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‘Nederland is zendingsland’
Al bijna twintig jaar geleden werden deze woorden
uitgesproken op de generale synode van onze kerken.
Het was de tijd waarin we onder ogen moesten zien dat
de krimp van de kerken onomkeerbaar was, met name
in grootstedelijke gebieden.
Het was ook de tijd dat er iets bijzonders op Nederlandse bodem begon: de eerste zendingsgemeenten
ontstonden. Nieuwe kerken, die vrucht waren van
missionair werk in de stad of in de buurt. Kerken
zonder traditie, die de eredienst soms vierden in een
andere taal dan het Nederlands – en waar dingen ook
anders gingen dan we gewend waren. Gemeenschappen van mensen met een grote diversiteit aan achtergrond en herkomst.
Ineens was zending niet meer iets van ver weg: zending vond plaats bij ons om de hoek, in eigen land.

Nederland is niet meer de christelijke natie zoals we dat
lange tijd beleefden. Dat geeft ook een andere blik op
de rol en de plek van de kerk. We zijn er als kerk niet
om onszelf in stand te houden. Jezus Christus wil zijn
kerk gebruiken om in de wereld van Hem te getuigen.
Dat kan niet meer alleen door zendelingen uit te zenden
naar verre gebieden waar ze Jezus nog niet kennen.
Die missie ligt, voor elke gemeenschap die zijn bestaan in
Christus vindt, allereerst om de hoek. In onze eigen stad,
in ons eigen dorp, in onze eigen wijk, in onze eigen straat.
Zoals Jezus door zijn Vader werd gezonden, zo zendt
Hij ons om in ons eigen land van Hem te getuigen. Ook
Nederland is zendingsland.
ds. Jelle Nutma
missionair consulent
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De hoop van elke natie
Kerk die inspeelt op veranderingen

Vreugde na verdriet. De CGK in
Alblasserdam moest in juni sluiten.
Maar in september ging de kerk
weer open: nu als buurthuis (zie
pagina 18). De dorpsgenoten spraken er vol waardering over. Ook in
Den Haag ontstond iets moois na
kerksluiting, vanuit de drijfveer de
liefde van God te laten zien. Lees
meer op pagina 6-7.
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tekst petra de jong en ds. peter visser , missionair consulenten

Begin met
bidden
‘Wat kunnen we als gemeente doen om vorm
te geven aan onze missionaire roeping?’ Deze
en soortgelijke vragen horen wij regelmatig.
Buren
Hoe worden we een gemeenschap waar we in woord en
daad oog hebben voor de mensen om ons heen? Door
het evangelie bewogen om de buurtgenoten te zien als
kostbare schepselen van God. En verlangend dat de
buurman of buurvrouw mag ontdekken wie Christus is.
Hoe worden we een (buurt)gemeenschap zoals in Handelingen 2? Waar de gemeenschappelijke activiteiten
van de eerste christelijke gemeenschap opvielen. Zelfs
zo, dat het hele volk er veel waardering voor had. Elke
dag kwamen er meer mensen bij die door God gered
waren.

Luisteren
Voordat we nu in een brainstorm belanden over allerlei
activiteiten – die overigens erg mooi en dienstbaar
kunnen zijn – dagen wij u uit om te beginnen met luisteren. Veel luisteren: naar buurtgenoten, naar elkaar en
naar de kerk in heel haar breedte.
Maak een wandeling door de buurt en zie hoe de mensen om u heen leven. Waarvoor komen ze hun bed uit?
Welke talenten heeft uw gemeente ontvangen? Maar,
eerst en bovenal dagen we u uit te luisteren naar God.

uitstortte … in een wereld, waar niemand op Hem zat
te wachten.
Dan kan het zomaar gebeuren dat God zichzelf – net
als in het evangelie – door alles heen openbaart aan
onze buurtgenoten. Zodat zij zijn liefde en genade leren
kennen.

Bidden

Verwachten

We leven in een land waarin veel mensen schouderophalend aan God voorbijgaan. Wat kunnen wij daarin
betekenen?
Bid dat God vandaag, ja elke dag, in uw buurt opduikt.
Dat Hij iets van zich laat zien en horen. Hij die in Christus verworpen werd, en toch opstond en zijn Geest

Als u nu, vóórdat u grote plannen maakt, elke dag eens
één minuut zou bidden: God, help mij om echt te zijn
wat U wilt dat ik ben – een zegen, zout, een licht …
voor de mensen om mij heen.
Moet u zien wat de Opgestane dan met ons, met u, in
deze wereld kan doen.
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tekst leo voorthuijzen, deputaat evangelisatie

De ongelovige Nederlander woont bij u en mij in
de straat of werkt bij u in huis, maar is ook steeds
vaker gelovig op zijn manier: als moslim, als hindoe of
verslingerd aan de hedendaagse afgoden.
Huidskleur
Aan het begin van dit jaar werd het huis
van mijn tante (zo noem ik deze zuster uit
de gemeente hier) gerenoveerd. De buren
waarschuwden haar vooraf voor de huidskleur van de bouwvakkers. Dat is in ons
dorp op straat echt niet bijzonder, maar in
meerdere huizen dus wel.
Niet dat mijn tante daarvoor terugschrok.
Ze heeft het nog steeds over de fijne
contacten en persoonlijke gesprekken met
deze twee moslims. Hoe ze hen aan tafel
nodigde, met hen bad en hoeveel respect
ze voor hun manier van leven kreeg.
‘U bent een voorbeeld voor mij’, zei ze
tegen hen. En ze ziet ernaar uit om hen
weer te ontmoeten en te spreken over
haar Zaligmaker.

In de straat
Een prachtig voorbeeld dat Nederland een
zendingsland is geworden. Want dat wil
natuurlijk niet zeggen dat we nu zendelingen gaan uitzenden die na een jarenlange
taalstudie hun levenswerk maken van een
Bijbelvertaling.
Nederland zendingsland is geen uitdrukking
om afstand te scheppen. Ook niet om uit
de hoogte te spreken over onze samenleving en daarbij alles en iedereen over één
kam te scheren.
De ongelovige Nederlander woont inmiddels bij u en mij in de straat of werkt bij u
in huis, en is vaak ándersgelovig.

Zendingskerk

Als het waar is dat Nederland een zendingsland is, is de kerk een zendingskerk.
Wat dat precies betekent, laat ik nu rusten.
Het ziet er vast niet indrukwekkend uit:
soms niet meer dan een groepje mensen
die samen bidden aan de rivier (Handelingen 16).
Toch is het – zoals Paulus schrijft aan de
gemeente die in dat hoofdstuk gesticht
wordt – een kerk die zich door Christus
gegrepen weet (Filippenzen 3:12), uit Hem
leeft en Hem volgt in nederige dienstbaarheid (hoofdstuk 2).
En die wonderlijk genoeg nu juist daarin
vrede en blijdschap vindt.

Verheugd
Dat mijn tante diep in haar hart een evangelist is, wist ik al langer. Dat ze daarvoor
gaven heeft gekregen ook: vrij in haar
spreken en beslist niet uit de hoogte. Maar
ze heeft er nooit op uit kunnen trekken om
het werk van een zaaier te doen.
Nu bracht God de akker in haar huis, zo
zag ze het. Geen roep ‘Kom over en help
ons!’ (Handelingen 16). Zelfs geen aansporing om mee te gaan met de ‘mannen die u
zoeken’ (Handelingen 10).
Zonder te hoeven verhuizen, woont ze nu
in een zendingsland.
Dat de renovatie van haar huis nog niet
helemaal klaar is, daar spreken de buren
schande van. Maar zij verheugt zich er nu
al op dat die mannen nog een keer terug
moeten komen.

Wat betekent het om in een zendingsland
te wonen en naar de kerk te gaan?
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De akker
in huis
gebracht
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Leven in Zuidwest (met Rens in het midden)

‘Iets nieuws’ na
tekst henriëtte bal , communicatiemedewerker missionair team

Een verhaal van moed en nieuw elan in een stad waar kerken
leegstromen. Liefde voor God en de naaste drijft de twee pioniers van het
Haagse Leven in Zuidwest bij het zoeken naar ontmoeting en verbinding
met mensen om hen heen.
Investeren

In gesprek

Vier jaar geleden ging in Den Haag pioniersplek Leven in
Zuidwest van start. Onder de vleugels van drie kerken: de
christelijke gereformeerde, de Nederlands gereformeerde
en de gereformeerd vrijgemaakte. Men sprak samen af:
waar een kerkdeur sluit, willen we dat er iets nieuws opent.
De opbrengst van de verkoop van kerkgebouwen
werd geïnvesteerd in een missionair project. Leven in
Zuidwest richt zich op de wijken Bouwlust en Vrederust. Twee relatief arme wijken, met steeds minder
autochtone Hagenaars (35%) in een verder zeer diverse
interculturele smeltkroes.

Martin Schep en Rens Snoep werden – ieder in deeltijd – aangesteld als beroepskracht bij de pioniersplek.
Samen met vrijwilligers bouwen zij aan relaties met de
wijkbewoners, vanuit een diepgevoelde motivatie om
de liefde van God te laten zien.
We spraken met Rens.
Zaten de wijkbewoners op jullie te wachten?
‘Nee, dat niet. Daarom hebben we eerst onderzoek
gedaan en gekeken hoe we kunnen aansluiten op waaraan behoefte is en op wat er al is.’
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‘Samen eten werkt altijd’

een kerksluiting
Weten je contacten dat ze te maken hebben met
kerkelijk werk?
‘Zeker! Bij de wekelijkse maaltijden openen we met
gebed, lezen we uit de Bijbel en praten er na afloop
samen over. Eens per maand houden we een laagdrempelige viering.’
Ook de christelijke feestdagen zijn gelegenheden om te
laten zien hoe ver Gods liefde zich uitstrekt. ‘Van een
gepensioneerde mevrouw konden we haar jaarlijkse
cadeautjesactie voor kinderen overnemen. Martin en
ik zeiden tegen elkaar: ‘Dat gaan we doen, maar dan op
onze manier: zonder kerstman, maar met het evangelie.’

Niet schamen
‘Het is best gemakkelijk om over het geloof te praten
met onze buurtgenoten. We leggen het er niet dik bovenop, maar we hoeven er ook niet geheimzinnig over
te doen.
Zo hebben we een Pakistaanse moslim in onze gemeenschap, die als hij hier gebeld wordt gewoon zegt:
‘Ik zit nu in de kerk.’ Niets om je voor te schamen dus!’

Nederland – zendingsland, herken je die omschrijving?
‘Enorm. Kerken stromen leeg. Dat betekent dat we moeten zoeken naar hoe we beter kunnen aansluiten bij onze
omgeving. En veel eten! Samen eten werkt altijd!’

Drijfveer
‘Ik denk weleens dat te veel kerken te druk met zichzelf
bezig zijn. Laten we onze tijd niet langer besteden aan
wat we vinden van de verschillende stromingen binnen
de kerk, maar bedenken wat we kunnen betekenen
voor onze omgeving.’
Hoe dan?
‘Waar liggen je gaven en talenten? Kijk naar wat bij jou
past en doe het! Bid ervoor. Lees je bijbel. Onderhoud
je relatie met God. Dat moet je drijfveer zijn: de liefde
voor God.’

Lees meer op www.leveninzuidwest.nl.
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MCTC Church Amsterdam (voor de corona-uitbraak)

MCTC Church Amsterdam (na de corona-uitbraak)

De hoop van e
tekst dr. moses alagbe, pastor van maranatha community transformation church
voorzitter van de amsterdam pentecostal council of churches

Dr. Moses Alagbe woont en werkt in Amsterdam als pastor van een immigrantenkerk. Hij promoveerde op een onderzoek naar christelijk leiderschap in
wereldsteden. Vanwege zijn uitgesproken visie op zending binnen en buiten
Nederland vroegen we hem iets te schrijven voor Doorgeven.
Integraal
‘Laat ik beginnen met vertellen dat ik naar Nederland
kwam om er te studeren, niet om zendeling te worden.
Na mijn opleiding heb ik zes jaar als predikant gediend
in een van de migrantenkerken in Amsterdam.
In dezelfde tijd richtte ik mij voor mijn promotie op integrale missie. Ik onderzocht hoe christelijke leiders in
verschillende delen van de wereld Gods missie opvatten en toepassen in hun werkkring en invloedssfeer.

Zendingsprioriteit
Ik ontdekte bijvoorbeeld dat de zendingsprioriteit

van de Nederlandse kerk vóór de jaren zestig vooral
in verre landen lag. Deze aandacht ging ten koste van
missionaire activiteiten in eigen land.
De kerk was niet voorbereid op de plotselinge revolutie
in de jaren zestig. Ze slaagde er niet in om haar missionaire strategie aan te passen aan de nieuwe context.
De kerk speelde niet in op de veranderingen die plaatsvonden.

Jaren zestig
Welke veranderingen? De rebellie van de jongeren
tegen het establishment bijvoorbeeld. Het experimen-
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Moses Alagbe

lke natie
teren met seks, drugs en nieuwe muziek als rock & roll.
Woningtekorten, oproer en protesten. In de kerk veranderde niets. De liturgie bleef hetzelfde en de missie
bleef vooral gericht op overzeese landen. Het resultaat:
een massale uittocht van jonge mensen uit de kerk.
Ik zie overigens wel enkele veranderingen, omdat de
kerk zich van het bovenstaande meer bewust is geworden. Maar de veranderingen zijn te klein.

Migrantenkerken
Naar schatting zijn er zo’n miljoen migrantenchristenen
in Nederland, vooral in de grote steden. Hun kerken
trekken mensen die de gevestigde Nederlandse kerken
niet bereiken. Migranten uit islamitische landen en
andere met verschillende nationaliteiten vinden Jezus
via deze migrantenkerken.
De gevestigde Nederlandse kerk en de migrantenkerk
hebben elkaar nodig. De migrantenkerk kan de Nederlandse kerk helpen om het christelijke aspect van
gemeenschap-zijn opnieuw te ontdekken.

Het integrale begrip van de christelijke spiritualiteit en
het praktische geloof van migranten kan eveneens tot
zegen zijn voor de Nederlandse kerk.

Nodig voor Nederland
Wat heeft Nederland nodig? De kerk is de hoop van
elke natie. Nederland heeft een kerk nodig die samenwerkt als het lichaam van Christus. Een kerk die
integrale missie begrijpt en beoefent. Een kerk die haar
leden in staat stelt te leven met een geloof dat alle
aspecten van dat leven doortrekt. Zonder tweedeling
tussen leken en professionals en tussen zondag en andere dagen van de week. Er is immers geen tweedeling
in Gods missie.
Nederland heeft een kerk nodig die haar strategie
aanpast aan de nieuwe maatschappelijke werkelijkheid. Een kerk die relevant is voor de behoeften van de
samenleving.’
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Assen Zoekt: volleybal met de buurt

Burgers van
Gods Koninkrijk
Missionair pionieren betekent: contacten leggen in de eigen omgeving.
Samen dingen doen. Elkaar helpen.
Relaties opbouwen.
Missionair werk, dat is leven als
burger van Gods Koninkrijk.

Hart voor Heerhugowaard: LUX Kids & Young

Hillegom Open Hof: eetcafé

Rotterdam Meer dan Beverwaard: parkdienst
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Alkmaar De Steiger: babbelbakkie

Alblasserdam De Pion: kerk wordt pioniersplek

Veenendaal De Poster: maaltijd
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Grote verrassing
Koningin Máxima verraste pioniersplek Thuis in West in Rotterdam
met een bezoekje. Ze hielp een handje mee in de keuken. Met
bewoners en vrijwilligers sprak ze over een project om de eenzaamheid onder ouderen in de wijk tegen te gaan.

Afscheid
Deputaten diaconaat nemen afscheid van
ds. Martin Visser.
Martin begon zijn diaconale werk als voorzitter van de classicale diaconale commissie van Dordrecht. In 2003 kwam hij ons
deputaatschap binnen, als werkgroeplid
Europa. Tien jaar later nam hij de voorzittershamer over van ds. Rijn de Jonge.
Martin: ‘Ik heb het meest genoten van
de samenwerking binnen het geheel van
deputaten diaconaat. Het woord samen
past daar het beste bij. Met veel plezier
kijk ik terug op het ontstaan van ons
visiedocument De ander de naaste en op de
groeiende samenwerking die in die periode
ontstond met de GKv en NGK.
Ik heb veel geleerd van de kennis en ervaring van anderen. Het deputaatschap heeft
mij mede gevormd tot wie ik nu ben. Deze
vorming kan ik goed gebruiken in mijn
huidige werk als gebarendominee. Samen
met anderen probeer ik ons missionairdiaconale verhaal ook in de dovenwereld
een plek te geven.
Ik kijk dankbaar terug op een leerzame
en mooie tijd bij deputaten diaconaat;
misschien wel het mooiste deputaatschap
van onze kerken.’
Martin heeft het voorzitterschap overgedragen aan oud-diaconaal consulent Ad
Heystek.

Diaconaal contact
De diaconale dag werd dit jaar van maart naar november uitgesteld vanwege de coronacrisis. Maar nu gooit de tweede golf
roet in het eten. Diaconaal consulent Rudolf Setz: ‘Wat had ik
diakenen en gemeenteleden graag ontmoet! Misschien juist wel
nu, omdat het een tijd is waarin omzien naar elkaar zo belangrijk is. Met elkaar aandacht hebben voor ouderen, mensen die
eenzaamheid ervaren of die hun baan kwijt zijn of raken. Op zo’n
dag krijg je handvatten aangereikt en kun je elkaar inspireren.
We richten ons nu op een diaconale dag in het voorjaar van 2021
(in aangepaste vorm). Ondertussen zijn we met diverse diaconieën in gesprek in deze ongewone tijden. Schroom niet contact
met ons op te nemen via diaconaat@cgk.nl of 0318-582367.’

Samen dromen
Waarover spraken zij? Op een zaterdag in september kwamen uit
Ermelo en ’s-Gravendeel de teams van het missionair leertraject en
hun kerkenraden bijeen. Ze willen de band tussen team en kerkenraad versterken om samen met de gemeente het missionaire werk
verder vorm te geven.
Voor Ermelo betekent dat:
de kerk een echte ontmoetingsplaats laten zijn.
’s-Gravendeel maakt plannen voor de ontwikkeling
van een ontmoetingsplaats
buiten de kerk.

11 | doorgeven november 2020

tekst rudolf setz, diaconaal consulent

In 2006 vestigde Jurjen ten Brinke zich met zijn gezin in de interculturele
wijk Amsterdam-Noord. Hij werd voorganger van zendingsgemeente Hoop
voor Noord. Wat bracht het pionieren deze ‘buurtdominee’ aan inzichten?
Kwaad
‘Veertien jaar geleden ging ik met idealisme aan de slag in de grote seculiere stad.
We werkten vanuit relaties, maar mijn doel
was het redden van zielen en het opbouwen van een kerk.
Ik ben niet zo’n straatevangelist. Toen ik
toch eens de straat op ging, kwam ik in
gesprek met een aardige, maatschappelijk
betrokken man. Ik wilde hem erg graag het
evangelie vertellen. ‘Maak je weleens fouten?’, vroeg ik. Toen hij daar ja op zei, legde
ik uit dat Jezus gekomen is voor zijn schuld.
De man werd ontzettend kwaad: ‘Dus jouw
God heeft er moeite mee dat ik wel eens
iets fout doe?’

Overtuigen
Dat was daarmee het einde van het gesprek. Ik was ontdaan en heb huilend aan
God gevraagd: ‘Wat doe ik fout?’ Het leek
of ik direct antwoord kreeg: ‘Jij probeert
iemand te overtuigen van zonde maar dat
is niet jouw werk.’
Ik ben opgevoed met de uitverkiezing.
In Amsterdam leerde ik pas echt wat dat
betekent. God overtuigt, niet ik.
Eerlijk gezegd zie ik niet zoveel openheid
bij mensen voor het evangelie. Wat ik wel
zie, is een behoefte aan verbinding, meedoen en gezien worden. Van daaruit zijn
sommigen geïnteresseerd; dat is vervolgens iets van de lange adem.

Buurtmail
Laatst deed ik mee met een sponsoractie
van Tear. Het Parool pakte dat op. In de
buurtmailing – waar ik gewoon als wijkbewoner aan mee doe – kwam ineens een
bericht binnen: ‘Ik ben trots op onze buurtdominee die dit doet voor het goede doel.’
Na veertien jaar (!) verwoordt een niet-

gelovige wijkgenoot mijn droom: buurtdominee zijn van de buurtkerk.
Dit was aanleiding voor meer gesprekken.
Een buurvrouw vroeg: ‘Jullie helpen toch
mensen die het moeilijk hebben? Ik heb
nog wat spullen en er zijn wel meer mensen die willen helpen. Waarom vertel je
daar niet wat over in de buurtmail?’

Tips
‘Een paar inzichten en tips? Het belangrijkst vind ik het gebed. Als je het moeilijk
vindt om iemand aan te spreken, bid dan
of God een aanleiding wil geven voor
ontmoeting. Als collega’s te maken hebben
met ziekte of relatieproblemen, zeg dan
eenvoudig: ik zal voor je bidden.
Verbind je daarnaast met de buurt. We
motiveren elkaar bij Hoop voor Noord om
actief te worden in het schoolbestuur of
de wijkvereniging. Ben je meer een sporter? Ga dan eens samen met een buurman
naar de sportschool.
Tot slot: maak iets bijzonders van verjaardagen, geboortes en huwelijksfeesten in
de buurt. Organiseer de nieuwjaarsborrel
samen met de buurt.

Kerstnachtdienst
Doe dus gewoon de normale dingen van
het leven. Maar dan niet alleen met je
‘eigen’ mensen; juist ook met anderen erbij.
Zo ontstaan relaties en komen gesprekken
op gang. Dat werkt beter dan een folder
door een brievenbus.
Leer te ontvangen en vraag mensen jou te
helpen. Een buurvrouw die ik vaak saxofoon
hoorde spelen, vroeg ik om mee te werken
aan de kerstnachtdienst. ‘Wij gaan niet naar
de kerk, maar ik speel graag eens in een kerk.’
Dat deed ze! Ze speelde prachtig en nam haar
man, kinderen en ouders mee naar de dienst.’
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Veelkleurige kerk

Buurtdominee
in Amsterdam

Faraidoun tijdens een Bijbelstudie

Stilte- en gebedsruimte

Geroepen voor
tekst rudolf setz, diaconaal consulent

De Bethelkerk Charlois in Rotterdam is het thuis van de Koerdische kerk.
Van daaruit staan Faraidoun en Wesselien Fouad met Home voor Kurds aan
de basis van een netwerk van Koerdische christenen.
Cultureel feest
Als twaalfjarige wist Wesselien: God roept me om mensen het evangelie te vertellen. Ze kreeg tijdens haar
opleiding Godsdienst Pastoraal Werk een zwak voor het
Koerdische volk.
Ze leerde de taal en ontmoette Faraidoun. ‘Hij was
christen maar had niet de intentie om evangelist te
worden. Totdat God tot hem sprak.
In de rozenkwekerij waar we toen op het terrein woonden, zong hij: ‘God heb ik lief’. Als antwoord daarop
kwam: ‘Ik houd ook van jou. Ik wil dat je Mij bekend
maakt onder de Koerden en Ik zal je zegenen.’
Daarbij kreeg Faraidoun een indruk van hoe hij dat
moest aanpakken. Samen organiseerde het stel een

cultureel feest waar tachtig Koerden op afkwamen.
Veertig van hen wilden meedoen met de Bijbelstudie.

Dagelijks leven
Faraidoun volgde een theologische opleiding. Samen
verhuisden ze naar Rotterdam om te werken bij de
interculturele ICF-gemeente daar. Hun huis werd een
gastvrije plek waar Koerden korte of langere tijd logeren.
‘We ontdekten hoe belangrijk het is om als discipel van
Jezus te leven. Vaak wordt geteld hoeveel mensen er
gedoopt worden. Maar velen haken weer af. Wij leggen
de nadruk op het volgen van Jezus in je dagelijks leven.
In de Koerdische context betekent dat ook: hoe blijf je
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Koerden
geloven als je trauma’s met je meedraagt en als je hele
familie geen christen is?’

Zaaien
Op de vraag wat er absoluut in dit artikel moet staan,
verwijst Wesselien naar haar belijdenistekst: ‘Wees
altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is.’ (1 Petrus 3:15)
‘Christenen zouden meer moeten zaaien en de bereidheid
moeten hebben om het geloof te delen. Mensen hier in
de buurt merken echt wel dat ik met Jezus leef. Wat ik
doe en wat ik geloof en vertel, staat niet los van elkaar.
Het gaat in de kerk niet alleen om ‘leuk’ of ‘gezellig’. De
islam heeft een aantrekkelijkheid voor mensen omdat
het heel duidelijk is. Maken wij het christelijk geloof te
gemakkelijk? Bereken de kosten als je Jezus wilt volgen.’

In de eigen buurt
‘Hoe ik denk over Nederland als zendingsland? Mensen staan open voor het evangelie. Maar je moet ze
persoonlijk kennen, hun taal spreken.

Wesselien

Dat gaat zoveel makkelijker als mensen praktisch
christen zijn in hun eigen buurt. Zodat Rotterdammers
Rotterdammers bereiken, Zeeuwen Zeeuwen en Koerden Koerden.’

Deputaten diaconaat steunen Home fur kurds
onder de naam NED137 Een thuis voor Koerden.
Zie www.cgk.nl/NED137.

Koerdische christenen
Het Koerdische volk leeft verspreid, in met name
Syrië, Irak, Iran en Turkije. In de Bethelkerk worden
Bijbelstudies opgenomen die via de sociale media
terechtkomen in deze Koerdische gebieden, waar
veel kleine – vaak ondergrondse – huiskerken zijn
ontstaan. Er is intensief contact met zevenhonderd
Koerden daar die christen zijn geworden.
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Dayling en haar gezin

Tijdelijk project van ICC in coronacrisis: boompjes planten

Meer waard dan
tekst ds. erjan van der linde, diaconaal consulent

Nicaragua is het armste land van Centraal-Amerika. De werkloosheid
was al zo’n 25 procent en dat is sinds de coronaccrisis gestegen tot zo’n
35 procent. Ten minste 2 miljoen van de 6,3 miljoen inwoners leven in
armoede. Gedreven predikanten trokken zich deze situatie aan.
Motivatie

Enthousiast

De predikanten startten in Managua het christelijke
instituut voor maatschappelijke en sociale ontwikkeling
(afgekort ICC, in het Spaans). Ze zijn ervan overtuigd
dat Bijbelse waarden helpen om uit de vicieuze cirkel
van armoede te komen.
ICC biedt kansarme vrouwen een beroepsopleiding
aan, met als doel dat de vrouwen in het levensonderhoud van hun gezin kunnen (helpen) voorzien. Met het
leren van een beroep, zoals naaister of schoonheidsspecialiste, helpt het ICC hen aan een beter leven.
Het team motiveert de vrouwen vanuit de Bijbel om
verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leven.

In ons land verzorgt de overheid dit soort opleidingen.
Projectleider Ròmulo Gallegos merkt op: ‘In Nicaraqua
is de overheid alleen geïnteresseerd in het versterken
van de partijpropaganda. Ze laat de kwetsbare mensen
links liggen.’
Deputaten diaconaat besloten jaarlijks zestig vrouwen
te ondersteunen. Deputaat Piet Hut is enthousiast: ‘Dit
project is ingebed in de kerkelijke gemeenten daar, en
past goed bij onze diaconale werkwijze.’

Dayling
Dayling (34) volgt de training. Wat is haar motief? ‘Ik
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Een van de predikanten (midden) met twee helpers

robijnen
wil in staat zijn om voor mijn gezin te zorgen. Mijn man
heeft een klein inkomen van zijn werk als beveiliger,
maar dat is niet genoeg.’
Ze vertelt: ‘Mijn leven is tot nu toe niet gemakkelijk.
Ik verliet mijn ouderlijk huis toen ik zestien was. In
Managua werkte ik als hulp in de huishouding. Daar
studeerde ik ook; in mijn dorp was geen school voor
voortgezet onderwijs. Ik wilde een middelbareschooldiploma en een goede baan. Dat laatste lukte helaas niet.

Huis
Toen ontmoette ik mijn man, Juan. We werden verliefd en
ik raakte zwanger. In die moeilijke tijd werden we geholpen
door een kerk in Managua. Daardoor hielden we het vol.
We woonden al die tijd in een oud huurappartementje, tot we de kans kregen om een klein stukje land te
kopen om een eigen huis op te bouwen.
Het huis is nog niet helemaal klaar. Vanwege de coronacrisis is er niet veel werk en het eten wordt steeds
duurder. Ik wil mijn twee kinderen zo graag alles geven
wat ze nodig hebben.

Atelier
Door de naaitraining kan ik een atelier beginnen aan
huis. Daarmee bouw ik iets op. De ICC helpt me enorm:
niet alleen met de training, maar ook bijvoorbeeld met
de aanschaf van de eerste stoffen. Ik kan altijd bij hen
terecht als ik vastloop.’
Dayling is dankbaar dat we als kerken deze opleiding
supporten. In oktober startte de opleiding onder het
thema Haar waarde gaat robijnen ver te boven (Spreuken
31 vers10). Daarmee geeft de projectleiding aan dat
zelfrespect een belangrijke bouwsteen is in de training.

Deputaten diaconaat steunen
dit project onder de naam
NIC148 Training kwetsbare
vrouwen.
Zie www.cgk.nl/nic148.
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Huiskamer
voor de stad
In Lelystad ging in september BinnenInn
open, een huiskamer voor de stad.
Ds. Peter Roosendaal vertelt in Flevopost:
‘Iedereen is welkom. Het lijkt mij prachtig
als hier diepgaande gesprekken ontstaan
tussen en over verschillende geloven,
culturen en afkomsten.
Er is ook een ruimte voor gesprekken die
je liever niet aan de grote tafel deelt. Het
is ons streven dat er iedere dag iemand
van Platform Lelystadse Kerken (PLEK)
aanwezig is.’

Afscheid na ruim 39 jaar
Op 4 september namen we
als medewerkers van het
Dienstenbureau en deputaten zending afscheid
van Willie Ruizendaal-van
Diermen. Willie is nu met
pensioen.
Op 1 maart 1981 kwam
zij als jonge secretaresse
in dienst van deputaten
zending. De uitgebouwde
garage van het Zendingshuis in Hilversum was haar
domein. Als rechterhand van
de zendingssecretaris was ze daar kind aan huis. Het was zeg maar
één zendingsfamilie daar aan de Simon Stevinweg 144.
In 1994 besloot de generale synode dat het zendingsbureau moest
verhuizen naar het landelijk kerkelijk bureau in Veenendaal. Willie
werd deel van het team van het Dienstenbureau. Het was even
wennen, maar na verloop van tijd wist Willie haar collega’s te waarderen en waren ze niet meer weg te denken.
Willie heeft ruim 39 jaar met veel liefde voor zending gewerkt en
met haar vertrek zijn we een stuk geheugen van zending kwijt.
Met warme woorden van waardering en goede herinneringen namen
we afscheid van een mooi mens.

Welkom bij zending
Kerk sluit,
buurthuis
opent
Het gebouw van de christelijke gereformeerde kerk in Alblasserdam krijgt
een buurtfunctie en heet voortaan
De Pion. ‘Het is een pioniersplek,
om diaconaal werkzaam te zijn met
middelen en goederen van de kerk’,
vertelt voorzitter Gertjan Zwart.
Op 26 september werd De Pion geopend door de burgemeester.
Lees meer op www.cgk.nl/nieuwbegin-in-alblasserdam.

Van harte heten we Mirjam Nelisse welkom als secretaresse buitenlandse zending op het Dienstenbureau. Mirjam neemt niet alleen de
taken van Willie Ruizendaal over, maar verslaat ook de vergaderingen van de verschillende deputaatschapscommissies van zending.
Mirjam wil graag haar tijd en energie besteden aan het ondersteunen van de zendingsopdracht.
Ze vindt het mooi om vanuit
haar geloof in de Here Jezus als
haar Verlosser, ook in haar werk
in dienst te staan van Gods
Koninkrijk.
Naast Mirjam bestaat het
zendingsteam uit de zendingsconsulent ds. Willem
van ’t Spijker, publiciteitsmedewerker Rebecca Wieman en
coördinator Rita Blankenstijn.
Wij zijn u graag van dienst!
(zending@cgk.nl)
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tekst ds. willem van ’t spijker , zendingsconsulent

Wie verandert
wie?
Ik hoor hem nog spreken, op
de vergadering van de generale
synode in 2010. Ds. Silas Nefefe
noemde veel waarin onze kerken
tot zegen waren geweest voor de
kerken in Zuid-Afrika.
Wederkerigheid
Ds. Nefefe sprak de vergadering toe namens de
kerken van de synode Soutpansberg. Hij vertelde
over wederkerigheid, waar we in de geschiedenis
van zending het mooie woord ‘partnership-relatie’
aan hebben overgehouden. Tijdens een bezoek aan
een Nederlands stel zag hij een mooi voorbeeld van
wederkerigheid.
Dit stel was ooit in Zuid-Afrika geweest ‘om er een
kerkje te bouwen’ en liet hem een fotoboek uit die tijd
zien. Een prachtig document van een onvergetelijke
reis. Maar de woorden op de laatste bladzij troffen hem
het meest: ‘Ik reisde naar Afrika om er iets te veranderen, maar Afrika veranderde mij.’

Ontdekken
Het zal de ervaring zijn van een ieder die op een intense manier in een andere cultuur heeft verkeerd. Als je
echt contact – op hartsniveau – hebt, dan blijf je niet
wie je was. Dan verandert het je.
Als rationele westerling leer je in de ontmoeting met
Indonesië en Afrika bidden en verwachten op een nieuwe, open manier. Als ingetogen mens leer je in contact
met Zuid-Amerika en Zuidoost-Azië aanbidden met
meer dan alleen je lippen.

Ds. Silas Nefefe spreekt op de generale synode

Je ontdekt dat God ter sprake brengen niet is voor een
Bijbelstudiebijeenkomst alleen, maar dat je op de markt
en in een restaurant net zo makkelijk over Hem kunt
spreken met de mensen om je heen.

Leren
Ruim honderd jaar bestaat er binnen onze kerken een
deputaatschap voor de buitenlandse zending. Vanaf
1927 zonden onze kerken mensen uit. In het begin
bepaalden deputaten hoe het moest.
Inmiddels spreken we al jaren over zending in wederkerigheid. Hoe hebben de contacten met de kerken
die uit ons zendingswerk zijn ontstaan ons als kerken
geraakt? Wat hebben we geleerd van de gelovigen in
Siberië, Botswana en Burundi? Of kwamen we daar
alleen maar iets brengen? Wie verandert nu wie?
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KwaNdebele: opbouw van het kerkelijk leven

Botswana: ontvangst Nieuwe
Testament in het Naro

Waarom nog buite
tekst ds. hein korving , voorzitter deputaten zending

Waarom bedrijven we zending in het buitenland als Nederland ook een
zendingsland is? Een begrijpelijke vraag. Het antwoord is even eenvoudig
als ernstig: het evangelie is bestemd voor alle volken, niet alleen voor
Nederland. Men moet het ene doen en het andere niet nalaten.
Roeping

Onjuist

Dat Nederland een zendingsland genoemd wordt, heeft
te maken met een ontwikkeling die we secularisatie
noemen. We leven inmiddels in een interculturele en
plurale samenleving. In deze samenleving hebben we
als kerken stellig een roeping om onze medelanders te
‘zoeken’, waar ze zich (ook geestelijk gezien) bevinden.
Om met hen het evangelie van vrije genade te delen.
Als deputaten buitenlandse zending staan we daarom
zeker niet afkerig tegenover initiatieven op dit vlak. Op
een indirecte manier zijn we er ook mee verbonden.

De terreinverdeling die we altijd gehanteerd hebben
tussen evangelisatie (binnenland) en zending (buitenland)
is echter, ook om praktische redenen, nog steeds van
belang. Het zou onjuist – zelfs ongehoorzaamheid – zijn,
als we ons zouden beperken tot de naaste dichtbij.
Het is de roeping van de kerken om ook over hun eigen
grenzen heen te kijken. Om daar met een bewogen hart
de naaste veraf te zoeken en te dienen. Daarbij gaan
overigens woord (zending) en daad (diaconaat) dikwijls
hand in hand.
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ds. Hein Korving tijdens een werkbezoek in Venda

nlandse zending?
Winst
Er moet dus op geen enkele manier gedacht worden
aan een concurrentieverhouding tussen missionaire
activiteiten binnen onze landsgrenzen en het werk van
buitenlandse zending.
Het is wel zo dat ze elkaar wederzijds kunnen versterken door het delen van expertise. Juist dat is ook
bij het zoeken van zendingsprojecten dichtbij – in
Europa – aan de orde geweest, en dat is winst voor alle
betrokkenen.

Variatie
Overigens is er sprake van een grote mate van variatie
als we denken aan buitenlandse zending. In het ene
zendingsgebied ligt de nadruk op het primaire zendingswerk. In Thailand bijvoorbeeld moeten de zendingswerkers helemaal vanaf de grond beginnen, met het voorbereiden van de akker en het zaaien van het goede zaad.
In een ander gebied, KwaNdebele, ligt de nadruk op de
opbouw van het vaak kwetsbare kerkelijke leven. Of

op de toerusting van gemeenteleden en ambstdragers,
zoals in Venda en Mozambique het geval is.

Voorrecht
Op weer een andere plek gaat onze steun uit naar
Bijbelvertaling en Bijbelverspreding. Dit geldt voor ons
werk in Botswana.
We werken daarnaast samen met andere organisaties
(OMF, Friedensstimme) en zoeken verbinding waar mogelijk. Ons werk is veelomvattend en rijk geschakeerd.
Het is een opdracht maar zeker ook een voorrecht om
als kerken bij dit werk betrokken te zijn. Uw gulle gaven
en uw voortdurende gebeden zijn daarbij van onmisbaar belang.

Kijk voor alle plaatsen waar deputaten met uw
steun zendingswerk verrichten op www.cgk.nl/
zendingsgebieden.
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Een verrijkende

maaltijd

Internationale studenten uit Groningen eten samen. Om veiligheidsredenen zijn er geen studenten uit
het Midden-Oosten afgebeeld.

tekst francina de pater , directeur international students ifes-nederland

Samen eten, het lijkt zo’n gewone activiteit. Niets speciaals aan zou je
zeggen. In Groningen organiseren we regelmatig een Eat & Meet voor een
groep studenten uit het Midden-Oosten. In tweetallen eten ze bij mensen
uit verschillende kerken.

Onvergetelijk

Nieuwe ervaring

Veel van deze studenten vinden dat stiekem wel spannend. Maar wat zijn ze vaak
enthousiast achteraf. ‘Het was een onvergetelijke ervaring’, vertelde een student. ‘We
vonden het zo fijn met hen’, zei een ander.
We ontvangen veel verschillende positieve reacties: ‘Door het etentje groeide mijn
kennis van de Nederlandse cultuur enorm.’ ‘Ik
voelde me zo gelukkig en trots toen ze zeiden
moslimvrouwen sterk, geduldig en zelfstanding te vinden.’ En ook: ‘We deelden onze
(verschillende) gedachten over het geloof.’
Een van de gastheren schreef: ‘De Eat &
Meet met F en G was een groot succes!
Het was mooi en verrijkend voor ons hele
gezin. Ook het tafelen en ervaringen delen
met moslims vonden we bijzonder. Het zijn
bijzonder aardige jongens. Voor herhaling
vatbaar.’

Erg leuk is dat de Eat & Meet door een
groep studenten geëvalueerd werd als
beste integratieactiviteit. De onderwijscoördinator van de universiteit gaf als reactie
op een verslagje van een student: ‘Dit
heeft de wereld nodig voor meer begrip. Je
hebt mijn dag goed gemaakt, dank je wel!’
Ik herinner me een studente die bij een
christelijk stel dat ze had leren kennen
goed observeerde hoe ze met elkaar
omgingen. Ze wilde hierna uitzoeken wat
God in de Bijbel zegt over de positie van
vrouwen.
Tijdens de kerstdagen werd ze door een
Nederlandse studente uitgenodigd om
mee te gaan naar de familie van dit meisje.
Ze kwam terug met veel verhalen, het was
zo’n nieuwe ervaring voor haar.

Pittige vragen

Voor een aantal van deze studenten is
het de eerste keer in hun leven dat ze bij
christenen op bezoek zijn. Sommigen van
hen komen naar Nederland met het beeld
dat Nederland een christelijk land is. Ze
verwachten dat wat ze in de stad zien een
christelijke cultuur weergeeft.
Door ontmoetingen met christenen
ontdekken ze dat christenen wel degelijk
anders zijn dan dit straatbeeld hen doet
denken. Wat een mooie kans voor kerken
en gemeenteleden om gastvrijheid te
tonen aan studenten uit gesloten landen
die zomaar bij ons om de hoek kunnen
wonen.

Een ander gastgezin schreef: ‘Toen ze
hoorden dat onze kerk tegenover de bushalte staat waar zij altijd opstappen, wilden
ze heel graag een dienst bezoeken. (...) De
preek gaf R. aanleiding om pittige vragen
te stellen. ‘Betekent het dat je in jullie
religie vergeving kunt krijgen als je iemand
hebt vermoord?’ (...)
‘Toen de dienst voorbij was, en er veel vragen en onduidelijkheden waren uitgesproken, dronken we samen nog een kop koffie
in de kerk. R. vroeg me heel direct en op
de man af: ‘Hoe denken de mensen hier in
de kerk eigenlijk over moslims?’
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Om de hoek

Gij, Schepper van de aarde,
schep goede gronden
voor uw tijding,
schep voor uw evangelie
voedingsbodem,
geef dat wij vrucht zetten,

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

Om goede
vrucht

een volle oogst,
tot lof van U, onze Maker,

tekst jaap zijlstra

beeld nicaragua , zie pagina
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en tot geluk van de mensen.

