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Kwetsbare gevolgen
Wat kan het kwetsbare je raken: een pasgeboren baby,
een stokoud echtpaar dat elkaar liefkoost. Het zien van
dit soort taferelen overbrugt weerstanden en haalt je
uit een sleur.
De Bijbel beschrijft tal van kwetsbare momenten. De Here
Jezus was veel onder de weerloze mensen in zijn samenleving. Hij koos ook de kant van hen die door anderen als
minderwaardig werden beschouwd: aan de kant geschoven omdat ze te veel barstjes vertoonden. Tegelijkertijd
stelde Hij zich uiterst kwetsbaar op, tot de dood toe.
Kwetsbaarheid, het thema van dit nummer, heeft dit
jaar alles te maken met de coronacrisis waarmee we
geconfronteerd werden. We dachten dat onze samenleving en ons leven behoorlijk maakbaar waren, maar
niets bleek minder waar. Iedereen is geconfronteerd
met de ziekte of met de gevolgen van alle maatregelen.

En dat gold niet alleen voor ons land, maar voor heel de
wereld. Onze diaconale projecten, zendingswerkers en
buitenlandse kerkelijke partners kregen er ook mee te
maken. Niemand ontsprong de dans.
Dat levert veel kwetsbaarheid op. Is het zwakheid?
Is het kracht? Dat ligt soms dicht bij elkaar. Hoe zegt
Paulus dat ook alweer? Gods kracht wordt zichtbaar in
mijn zwakheid.
In dit nummer gaan we in op de kwetsbare gevolgen
van de coronacrisis. Maar ook op kwetsbaarheid in de
kerk los van de crisis. En op hoe we als kerken kwetsbaren wereldwijd kunnen helpen. Gods kracht wordt
zichtbaar in kwetsbaarheid.
Erjan van der Linde
diaconaal consulent
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Deze vrouw uit Nepal heeft net
haar voedselpakket in ontvangst
genomen. Zij behoort tot de
kwetsbare mensen die het in de
coronacrisis niet redden zonder
hulp. Als kerken mochten we haar
en vele anderen helpen. Ook in
andere landen waar een lockdown
betekent: geen inkomsten, dus
geen eten. Lees meer over de
noodhulp op pagina 14-15.
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tekst henriëtte bal , communicatiemedewerker missionaire team

Doorbroken
lijntjes
Bij de pioniersplekken hebben de
coronamaatregelen misschien nog
wel een grotere invloed gehad dan
in de gevestigde kerken. Marco
Vos vertelt hierover vanuit zijn
ervaring als missionair werker bij
ICF Apeldoorn.
Hoe gaat het met jou?
Marco lacht, het is blijkbaar een onverwachte vraag.
‘Met mij persoonlijk gaat het prima. We zijn na de
eerste crisisflow – wat is het allemaal spannend – toegegroeid naar het nieuwe normaal.’
Wat voor impact hadden alle voorschriften op jullie
gemeenschap?
‘Veel activiteiten vielen stil: samen koffiedrinken, samen eten, de huisgroepen … Hoe groot de impact echt
is, weten we niet. Maar ik denk wel: als dit nog heel
lang duurt, wat gaat dat betekenen?’
Marco vertelt verder: ‘Voor de corona-uitbraak kwamen we op zondag met tachtig tot honderd volwassenen samen. En de maandelijkse maaltijden trokken wel
honderdvijftig mensen extra. Vooral die laatste groep
is nu een beetje buiten beeld. We kennen hen veel
minder, dus we kunnen niet eenvoudig vragen hoe het
met ze gaat.’
Hoe zorg je voor onderlinge verbinding?
‘Onze zondagse livestream voelt eigen; de kijkers zien

onze sprekers en de eigen muziekgroepen. De stream
wordt vertaald in het Arabisch en Farsi.
Eén keer per week ontmoeten we elkaar via ICF Connect: een videosamenkomst via Zoom. We zijn dankbaar
elkaar te kunnen zien. We bidden samen en delen in
groepjes van vier tot vijf mensen persoonlijke dingen.’
Heeft de coronacrisis ook nieuwe dingen gebracht?
‘Het onderlinge contact is verdiept. Het is zo mooi om
te merken dat je een gemeenschap bent.
Ik had wel verwacht dat we meer verzoeken om ondersteuning zouden krijgen, dat we missionair misschien
nieuwe ingangen zouden vinden, maar dat is niet het
geval. Wel heeft een van onze dopelingen een Instagram-account opgezet met volgers tot in Iran.’
Hoe nu verder?
‘Dat is zoeken. Werken met mensen uit andere culturen betekent werken via relaties. Door de lange duur
van de maatregelen zijn er zoveel lijntjes doorbroken.
Die moeten we herstellen. Tegelijk weten we dat Jezus
Christus zijn kerk bouwt, dat geeft rust.’
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tekst petra de jong en ds. jelle nutma , missionair consulenten

Kwetsbaar, met bijna letterlijk de handen in het haar, zie je
de kerkenraad zitten. Niet meer wetend wat de terugloop
in ledental nog tegen kan houden. Verslagen gezichten en
uitspraken als ‘het wordt alleen maar minder’ of ‘nu zijn er
óók nog twee gezinnen vertrokken’.
Bezoek
We stuurden een brief aan de ruim veertig
kwetsbare kerken in ons kerkverband:
kerken met minder dan tweehonderd
leden en een dalend ledental over de afgelopen jaren. Veertien van hen reageerden
positief op de vraag of zij er geholpen mee
zouden zijn eens met ons in gesprek te
gaan over missionaire mogelijkheden.
Zo ontstond voor ons als missionair consulenten een ‘ronde kleine kerken’. We
bezochten deze kerken om samen de situatie te bespreken en ruimte te geven aan de
verlegenheid en het verlangen op missionair vlak. Samen verkenden we eventuele
missionaire mogelijkheden.

verkennen wat God aan de gemeente gaf.
Wat heeft Hij de gemeente in handen
gegeven om mee aan het werk te gaan?
Welke talenten, welke mogelijkheden? Wat
zijn júllie bescheiden beetjes brood en vis,
die in de handen van de Here zoveel meer
kunnen worden?
Soms zagen we ineens wat meer vuur in de
ogen van de kerkenraadsleden: een vonkje
van hoop! Zou het mogelijk zijn – in Gods
kracht – dat onze gemeente misschien niet
opgegeven is? En wat betekent dat voor de
toekomst?
Zodra die laatste vraag op tafel komt,
kunnen we samen nadenken over wat deze
specifieke gemeente nodig heeft.

Van hoe naar waarom

Zegen

De vragen en zorgen bij deze gemeenten
cirkelen meestal rond één woord: hoe. Hoe
blijven we overeind? Hoe lang houden we
het hier nog vol?
Hoe is een vraag die de kerkenraad en de
gemeente helemaal kan leegtrekken.
We hebben daarom geprobeerd deze
vraag even te laten rusten en ruimte te
scheppen voor een aantal nieuwe vragen
rond een ander woord: waarom. Waarom
zijn wij hier op deze plek kerk?
Het waarom heeft alles te maken met de
roeping van de gemeente. Waar zijn we
toe geroepen als kerk? Wat is de essentie
van kerk-zijn?

Wat is het dan een zegen om een kerkverband te vormen. En zo elkaar tot zegen te
zijn!
Soms door hulp in de regio of door het
aantrekken van een interim-predikant.
Soms door coaching van de kerkenraad of
het aanstellen van een pionier.
Maar vooral door met elkaar in gebed te
gaan, te starten met meervoudig luisteren:
naar God, de gemeente, de buurt en de
kerk in haar breedte. Door samen te zoeken naar waar en hoe God al aan het werk
is met zijn missie.
Wat een eer om daar dan aan mee te
mogen werken! En wat geeft dat een ontspanning: het is zijn plan. Hij is getrouw,
zijn plannen falen niet.

Vonkje
Bij de waaromvraag is het belangrijk te
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Kleine
kwetsbare
kerk
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Een kwetsbare
positie

tekst ds. rein den hertog , theoloog/trainer bij via nova , amsterdam

‘Ik weet het niet, hoor. We hebben de wind wel
ontzettend tegen. Althans, zo ervaar ik dat’, zegt een
deelnemer van een Gebed & Focus-avond van Via Nova.
Hoe kun je de boodschap van het evangelie belichamen én
met beide benen in de maatschappij staan?
Ploeteren

Geloof en werk

Een van de onderwerpen van de avond is
de worsteling die de deelnemers ervaren
om hun dagelijkse werkelijkheid en geloof
met elkaar te integreren. In de zondagse
bijeenkomsten en de kringen staat het
evangelie centraal, maar op het werk en
in de buurt gelden heel andere wetten en
uitgangspunten.
Het citaat waarmee ik begon, geeft de
moeite goed weer. Heftige tegenwind. Het
is soms ploeteren om vanuit een volstrekt
gemarginaliseerde en kwetsbare positie
iets van het evangelie te laten zien.

Een van de stappen die Via Nova heeft gezet, is de deelnemers veel meer betrekken
bij de samenkomsten. Zowel bij de vaststelling van de onderwerpen als inhoudelijk.
Een goed voorbeeld is het traject Geloof en
Werk. Gedurende enkele weken heeft een
aantal deelnemers zich intensief beziggehouden met alle vragen rondom werk,
carrière en geloof. Dat zijn er nogal wat
in een stad waarin je identiteit voor een
groot deel bepaald lijkt te worden door je
werk.
Wat is dan het goede nieuws van het evangelie? En wat betekent het evangelie voor
hoe je je werk doet?

Onder de huid
Zending in Europa is een kwestie van een
voor een oogsten, schreef Stefan Paas
in zijn boek Vreemdelingen en Priesters.
Mensen komen niet bij bosjes tot geloof
door groots opgezette campagnes. Maar
eerder een voor een door het getuigenis
van gelovigen. Gelovigen die het evangelie
voorleven, omdat het bij hen onder de huid
is gekropen.
Juist daarnaar is Via Nova op zoek. Hoe
kan de gemeente een plek zijn waar het
evangelie niet alleen gehoord wordt, maar
ook onder de huid komt? Wat is er – menselijk gesproken – voor nodig om dat te
laten gebeuren?

Samenkomst Via Nova
(voor de corona-uitbraak)
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Onverwacht
Na hier intensief over gelezen, gedacht en
gesproken te hebben, zijn de ervaringen en
inzichten rond de samenkomsten gedeeld
in korte vlogs (video weblogs). Deze vlogs
werden stuk voor stuk afgesloten met een
concrete opdracht voor iedere deelnemer.
Via Nova probeert zo de kloof tussen de
dagelijkse werkelijkheid en het geloof te
overbruggen. En de deelnemers toe te
rusten om ieder op zijn eigen plek in de
maatschappij het evangelie te belichamen.
Het blijft marginaal. Het blijft ontzettend
kwetsbaar. Maar toch, soms mogen we
merken dat God op onverwachte manieren
door de gemeente heen werkt. Dan schuift
er iemand ‘zomaar’ aan, die meer van het
evangelie wil ontdekken. Dan waait er
‘zomaar’ even een andere wind.

Lente in de herfst
Ontdek bloesem in oude kerken, bloei in
internationale gemeenschappen en hoor
verhalen van nieuwe kerkplanten. Kom
zaterdag 26 september van 10.00 tot 17.00
uur naar Lelystad.
De coronacrisis kan de lente niet tegenhouden. Zo kan ook de secularisatie de
lente in de kerk niet tegenhouden. Want
Gods Geest laat zich niet tegenhouden.
Lente in de herfst. Eigenlijk heel symbolisch: de herfst blijft voorlopig nog de toon
zetten in de kerk. Maar door de lente op
te merken in de herfst, laten we iets zien
van Gods tegendraadsheid: Hij werkt altijd
anders dan wij denken. Hij kan uit een
oude boomstronk een jong ‘rijsje’ laten
groeien (Jesaja 11): beeld van de Messias,
die voortkomt uit een doodverklaard
koninklijk geslacht. Kijk voor meer informatie op www.cgk.nl/lenteindekerk.

Diaconale
projecten 2021
Het bekende boekje vol diaconale projecten
is uit. In 2021 steunen deputaten diaconaat
met uw hulp weer diverse kwetsbare groepen
zoals vrouwen, kinderen en gehandicapten.
Op de pagina hiernaast vindt u een fotocollage
van de nieuwe projecten. Het boekje is op
www.cgk.nl/diaconale-projecten te downloaden (onder het
projectenoverzicht) of gratis op te vragen via 0318-582367.

Uitgelicht: nieuw project

Weeskinderen Thembaletu
Hiv/aids maakt veel slachtoffers in Zuid-Afrika. Vele kinderen
verliezen hierdoor (een van) hun ouders.
Thembalethu in Zuid-Afrika trekt zich het lot van deze kinderen
aan en vangt ze op, zodat ze niet gaan zwerven op straat. Dit
huis is vergelijkbaar met Sun City, dat deputaten diaconaat al
langer steunen. De huizen liggen honderd kilometer uit elkaar.
Vanwege de grote nood in het noorden van Zuid-Afrika steunen we sinds dit jaar dit soortgelijke project. Helpt u mee?
Zie www.cgk.nl/zaf145.

Uitgelicht: bestaand project

Hoog bezoek
Koningin Máxima verraste vlak voor de zomer House of Hope met haar bezoek. Haar
komst liet een grote waardering zien voor
deze diaconale stichting, ontstaan vanuit
ICF Rotterdam. Lees meer op www.cgk.nl/
koningin-maxima-bezoekt-house-of-hope.

Analfabetisme
in Zambia

Missionaire diaconale werker Marjanne Hendriksen traint onderwijzers in Zambia. Een voorganger uit
Chambeshi (provincie Copperbelt)
vertelt: ‘Wat een voorrecht en zegen
om Marjanne hier te hebben in de United Church van Zambia.
Ik had van haar gehoord via een arts in Kitwe. Hij beschreef de
training als uniek en eenvoudig. En heel waardevol in het bereiken
van kinderen met het evangelie.
Toen ik aanwezig was bij een van haar trainingen, leerde ik op
een creatieve manier de kinderen te bereiken door het vertellen van verhalen. Alle deelnemers waren gemotiveerd om te
starten met het bestrijden van analfabetisme.’
Lees meer over dit project op www.cgk.nl/zam127.
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Werkvoorbereidingstraject straatjongeren, www.cgk.nl/bra094

Multicultureel kinderkamp, www.cgk.nl/isr143

Nieuwe
projecten
In Diaconale projecten 2021 treft
u negen nieuwe projecten aan. Eén
project is ‘anoniem’ (ZOA149), de andere acht brengen we hier in beeld.
In de onderschriften ziet u de websitepagina’s, met meer informatie en
een doneerknop. Helpt u mee?
Luistergroepen, www.cgk.nl/ned126

Zelfredzame weduwen, wezen en gehandicapten,
www.cgk.nl/oeg146

Steun arme koffieboeren, www.cgk.nl/nic147

Training kwetsbare vrouwen, www.cgk.nl/nic148

Opvang slachtoffers seksueel geweld, www.cgk.nl/sie144

Opvang en begeleiding weeskinderen (Thembalethu), www.cgk.nl/zaf145
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tekst rudolf setz, diaconaal consulent

Trekt een zendingsgemeente als Assen Zoekt meer mensen
met een ingewikkeld of kwetsbaar leven dan een reguliere
kerk? Dat was wel het gevoel bij gemeenteleden toen
huisgroepen dreigden te bezwijken onder zorgvragen.
Delen
Gert van den Bos werd in 2018 voorganger
van deze gemeente, met zorgcoördinatie
als speciale taak. Ik spreek hem in de buitenlucht. ‘Assen Zoekt is gewoon een leuke
en bruisende gemeente. We horen regelmatig dat mensen ervaren dat ze er mogen
zijn. Juist de aandacht voor elkaar nodigt
uit tot delen en echte betrokkenheid.
En ja, dan komt ook de gebrokenheid aan
het licht. Misschien trekken we bepaalde
mensen aan, maar ik denk ook dat het
leven meer gedeeld wordt. In groepen die
als een familie met elkaar op weg zijn. Als
reactie op het delen in kwetsbaarheid gaan
mensen ook voor elkaar zorgen.’

Samenhang
‘Overigens zijn het ook groepen waar je
meer bent dan je zorgvraag. Mensen die
veel meegemaakt hebben en herstellen,
zetten hun creativiteit in. Of helpen als
ervaringsdeskundige anderen. Krachtige
voorbeelden van wederkerigheid.
Assen Zoekt zet in op samenhang tussen
professionele hulpverlening en het informele netwerk. Als kerk heb je een eigen
rol en mogelijkheden. Laatst vroeg ik een
vrouw: ‘Vind je het fijn als iemand uit de
groep meegaat naar dat gesprek met je
hulpverlener?’ Haar reactie: ‘Kan dat dan?
Dat zou ik heel fijn vinden!’.’

Helicopterview
Na dit interview heeft Gert een wandeling
gepland met een jongeman. ‘Hij is hier
illegaal en heeft traumatische dingen meegemaakt. Het verbaasde me niet dat hij
onlangs vastliep. In die situatie begon de
zorgcoördinatie met tijdig signaleren. Hij

is doorverwezen naar de huisarts en van
daaruit is de GGZ ingeschakeld.
In zo’n fase stem ik af met de persoon zelf,
de hulpverlening en het eigen netwerk. Bij
de mensen die dichtbij de persoon staan,
zie ik in die situaties vaak pijn, onmacht en
teleurstelling. Dan is het fijn dat ik ‘invlieg’
met een helicopterview.
De zorg voor iemand moet geen bodemloze put zijn. Daarom zorg ik steeds voor
overzichtelijke stappen en een punt om
naartoe te werken. Hoe kan iemand weer
meedoen als de eerste crisisperiode voorbij is? En hoe kan er sprake van wederkerigheid zijn?’

Focusgroep
‘Als onderdeel van dit proces is er een
focusgroep met gemeenteleden die werkzaam zijn als hulpverlener op het gebied
van jeugd en gezin, psychiatrie en thuiszorg.
Zij hebben kennis waar ik veel aan heb.
Ze hebben zicht op de sociale kaart en op
ontwikkelingen in het sociaal domein.
Deze werkwijze krijgt in Assen Zoekt
steeds meer vorm en het zorgt ervoor dat
groepen weer kunnen doen waar ze goed
in zijn: als een familie met elkaar optrekken
met aandacht en zorg voor elkaar.
We zijn nog niet uitgeleerd, maar het heeft
absoluut meerwaarde. Niet alleen voor Assen Zoekt, maar ik denk ook voor andere
kerken.’

Deputaten diaconaat steunen het
zorgcoördinatiewerk van Gert van
den Bos onder de naam NED135 Assen
Zoekt. Zie www.cgk.nl/ned135.
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Veelkleurige kerk

Kwetsbaarheid
als kracht

Zorgen voor elkaar in Assen Zoekt
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De regiegroep tijdens haar online overleg: V.l.n.r. Jelle Nutma, Rita Blankenstijn, Henriëtte Bal en Rudolf Setz

Kerk in crisistijd
tekst ds. martin visser , voorzitter deputaten diaconaat

Tot voor kort kenden we het woord nog niet. Nu staat het op ons netvlies
gebrand: coronacrisis. Wat ver weg leek, kwam opeens heel dichtbij. Een
korte terugblik op wat er achter en voor de schermen gebeurde van het
Dienstenbureau.
Regiegroep
Want toen COVID-19 uitbrak in Nederland, gingen ook
in Veenendaal de alarmbellen af. Wat kunnen we doen?
Diaconaal consulent Rudolf Setz nam het voortouw.
Binnen no-time ontstond de regiegroep corona: een
mooie samenwerking tussen medewerkers van de
bureauhoudende deputaatschappen.
Met hulp van collega’s en deputaten kregen alle kerkenraden een telefoontje met vragen rondom corona.

Waar liggen de vragen en behoeften? Zo wisten we
snel wat er leefde in de kerken.

Contacten
Ondertussen zochten we contact met andere deputaatschappen (onder meer deputaten contact met de
overheid), het moderamen van de generale synode, de
TUA en andere kerkgenootschappen.
Ook waren er rechtstreekse contacten met volksver-
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Het Dienstenbureau (diaconaat) hield ook een noodhulpactie, zie ommezijde

tegenwoordigers in Den Haag, die regelmatig en goed
overleg hadden met de minister van eredienst.
Tot slot kwam er ook een bestuurlijk overleg met de
voorzitters van de bureauhoudende deputaatschappen.

Behoefte
Zo snel mogelijk stelde de regiegroep een eerste
coronanieuwsbrief samen. Deze voorzag duidelijk in
een behoefte. Velen openden hem en klikten door naar
meer informatie en achtergrondartikelen.
Het adressenbestand groeide in korte tijd uit tot vele
honderden adressen. Zo vaak als nodig was, werden er
nieuwsbrieven verstuurd.
We zijn dankbaar dat we met elkaar op deze manier
onze kerken van dienst kunnen zijn.

Waardering
Een crisis heeft vanzelfsprekend donkere kanten.
Niemand van ons zal vergeten hoe we dagelijks
geïnformeerd werden over het aantal besmettingen,
IC-opnames en overledenen tijdens de coronacrisis.
In het dorp waar ik woon, stierven al meer dan tachtig
mensen aan corona.
Maar het bijzondere is dat een crisis ook tot mooie
dingen leidt. Nooit eerder in de geschiedenis van de
CGK vond een zo brede en snelle samenwerking plaats.

Dit format en het protocol erediensten en andere kerkelijke
bijeenkomsten is regelmatig bijgewerkt: www.cgk.nl/coronavraagbaak

Waar we als CGK vaak eerst wat afwachtend zijn,
liepen we op een bepaalde manier nu voorop.
Uit de stroom aan reacties die er binnenkomen, blijkt
dat dit werk kerkbreed waardering ontvangt. Juist
nu hebben we elkaar nodig én kunnen we elkaar tot
steun zijn.

Landelijke actie
Naast het informeren van onze kerken, hebben we
ook vanaf het begin meegedaan met de landelijke actie
#Nietalleen. Dit is een mooie samenwerking tussen een
aantal christelijke organisaties en kerken. Via de website www.nietalleen.nl kunnen hulpvragers en hulpgevers met elkaar verbonden worden.
Mooi hoe hier vanaf het begin ook op tv aandacht voor
was. Tientallen diaconieën/kerkenraden van onze kerken hebben zich aangemeld. Gaandeweg groeide het
aantal hulpvragen. Dit initiatief zal hopelijk ook na de
coronacrisis een vervolg krijgen.
We zijn dankbaar voor de ruimte die God ons geeft om
ook in crisistijd samen kerk te zijn van Hem.

Kijk voor meer informatie op www.cgk.nl/corona
en www.nietalleen.nl.
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Gul Khan
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tekst rené fietje, voorzitter diaconie mussel

Helpende handen
Onder de naam Helping Hands maken gemeenteleden uit Mussel de
liefde van Christus zichtbaar in het AZC van Ter Apel en Musselkanaal.
Door asielzoekers te begeleiden, hen op te halen voor kerkdiensten en
hun Nederlandse les en Bijbelstudie te geven.
‘Ik heb daar niets mee!’
Het kostte wel moeite om gemeenteleden hierin mee
te krijgen. Iemand die later de kar van dit werk trok,
zei indertijd: ‘Het is misschien niet goed, maar ik heb
niets met het AZC en vluchtelingen.’ Dat was toen een
algemeen gevoelen.
God had echter een ander plan. Het is bijzonder om te
zien hoe God mensen verandert en inspireert om zich
voor vluchtelingen in te zetten. Vluchtelingen uit het
Midden-Oosten, Afghanistan en Pakistan zijn deel gaan
uitmaken van onze gemeenschap.

Gul Khan
Een van deze mensen is Gul Khan. Als christen en
evangelist moest hij zijn geboorteland Pakistan ontvluchten omdat zijn leven gevaar liep. Gul verbleef in
november 2014 voor de tweede keer in het AZC van
Ter Apel.
Onze kerk kende hij niet, elke zondag ging hij naar
een kerk in Ter Apel. Op een zondag vergiste hij zich
in de vertrektijd van de taxi’s en bleef noodgedwongen in het AZC.
Juist die dag bezocht een ouderling uit onze gemeente daar iemand uit Afghanistan. Hij was op zoek naar
een vertaler. Gul vertaalde het gesprek en zo ontstond de band met de gemeente van Mussel.

Waterflesje
Gul is een man met een groot vertrouwen op God en
Gods plan. Hij had al twee keer een negatieve uitkomst
gekregen op zijn asielaanvraag. Op de avond voor de
derde, beslissende, uitspraak vroeg ik hem hoe hij zich
voelde. Tot mijn verbazing zei hij dat hij er alle vertrouwen in had te mogen blijven.

Gul had tot God gebeden. God wees hem op een waterflesje dat Gul al vanaf zijn vlucht uit Pakistan bij zich
droeg. Het was hem nooit opgevallen, maar die ochtend viel zijn oog op een klein opschrift op het flesje.
Daar stond: Made in Holland.
Gul mocht ‘in Holland’ blijven. Wonderbaarlijk zijn
Gods wegen!

Noodhulp
De coronacrisis heeft Pakistan enorm getroffen. Gul
helpt zijn streekgenoten in Youngson Abad: ‘Toen de
coronacrisis begon, sprak God tijdens de kerkdienst
thuis tot mij: sta op en help je mensen in Pakistan. Ik
zei: oké God. De volgende dag hoorde ik hetzelfde. Ik
nam contact op met mijn vrienden, de predikant van
Mussel en Diaconaat CGK.
God voorzag in een groot bedrag om hulp te kunnen
bieden in Pakistan. Prijs God!
De hulp die hiervan wordt gegeven, loopt via het team
waarmee ik in Pakistan al jaren samenwerkte, de Youth
Welfare Association Youngson Abad. Het team geeft
praktische hulp, maar laat zich ook leiden door de
heilige Geest, door te bidden met de mensen en hen te
bemoedigen.’

Lees meer over deze noodhulp op www.cgk.nl/
noodhulp-coronacrisis.
Helpt u mee?
Christenen in Pakistan ontvangen geen hulp van de overheid.
Zie www.cgk.nl/hoe-nodig-iscoronahulp-in-pakistan.
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Wisseling
predikant in
Kwaggafontein
In het voormalige KwaNdebele steunen
zendingsdeputaten negen zelfstandige
kerken. Een van de predikanten van ‘het
eerste uur’ is ds. Samson Mishack Nhlongo. Hij is in juli 65 geworden. In Zuid-Afrika
is dat de leeftijd dat je met pensioen gaat.
De kerkenraad van zijn gemeente, Kwaggafontein, vond het belangrijk dat hij opgevolgd werd. Hiervoor werd een beroep
uitgebracht op kandidaat Happy Ntlatleng.
Happy groeide op in Loding, in het noorden van het voormalige KwaNdebele.
Hij studeerde vorig jaar af aan Mukhanyo
Theological College. Met vrijmoedigheid en
blijdschap aanvaardde hij het beroep.
Als gevolg van de coronamaatregelen vond
de bevestiging in zeer kleine kring plaats.
Het afscheid van ds. Nhlongo wacht om
diezelfde reden nog tot er weer grotere
bijeenkomsten gehouden mogen worden
in Zuid-Afrika.

Pioniersplek Geloof in Taal
Op 15 mei tekenden ds. Jaap Ophoff, ds. Wytze Plantinga (beiden
rechts op foto) en Elly Volkerink namens Stichting Geloof in Taal
(links op foto) een intentieverklaring. Met deze verklaring zetten ze
de volgende stap in het pioniersproces.
Geloof in Taal wil verder groeien naar een multiculturele communiteit
rond Jezus. Ondersteund door CGK Zwolle en GKv Zwolle-Noord en
begeleid door deputaten evangelisatie. De predikanten Plantinga en
Ophoff zetten hun handtekening namens deze gemeentes. Missionair consulent Petra de Jong zette ook haar handtekening, namens
deputaten evangelisatie. Meer informatie: www.geloofintaal.nl.

Zendingsdiensten 2021
Een zendingsdienst is een ochtenddienst waarin zending centraal staat. De onlosmakelijke lijn van het ontvangen van het
goede nieuws en het getuige-zijn van de gelovige, wordt in de
dienst getekend.
Daarnaast is er aandacht voor de projecten die door zending
worden ondersteund. Soms door middel van een totaaloverzicht,
soms met aandacht voor één enkel project. Er is een korte presentatie tijdens de dienst mogelijk, of een presentatie na de dienst.
U kunt een zendingsdienst voor 2021 aanvragen bij het
Dienstenbureau: 0318-582362 / zending@cgk.nl.

Kerkproeverij online

Happy Ntlatleng

De jaarlijkse Kerkproeverij valt dit
jaar op zondag 11 oktober. Hoe kun
je enerzijds rekening houden met alle
coronamaatregelen en anderzijds
invulling geven aan kerk-zijn, met het
verlangen om mensen uit te nodigen?
Het team van Kerkproeverij ondersteunt geloofsgemeenschappen online met tips, materiaal en verhalen.
Zie www.kerkproeverij.nl.
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tekst ds. willem van ’t spijker , zendingsconsulent

In alle
kwetsbaarheid
‘Als het gevaarlijk wordt, halen we
jullie terug’. Dat werd ons gezegd
toen we in 1997 uitgezonden
werden. Ik dacht er vaak aan terug
dit jaar. Kán het wel zo?

Afwegingen
De vraag kwam helemaal binnen toen ik een artikel van
Kirst Rievan las over de coronacrisis en de risico’s in de
zending. Deze Nederlandse schrijver werkt voor een
zendingsorganisatie in Azië. De situatie van de lockdown zette hem aan het denken. Hij beschrijft een model voor het maken van afwegingen waarbij je rekening
houdt met de gevolgen voor een duurzame bediening.
Door risico’s te nemen of door juist risico’s te mijden.

Jezus als voorbeeld
Kirst wijst op het voorbeeld van Jezus. Hij verliet een
veilige plek om in een uiterst vijandige en risicovolle
plek te gaan wonen. Bij het preken over het Evangelie
van Johannes viel het me op dat Jezus er steeds (zo’n
veertig keer!) op wijst dat Hij de gezondene van de
Vader is.
Dat betekende niet dat Jezus gevaarlijke situaties
opzocht. Hij loopt soms weg uit een dreigende situatie.
Tot Hij in de nacht dat Hij werd overgeleverd zichzelf
gevangen liet nemen. Om zo de liefde van de Vader
voor de verloren wereld te laten zien. Daarvoor was Hij
gezonden.
Met eerbied gezegd: er stond voor Jezus niet een koffer klaar ‘voor het geval het gevaarlijk werd’.

De familie Kamphuis werd vanwege de coronacrisis teruggeroepen, zie ommezijde

Zou ik …?
Op de opstandingsdag zegt Hij tegen de leerlingen: ‘Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u’. Ik denk
dat dit niet alleen gezegd wordt tegen mensen die wij
zendeling noemen, maar tegen de gemeente als geheel.
Wat dat dan betekent? Ik kan uw situatie niet bekijken, maar vraag mijzelf af: zou ik in alle kwetsbaarheid
gezonden durven worden zoals mijn Here zich liet
zenden? Wat zou ík gedaan hebben als het gevaarlijk
was geworden?

Lees op de pagina’s hierna verhalen van zendingswerkers die bleven en missionaire diaconale
werkers die (gedwongen) vertrokken.
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tekst andré kamphuis, missionaire diaconale werker in tanzania

Reflectiemoment
Het Bijbelvertaalwerk in Tanzania staat door de coronacrisis voor een
uitdaging. En krijgt een unieke kans! Niemand had voorzien hoe plotseling
overgeschakeld moest worden op plan B: een Bijbelvertaalorganisatie
die bijna helemaal op afstand werkt. Een spannende uitdaging voor een
veelkleurig, internationaal team.
Op de kop
Eind maart werden alle buitenlandse zendingswerkers
van Wycliffe Bijbelvertalers teruggeroepen uit Tanzania.
Het betekende voor ons gezin en voor vele collega’s
een plotseling afscheid van ons leven en werk. Voor
onbepaalde tijd.
Ook het leven van onze Tanzaniaanse collega’s werd
flink op de kop gezet. Thuiswerken in een huisje vol leven, in plaats van geconcentreerd werken in een rustig
vertaalcentrum met alle ondersteuning binnen handbereik. Een grote verandering, met als mogelijk gevolg dat
er misschien nóg langer moet worden gewacht op een
Bijbel in de eigen taal.

Technische ontwikkeling
De nieuwe situatie biedt ook een kans om te reflecteren. Vasthouden aan het goede van weleer dat
de moeite waard blijft. Afleren wat niet voldoende
bijdroeg aan onze missie. En ons aanpassen aan een
nieuw normaal. Ook onze organisatie zit nu volop in dit
boeiende en noodzakelijke proces.
Dat het vertalen van nieuwe Bijbelboeken nog steeds
kan doorgaan, heeft veelal te maken met een belangrijke technische ontwikkeling in de laatste tien jaar.
Bijbelvertalers beschikken tegenwoordig over fantastische software, die helemaal ontwikkeld is om als
team op afstand met elkaar te communiceren. Juist nu
plukken we daar de vruchten van.

Collega’s op afstand
Een voorbeeld: vertaler Mussa overlegt ’s morgens met
collega-vertaler Muya (die ook vanuit huis werkt) over

een vertaalprobleem in Genesis 4:1. Hij vraagt advies
aan vertaaladviseur John in Engeland. Samen schaven
ze aan de best mogelijke vertaling. Ze bewaren een
aantekening over de discussie van die dag.
Later, als het gewone leven weer opstart, zullen ze in
de dorpen de vertaalkeuze testen en zien of de boodschap goed begrepen wordt. Door de coronacrisis is
dat laatste even niet mogelijk, maar het vertalen van
nieuwe boeken kan toch doorgaan. Dankzij techniek
voor het Koninkrijk.

Afleren
Soms moeten we ook dingen afleren. De leiding van
onze organisatie bestond ooit voor een groot deel uit
blanke, hoogopgeleide, westerse zendingswerkers.
Lokale werkers werden wel om advies gevraagd, maar
de besluiten namen anderen.
Jaren geleden bespraken we gezamenlijk het volgende
scenario: wat als alle buitenlandse werkers op een dag
vertrekken? Kan het vertaalwerk dan blijven doorgaan?
Wat zou er veranderen?

Winst
De ommezwaai naar volwaardig lokaal leiderschap
hebben we in de laatste jaren gemaakt. Ook daar
plukken we nu de vruchten van. Onze Tanzaniaanse
collega’s krijgen nu nog meer de kans om de organisatie op een manier te leiden die past bij de Tanzaniaanse
cultuur.
De coronacrisis betekent wellicht een ‘vertraging’ voor
de publicatie van nieuwe Bijbels. Maar juist in deze tijd
kan er ook zoveel winst worden geboekt.
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Bijbelvertaler Emmanuel Doe met
het vorig jaar gepubliceerde Nieuwe
Testament in de Burunge taal.
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Een band opbouwen met de dorpelingen

Voedselpakketten uitdelen

Het werk om
Eind maart ging Thailand in lockdown. Zoals overal op de wereld was het
ook hier spannend. Hoe gaat het zich ontwikkelen? Wij bleven op onze plek.
Maar ons werk zoals we dat gewend waren, is sindsdien niet meer mogelijk.
tekst ds. wilke en marlies den hertog , zendingswerkers in thailand

Wantrouwen

Omgooien

In korte tijd veranderde er veel. We kunnen niet meer
met een grote groep mensen tegelijk het evangelie delen. Zelfs in kleine groepjes is dat moeilijk: de mensen
zijn een beetje wantrouwend naar mensen die ze niet
kennen. Met name als die ander blank is, want je weet
niet waar hij pas nog is geweest.
We moesten dus heel creatief worden in het verspreiden van het evangelie.

Net als in Nederland begonnen we met online diensten
voor onze leden. Maar weinigen van hen hebben internet, dus kon er maar een klein groepje meedoen.
We brachten voedselpakketten langs bij onze leden.
Ook verstrekten we desinfecterende middelen aan de
dorpsoudsten van een aantal wijken, zodat de mensen
zich konden beschermen.
Tegelijk wilden we graag het evangelie blijven delen en
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Links Marlies den Hertog

gooien
dus ook mensen ontmoeten die Jezus nog niet kennen. Zo kwamen we op het idee om ons werk voor de
komende maanden helemaal om te gooien.

Voedselpakketten
Ons nieuwe project noemen we Breng de liefde in de
gemeenschap. Het idee is heel eenvoudig. We delen
voedselpakketten uit in de dorpen waar onze leden
wonen. In totaal zijn er vijf dorpen waar leden wonen
die mee wilden doen.
In dat dorp brengt een lid dat daar woont – samen met
iemand anders uit de gemeente – drie maanden lang
elke week voedselpakketten rond. De pakketten zijn
bestemd voor de tien families die het meest getroffen
zijn door werkloosheid en armoede vanwege het coronavirus. Er zitten ook families tussen die het voor de
komst van het virus al moeilijk hadden.

Gebed
We coachen de broeder of zuster die de pakketten
rondbrengt in het opbouwen van een band en het delen
van het evangelie met die families. Op die manier worden
onze leden actief ingeschakeld in het werk van hulpverlening en evangelisatie. Ontstaat er een groep geïnteresseerden, dan kunnen zij die groep leiden. We hopen dat
we zo in de toekomst een aantal kerkjes mogen zien ontstaan vanuit dit project. Het is ons gebed dat dit een deur
is die Jezus zelf in deze bijzondere tijd voor ons geopend
heeft. We bidden dat we zijn zegen mogen gaan zien.

Als u mee wilt bidden voor dit project dan zijn
we daar heel blij mee! Neem voor meer informatie
contact op met onze thuisfrontcommissie:
thuisfront@cgkleiden.nl.
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Gods plan
gaat door

Dienst tijdens lockdown

tekst guido groeneveld, zendingswerker in barcelona

Soms steekt God een stokje voor onze visionaire plannen voor de kerk.
Dan wordt opeens alles stilgelegd, zoals ook in Barcelona afgelopen maart.
Wat blijft er dan over van de gemeente? Wat houdt haar samen en hoe
blijft ze een getuigenis van Christus’ liefde?

Barcelona,
ongewoon stil

Op de bank

Jonge vrouwen

De eerste zondag zaten we allemaal thuis;
op de bank met het gezin, of gewoon helemaal alleen in een kamertje op bed. Ons geplande gemeenteweekend Evangelisatie in de
stad was afgelast en het enige wat van alle
voorbereidingen overbleef was een eenvoudige, mooie overdenking over Johannes 13
vers 35. Eén gebod geeft Jezus zijn verweesde discipelen: heb elkaar lief. ‘Als jullie elkaar
liefhebben (zoals Ik jullie heb liefgehad) dan
zullen de mensen zien dat jullie bij Mij horen.’

Zonder het te beseffen was ze een krachtig
getuigenis voor de niet-gelovige echtgenoot
van deze vrouw. Pas later kwam ze erachter
dat minstens vijf mensen in de gemeente
haar vertalingen gebruiken. En dat door
haar bijdrage onze diensten opeens werden
gevolgd door mensen in België, Nederland,
Schotland en de Verenigde Staten.
Ik denk ook aan Barbara. Eveneens een
jonge vrouw, die in quarentaine verbleef
omdat ze besmet was met het coronavirus.
Ze belde de oudere gemeenteleden om
hen met engelengeduld te helpen bij het
installeren van de apps om de eredienst te
kunnen volgen.

Kwetsbare liefde
Wij voelden ons allemaal wat verweesd
op die zondag. Onze grootse plannen voor
kerkenwerk waren niet bestand tegen de
coronalockdown. Maar Gods plan voor de
gemeente gaat gewoon door. Heb elkaar lief.
Zoals de Zoon van God, die als mens zich
een handdoek omgordde en zijn discipelen
de voeten waste. Om vervolgens voor hen
te sterven aan het kruis en zo hun zonden
af te wassen. Kwetsbare liefde is dat. Niet
vanuit een positie van macht of van een
afstand. Maar iemands plaats innemend.

Vertaling
Het was mooi om te zien hoe we daar als
gemeente iets van mochten leren tijdens
de lockdown. Ik denk bijvoorbeeld aan
Naisy. Een jonge vrouw, afkomstig uit Oekraïne, die hier zonder papieren verblijft.
Door de lockdown zat ze wekenlang alleen
op een klein kamertje. Ze maakte zich
echter meer zorgen om een vrouw die wat
moeite heeft met het Catalaans. Al die
weken heeft ze de volledige eredienst en
preek woord voor woord (alleen) voor haar
vertaald naar het Engels.
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Gebed
Nadat Barbara werd opgenomen op de
Intensive Care, kwam er bijna elke dag
een groep oudere gemeenteleden online
samen om voor haar en de andere zieken
te bidden. Zo gingen we van één naar minstens vijf bidstonden per week.
Ook werd er voortdurend gebeden voor de
voortgang van het evangelie. We hebben
nog nooit zoveel gebeden voor niet-gelovige familieleden, vrienden en kennissen als
tijdens deze lockdown.

Kleine daden
Mijn plannen waren niet bestand tegen het
coronavirus, maar de lockdown is niet bestand tegen de verspreiding van Gods liefde. In alle kwetsbaarheid kwam er opeens
ruimte om elkaar dienend lief te hebben en
zo Christus liefde bekend te maken.
Niet met grote woorden of grootse plannen, maar met kleine daden van – door
God gegeven – liefde.

tekst ina van der beek

beeld moz061 voedselzekerheid, www.cgk.nl /moz061

ﬁ

teruggeworpen
op mezelf
alle zekerheid
valt weg
toch wijkt de angst
als ik aarzelend
mijn hand
in Uw hand leg

Lees het hele lied op www.cgk.nl/gedicht

Teruggeworpen

