaat in op de negen vruchten van de 
Geest. Het boekje geeft per vrucht een korte overdenking, 
een selectie passende bijbelteksten, een gebed, een lied, 
een gedicht en een mooie afbeelding. Voor persoonlij-
ke inspiratie maar ook voor bijvoorbeeld openingen van 
 vergaderingen en kringen.

BEIDE BOEKJES ZIJN TE BESTELLEN VIA PROTESTANTSEKERK.NL/
WEBWINKEL > ZOEK OP ‘COMBI-AANBIEDING’. SAMEN KOSTEN DE 
BOEKJES €8,50 

Stemmen uit de Schrift
Zit uw gemeente wel eens verlegen om een 
preek? De prekenserie ‘Stemmen uit de 
Schrift’ wordt maandelijks uitgegeven door 
het Confessioneel Gereformeerd Beraad en de 
Confessionele Vereniging. Gemeenten die de 
serie ontvangen, hebben telkens een ‘verse’ 
preek voorhanden wanneer onverhoopt op 
zondag een voorganger uitvalt. Per maand 
krijgen zij een boekje of internetuitgave van 
zestien pagina’s, met twee preken plus een 
liturgie. Een jaargang kost €20,- (per post) of 
€14,- (via internet).

CONFESSIONELEBEWEGING.NL/
PREKENSERIE



SLOTZIN

Daarom geloven wij...
Omdat onze woorden zo schraal zijn,
onze gebaren zo krachteloos,
onze blik zo kortzichtig,
onze harten zo kil,
hebben wij een ander nodig,
met menselijke warmte.
Daarom gedenken wij
Jezus van Nazareth.

Omdat onze dromen zo bedrieglijk zijn,
onze perspectieven zo op onszelf gericht,
onze visioenen slechts van hier en nu, 
hebben wij een medestander nodig
die liefde, recht en trouw ons leert.
Daarom herinneren wij ons
Jezus van Nazareth.

Omdat onze angsten zo talrijk zijn,
onze dood zo doodgewoon,
ons leven zo vaak tevergeefs,
onze oplossingen een deel van ons probleem,
hebben wij een broeder nodig
die zegt: een nieuw begin is altijd mogelijk.
Daarom geloven wij
Jezus van Nazareth.

Alfred C. Bronswijk

Uit Medemens 2, uitgave Kerk in Actie
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Daarom geloven wij...

Nieuwe uitgave is Medemens 
5, een handzaam boekje met 
diaconale gebeden, gedichten 
en prachtige afbeeldingen. Voor 
eigen inspiratie of gebruik bij 
openingen van bijeenkomsten. 
U kunt een gratis exemplaar 
bestellen via kerkinactie.nl/   
kom-in-actie/medemens
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