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Vertrouwen (her)vinden
Vertrouwen is: geloven dat iemand eerlijk is. Dat is niet
altijd even makkelijk. Je vertrouwen kan immers geschaad worden. Je kunt benadeeld worden doordat je
te goed van vertrouwen bent. Toch is (kunnen) vertrouwen heel belangrijk. Dat vraagt soms best veel van je.
Als je iemand vertrouwt, geef je namelijk iets van jezelf
uit handen. Je brengt jezelf in een kwetsbare positie.

werken en te leven. Dat ervaar je in deze coronatijd
misschien wel meer dan ooit. God vertrouwt ons ook
zijn koninkrijk op aarde toe, als een plek voor lofprijzing, gebed, ontmoeting en hulp. Hoe vaak is zijn
vertrouwen niet beschaamd? Toch kiest Hij er elke keer
opnieuw voor om ons zijn vertrouwen te geven. Is dat
niet geweldig?

Ik illustreer dit graag met een voorbeeld uit mijn eigen leven. Ik leen regelmatig onze auto uit aan onze kinderen. Ik
weet dat ik de auto met een deuk kan terugkrijgen. En ik
weet ook dat mijn studerende kinderen weinig te makken
hebben, dus de kosten voor het uitdeuken komen voor
onze rekening. Dat is de ene kant van vertrouwen. Tegelijk is er ook die andere kant. Want hoe kostbaar is het dat
onze kinderen ons iets vragen. Dat ze daarin afhankelijk
willen zijn en zich kwetsbaar durven op te stellen.

Dit nummer van Doorgeven heeft hetzelfde thema als
de hulpverleningszondag van dit jaar. Het is soms best
een uitdaging: vertrouwen vinden. Door de coronacrisis
zijn veel vanzelfsprekendheden weggevallen. Hoe vinden we onze weg? Hoe (her)vinden we ons vertrouwen
in de toekomst? In hoeverre vertrouwen we op God?
Deze hulpverleningszondagspecial staat boordevol
eerlijke verhalen van mensen die op hun eigen manier
vertrouwen zoeken en vinden.

God vertrouwt ons, zijn kinderen, de aarde toe. Een
prachtige, maar kwetsbare plek om te wonen, te
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In Nicaragua is een goede koffiebonenoogst bepaald geen vanzelfsprekendheid. Stevig noodweer,
zoals in november vorig jaar,
kan een hele oogst vernietigen.
Het vraagt vertrouwen van de
koffieboeren van ons hulpverleningszondagproject om elke keer
opnieuw aan de slag te gaan. En
wat is het dan genieten van een
mooie oogst! Lees meer over dit
hoopvolle project op pagina 4-5.
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tekst rijn de jonge, emerituspredikant, nieuwegein beeld de bijbel voor jou

‘Wat wilt u dat
Ik voor u doe?’
Als je een ander helpt, hoef je het
niet over vertrouwen te hebben,
toch? Als een helper al niet op een
ander is gericht, wie dan wel?
Geweigerd
Weldoeners stel je geen vragen. Je mag er toch van uitgaan dat een gever de juiste intenties heeft. Dat is typisch
een zelfgenoegzaam idee van bezitters, ontdekte ik. Lang
geleden ben ik op dit punt flink op mijn gezicht gegaan.
Ik meende iemand die het niet breed had iets te
moeten geven. Tot mijn stomme verbazing werd mijn
gift door haar geweigerd. En dat lag niet aan haar. Mijn
conclusie was dat ik toen niet de goede gezindheid heb
uitgestraald. Anders geformuleerd: ik heb, om welke
reden dan ook, geen vertrouwen gevonden.

Dankbaarheid
Deze gebeurtenis riep verschillende vragen bij me op.
Zijn we bij het helpen van elkaar genoeg gericht op
de ander? Staan zijn of haar gevoelens, behoeften en
wensen wel centraal?
Als je geeft vanuit de houding ‘ik weet wel wat jij nodig
hebt!’, ontstaat er geen vertrouwen bij de ander. Je
verwacht dat iemand aan wie je uit goeiigheid wat
toeschuift, dit klakkeloos accepteert. Diegene hoeft
dan echt niet als een knipmes voor je te buigen, maar
je verwacht wel enig blijk van dankbaarheid. Zie je dat
niet, dan vind je de ander al snel ondankbaar.

Superieur

Bartimeüs

wat je nodig hebt!’, staan er nu tractors in Afrika weg
te roesten, doen woorden die we als troost bedoelen
alleen maar pijn en voelt een weggegeven jas voor de
ontvanger erg ongemakkelijk, omdat hij of zij dit model
nooit zelf zou hebben uitgekozen.

Wensen
Wil je vertrouwd worden, vertrouwen vinden? Wees
dan gericht op de ander! Schat in waaraan het hem of
haar ontbreekt en heb oog voor de gevoelens en wensen van degene die je iets wilt geven.
Het is heel leerzaam om Jezus te zien spreken en
handelen in helpende situaties. Ik denk aan de blinde
Bartimeüs. Hij roept eerst om medelijden. Als hij bij
Jezus wordt gebracht, vraagt Jezus: ‘Wat wilt u dat Ik
voor u doe?’ Is die vraag ook geen mooi vertrekpunt
voor ons?

Vragen wij de ander wel wat diens wensen en behoeften zijn? Door onze superieure houding ‘wij weten wel
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De koffieboeren krijgen training

Enrique tussen zijn koffieplanten

Hoe koffie hoop
tekst erjan van der linde, diaconaal consulent beeld pac

We drinken er gemiddeld zo’n vier per dag. Kopjes koffie in alle mogelijke
soorten en maten. Per jaar drinken we maar liefst 150 liter koffie per
persoon. Daar heb je omgerekend tien kilo koffiebonen voor nodig.
Enrique plukt ze met veel plezier.
Verhaal

Verlangen

Het is zo vanzelfsprekend voor velen van ons: de dag
beginnen met een heerlijk kopje koffie. Maar achter het
tot stand komen van uw en mijn kop koffie zit vaak een
heel verhaal. Een mooi voorbeeld hiervan is het hoopgevende verhaal van Enrique Rodríguez uit Nicaragua.
Enrique groeide op in de jaren tachtig van de vorige
eeuw, tijdens een bloedige burgeroorlog. Na zijn militaire dienst probeerde hij, samen met zijn familie, een
bestaan op te bouwen in het zwaar verarmde land. Dat
bleek nog niet zo eenvoudig.

Enrique vertelt: ‘Wij hadden een kleine koffieplantage
in ons dorp El Carbón. We produceerden voor de lokale
markt, maar de kwaliteit van onze koffie was slecht. We
wisten niet goed hoe je een koffieplant moest telen, laat
staan hoe het rijpingsproces van koffiebonen werkt.’
Op een dag hoorde Enrique van het bestaan van de
vereniging Asociación Pueblos en Acción Comunitaria
(PAC). Dat betekent: Volksvereniging voor Gemeenschappelijke Actie. Het is een organisatie van christenen die
een diep verlangen hebben om een einde te maken
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Alweer een groep gecertificeerde koffieboeren!

geeft!
aan de armoede in Nicaragua. Ze leren koffieboeren
om door goede landbouwmethoden te gebruiken de
kwaliteit van hun koffiebonen te verbeteren.

Samenwerken
Het PAC vindt het belangrijk om de gezinnen van de
koffieboeren hierbij te betrekken. Ze stellen: ‘Iedereen
lijdt onder armoede. De enige manier om eruit te komen,
is samenwerken!’ Daarom brengen ze lokaal mensen in
groepjes samen. Zo kunnen zij elkaar stimuleren, in een
sfeer van onderling vertrouwen, gelijkheid en transparantie. PAC helpt de deelnemers om hun talenten te ontdekken. Fouten maken mag, daar leer je alleen maar van.
Ook mooi aan het werk van PAC is dat het milieu wordt
ontzien, doordat de koffieboeren op een duurzame en
natuurlijke manier leren werken.

Danken
Enrique zag in een nabijgelegen dorp dat de aanpak
van PAC werkte. Hij besloot met PAC in zee te gaan.

Hij groeide in zijn landbouwvaardigheden en haalde de
benodigde certificaten. Hij mocht zelfs gaan produceren
voor het buitenland. PAC verkoopt de koffiebonen namelijk aan de Verenigde Staten en Europa. Aan ons dus!
Enrique verbeterde in tien jaar tijd zijn levensstandaard.
Hij kon het schoolgeld voor zijn kinderen betalen. Hij
knapte zijn huis op en kon zelfs een arbeider in dienst
nemen op zijn plantage. Hij geniet ervan dat hij kan
bijdragen aan zijn dorpsgemeenschap en aan de missie
van zijn kerk. Stralend zegt hij: ‘We danken God elke
dag voor zijn genade en zorg!’

Dit project staat centraal op de
hulpverleningszondag.
Deputaten diaconaat steunen
dit project onder de naam
NIC147 Steun en training arme
koffieboeren. Zie www.cgk.nl/nic147.
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Veelkleurige kerk

‘Thuis luistert
er niemand’

De luistergroep, met helemaal links Hilly en rechts Mahmoud

tekst en beeld rudolf setz, diaconaal consulent

Onlangs is Stichting Hart voor Noord in Amsterdam van start gegaan met
zogenoemde Luistergroepen. Hierin luisteren deelnemers aandachtig naar
elkaar en leren ze van elkaars ervaringen. De methode is ontwikkeld in
een sloppenwijk in de Braziliaanse stad Fortaleza.
Bang
Met veel interesse woon ik een luisterbijeenkomst bij in het kerkgebouw van Hoop voor
Noord. Simone komt, met een bakje koffie,
naast me zitten. Ze bezoekt de bijeenkomst
voor de tweede keer en vertelt: 'Je mag niet
adviseren en dat vind ik erg moeilijk. Ik houd
ervan om met oplossingen te komen.’
Toch is ze er weer. Ze vervolgt: 'De vorige
keer deelde ik mijn zorgen over de coronacrisis; die maakt me bang. Ik woon alleen,
dus thuis is er niemand die naar mijn zorgen
luistert. Het luchtte me zo op om hier mijn
zorgen te kunnen delen.’

Regels
Hilly is de groepsbegeleider. Samen met
Annerieke leidt zij de bijeenkomst. Ze heet
iedereen van harte welkom en legt de
regels uit:
• Luister naar elkaar zonder oordeel.
• Vertel geen lange verhalen.
• Spreek in de ik-vorm.
• Deel geen grote geheimen.
Daarna vraagt Annerieke: 'Is er iets wat je
de afgelopen tijd meemaakte, iets dat knelt
zoals een steentje in je schoen?’ Er komen
allerlei verschillende verhalen naar boven.
Zo is er boosheid over vuurwerk, waardoor
een hond bang werd. Ook is er diep verdriet over het overlijden van een geliefde.
De Syrische Mahmoud vertelt dat hij bij
zijn zus woont, maar binnenkort haar huis
uit moet. Annerieke vat steeds tussendoor
samen en spiegelt: 'Heb ik goed begrepen
dat …?’

Loslaten
De groep kiest ervoor om het verhaal van
Mahmoud verder uit te diepen. Hij vertelt:
'De man van mijn zus is overleden, daarom
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woon ik bij haar. We helpen elkaar en mijn
nichtjes zijn als dochters voor mij. Mijn zus
wordt gekort op haar uitkering als ik bij
haar woon. Dat wil ik niet, daarom moet ik
wel weg. Maar woonruimte vinden is moeilijk in Amsterdam. Als ik naar een andere
stad of dorp verhuis, moet ik alles wat ik
heb opgebouwd loslaten.’
Annerieke stelt de groep de vraag: 'Herken
je dat? Zo’n situatie waarin iemand jou
hielp en jij je bezwaard voelde?’

Perspectief
Dan vertelt de dove Jennifer, samen met
haar tolk, over haar ex-man, die ook geen
woonruimte kon vinden. Alle deelnemers
brengen een eigen verhaal in. Daarna wordt
Mahmoud bedankt voor zijn bijdrage en mogen we allemaal vertellen wat we uit deze
bijeenkomst meenemen. Het valt me op hoe
ontspannen iedereen na afloop is. Ze kregen
geen adviezen en kunnen toch verder.
Onderweg naar huis denk ik na over hun
verhalen. Ik voel me verbonden met deze
groep, die ik maar een keer heb ontmoet.
Wat is het geheim van de luistergroep? Dat
is eenvoudigweg dat mensen er gehoord en
gezien worden. Daardoor krijgt hun leven
weer perspectief. Het is mooi om te zien
hoe deze bijeenkomsten de eenzaamheid en
onmacht van de deelnemers doorbreken.

Dit project staat centraal op de
hulpverleningszondag. Deputaten
diaconaat steunen
dit project onder
de naam NED126
Luistergroepen. Zie
www.cgk.nl/ned126.

De schade wordt opgenomen

Beiroet is ons
tekst dan burmawi en erjan van der linde beeld dan burmawi

Op 4 augustus jongstleden deed een daverende explosie Beiroet op zijn
grondvesten schudden. Er vielen honderden doden en duizenden mensen
raakten gewond. De helft van de stad is beschadigd. Ruim 250.000
mensen werden (tijdelijk) dakloos. Wat een ongelooflijke ramp!
Explosie
Direct namen we, als Christelijke Gereformeerde Kerken,
een besluit: we gaan helpen! Samen met stichting Ismael
hebben we het herstel van 350 woningen voor onze rekening genomen. We werken daarbij nauw samen met de
organisatie 500Plus, waaraan Dan Burmawi leidinggeeft.
Hij was op het moment van de explosie in een stafvergadering. Het gebouw waarin deze vergadering
werd gehouden, lag ongeveer vier kilometer van de
haven waar de explosie plaatsvond. Nog altijd diep
onder de indruk vertelt Dan: ‘Plotseling schudde het

hele gebouw. Het leek alsof er een krachtige aardbeving
plaatsvond. We renden het gebouw uit, terwijl alle ruiten sneuvelden. Overal lag glas. We waren in shock.’

Ravage
Hij vervolgt: ‘Libanon is natuurlijk al jaren een kruitvat, maar wat we na de explosie meemaakten in onze
geliefde hoofdstad sloeg werkelijk alles. Wat een
ravage en wat een getraumatiseerde mensen! Onze
organisatie 500Plus is erop gericht het evangelie uit
te dragen in het Midden-Oosten, in woord en daad.
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Dan Burmawi

thuis

Begin van de wederopbouw

Na de explosie beseften we meteen: we moeten onze
hulpverlening verdubbelen. We besloten om samen
met partnerorganisaties Beirut Baytouna (Beiroet is ons
thuis) op te richten. We organiseerden goede medische
zorg, voedselhulp en het herstel van een aantal huizen. We zijn God dankbaar dat we tot nu toe al meer
dan tweeduizend families hebben kunnen helpen. We
helpen iedereen die om hulp vraagt, ongeacht afkomst
of religie.’

Gewond
Zo hielp Beirut Baytouna bijvoorbeeld Najjar (55 jaar). Hij
woont op een kilometer afstand van de plek van de explosie. Hij vertelt: ‘Ik keek tv en hoorde opeens een enorme knal. Het leek alsof mijn appartement ieder moment
kon instorten. Een deel van een muur viel op mij. Ik raakte
behoorlijk gewond. Met een brancard werd ik naar de
eerste hulp gebracht. Daar kreeg ik twintig hechtingen.
Toen ik thuiskwam, hielpen de mensen van Beirut Baytouna mij. Een team ruimde de puinhoop op. Mijn muur

werd hersteld en ik kreeg nieuwe deuren en ramen.
Ze maakten alles schoon en ik kreeg ook nog nieuwe
meubels!’

Hoop
Inmiddels is zijn hele appartement hersteld, maar het
trauma blijft. Desondanks vertelt Najjar: ‘Ik ben blij dat
ik God als mijn Vader ken. Ik realiseerde me opeens hoe
waardevol mijn leven voor Hem is. Ik werd bewaard en
veel lieve mensen zorgden voor mij.
De toekomst van Libanon zie ik somber in. Toch heb ik,
ondanks alles, hoop omdat ik weet dat God er altijd is
en voor mij en mijn land zorgt in moeilijke tijden.’

Hartelijk dank voor uw steun aan de wederopbouw van Beiroet! We zijn dankbaar dat we kunnen bijdragen aan het mooie en belangrijke werk
van Dan en zijn team.
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Welkom bij diaconaat
We heten Marinka Valkenburg van harte welkom als secretaresse
diaconaat op het Dienstenbureau. Marinka is op maandag, dinsdag
en woensdag bereikbaar voor al uw vragen over onze diaconale
projecten. Daarnaast ondersteunt zij onze beleidsmedewerkers
door onder meer verslagen te maken van belangrijke vergaderingen.
Marinka wordt enthousiast van
thema’s als dienen, gerechtigheid en
duurzaamheid en werkt graag mee
op dit terrein. ‘Ik vind het fijn dat ik
op deze plek van dichtbij mag zien
hoe de liefde van Jezus zich verspreidt door het werk van diaconaat
heen. Daarin ervaar ik veel van
Gods goedheid.’
Naast Marinka bestaat het team
diaconaat uit de diaconaal consulenten Rudolf Setz en Erjan van der
Linde, projectcoördinator Bertine
Heikamp en publiciteitsmedewerker
Lia Spekschoor. Wij zijn u graag van
dienst! (diaconaat@cgk.nl)

Mohamad kan
bijna lopen
Mohamad is een van de kinderen
voor wie stichting Jemima zorgdraagt. Jarenlang kon hij niet goed
bewegen en dat maakte hem erg
verdrietig. Zijn moeder deed haar
uiterste best om hem, samen met
de medewerkers van Jemima,
te helpen. In de afgelopen jaren heeft Mohamad maar liefst
zestien operaties ondergaan. Dat was erg zwaar voor alle betrokkenen. Deputaten diaconaat hebben financieel bijgedragen
aan de operaties. Lana, de hoofdleidster van Jemima, vertelt:
‘Jullie steunden ons moreel en financieel. Mohamad kan nu met
ondersteuning lopen. We zijn zo dankbaar!’ Mohamad is erg blij
dat hij zoveel meer kan dan vroeger. Zijn moeder geniet ervan:
‘Ik ben erg trots op hem. Hij werkte zo hard tijdens de fysiotherapie, ook toen die zwaar en pijnlijk was. Mohamad kan nu
spelen en waarschijnlijk in de toekomst zelfstandig lopen!’
Deputaten diaconaat steunen dit project onder de naam
PAG122 Opvang gehandicapten, zie www.cgk.nl/pag122.
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Materiaal
hulpverleningszondag
Heeft u het nieuwe materiaal van de
hulpverleningszondag al (digitaal) ontvangen? Aan de folder kunt u niet zien wat de
voor- en wat de achterkant is. Waarom dat
zo is? Beide projecten – op elke kant van
de folder staat er één – zijn namelijk even
belangrijk.
Begin december ontving uw diaconie een
pakket met folders, een poster en knutsellampionnen voor de kinderen. Zo kunt u
samen met (uw) kinderen een lichtje laten
schijnen in deze moeilijke (corona)tijd. Een
lichtje van vertrouwen.
Juf Jacolien van der Linde verzorgde een
aansprekende vertelschets voor de kinderleiding over Vertrouwen vinden. De schets is,
net als de (kinder)powerpointpresentaties
en de andere materialen, te downloaden via
www.cgk.nl/hvz. Een mooi voorproefje van
de hulpverleningszondag op 7 februari 2021
ziet u op de fotopagina hiernaast.
Juist in deze tijd hebben de hulpverleningsprojecten uw steun hard nodig! Helpt u
mee?

Knutsellampion

Koffieboer, zie p. 4-5

Een lichtje van
vertrouwen
De materialen van de hulpverleningszondag in beeld! Ook ziet
u een aantal foto’s en illustraties
van de centraal staande hulpverleningsprojecten. De bijbehorende
verhalen vindt u op pagina 4-7.
Meer informatie over de materialen treft u op de pagina hiernaast
aan. Helpt u mee een lichtje van
vertrouwen te verspreiden?

Koffieboeren, zie p. 4-5

Eenzaamheid, zie p. 6-7

illustraties bram harder

Poster

Folders

Luistergroep, zie p. 6-7
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Tijdelijk terug in Nederland

‘Wat is nu eigenl
tekst en beeld mdw ’er in gesloten land, naam en adres bekend bij de redactie

De impact van de coronacrisis is wereldwijd enorm groot. Ook ons
gezin is er behoorlijk door geraakt. Het begon bij ons met een dringend
verzoek van de ambassade om ons land te verlaten en terug te keren naar
Nederland. Wat een moeilijke beslissing!
Vertrek

In shock

‘Ik woon hier! Dit is mijn huis, hier ben ik thuis. Ik ga
niet zomaar vertrekken!’ Dat was, kort samengevat,
mijn eerste reactie toen we in maart 2020 plotseling
moesten overwegen om met ons gezin van zes personen terug te keren naar Nederland. We gingen ervoor
bidden en overlegden onder meer met ons thuisfrontteam en onze uitzendende organisatie. Toen bleek
vertrek op korte termijn toch de beste optie.

Binnen drie dagen waren we terug in Nederland. In een
land dat – net als wij – in shock was.
Nadat we waren bijgekomen van de eerste schok,
speelde steeds dezelfde vraag door mijn hoofd: ‘Wat
is mijn thuis?’ Ik ben in Nederland, maar hier ben ik
niet thuis. Ons huis staat in Azië. Al vijf jaar. En voorlopig kunnen we niet terug. Het land is voor ons op
slot.
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‘We zien uit naar Azië!’

nlijk mijn thuis?’
Ontheemd
Niettemin ben ik dankbaar dat ik in mijn geboorteland
ben. Met mijn familie, mijn vrienden en mijn kerk praktisch om de hoek. Ik bof, want we wonen tijdelijk op
het terrein van onze uitzendende organisatie. Dicht bij
het (zendings)vuur. Wat wil je nog meer?
Toch voel ik mij ontheemd. Steeds weer diezelfde
vraag: ‘Wat is nu eigenlijk mijn thuis?’ Een vraag die
natuurlijk ook voor mijn vrouw en onze jongens geldt.

Bijbel
In de Bijbel vind ik veel terug over het concept thuis.
Abraham en zijn nakomelingen zullen vaak geworsteld
hebben met dezelfde vraag als ik. En Jezus – ons ultieme voorbeeld – verliet zijn hemelse Thuis, zodat wij uiteindelijk echt Thuis zouden komen. Hij zei: ‘De vossen
hebben holen, en de vogels in de lucht nesten, maar de

Zoon des mensen heeft niets waarop Hij het hoofd kan
neerleggen’ (Matteüs 8:20).
Dat spreekt mij enorm aan. Hij heeft, ook voor mij,
zijn eigen, veilige Thuis verlaten. Hij wil mijn Thuis zijn,
dat trekt mij naar Hem toe. Wat is dat waardevol. Dit
moeten meer mensen weten!

Geroepen
God heeft ons gezin geroepen naar het buitenland. We
hebben in die tijd ons fysieke huis verlaten. We zijn onderdeel geworden van zijn missie om moslims het goede
nieuws te vertellen, de weg naar hun Thuis te wijzen.
Veel is in beweging, veel is onzeker, maar mijn Thuis is
een Persoon. Hij heeft altijd een plan. Hij wordt door
niets of niemand aan het wankelen gebracht. In dat vertrouwen blijven we met Hem wandelen. We zien uit naar
het moment dat we weer naar Azië mogen terugkeren!
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tekst willem van ’t spijker , zendingsconsulent beeld église protestante réformée du burundi

Stel: je bent geroepen om predikant te zijn. Maar verder
dan de lagere school kwam je niet. Je kunt lezen en
rekenen, maar theologie studeren was niet mogelijk.
Onvoorstelbaar toch?
Diploma
Wij kunnen ons dat hier nauwelijks voorstellen, maar het is realiteit in Burundi. En
dan ben je daar dus predikant. Misschien
heb je een Bijbel, maar wat doe je dan
zondag aan zondag? Je preekt. Je bidt. En
je doet nog zoveel meer. Je kunt alleen niet
naar de universiteit, want daarvoor heb
je een diploma nodig van de middelbare
school en dat heb je nooit kunnen halen.
Gelukkig bestaat er een mooi lesprogramma van een Nederlandse kerk. Twee keer
per jaar komt een aantal predikanten naar
Burundi om trainingen te geven. Maar
opeens is daar het coronavirus. Dat gooit
roet in het eten. De Nederlandse predikanten kunnen niet komen. Niemand weet
hoe lang het duurt voordat zij naar Burundi
mogen vliegen.

Uitnodiging
Dan krijg je ineens een uitnodiging om
elke maand een paar dagen naar de stad
Bujumbura te komen. Daar wordt in een
kerkgebouw een soort lesprogramma
georganiseerd. Niet door de Nederlanders,
maar door collega’s die jouw taal spreken.
Deze predikanten van de Église Protestante
Réformée du Burundi, Amadi Nzitunga en
John Ndizeye, zijn een paar jaar geleden
afgestudeerd aan de universiteit Espoir d’
Afrique (Hoop voor Afrika) in Bujumbura.

Goede weg
In het eerste leerboek dat behandeld
wordt, komen veel onderwerpen aan de
orde. Het gaat over de Bijbel, het woord
van God. Dat die Bijbel een liefdesverklaring is van God aan ons. Het gaat over hoe
je God kunt dienen en over bidden zoals
de Bijbel dat leert. Ook ontdek je hoe je de

goede weg kunt kiezen in het leven.
Naast dat boek heb je ook je eigen Bijbel
nodig. Daarin streep je steeds meer dingen
aan. Je praat veel met andere studenten
die, net als jij, dominee zijn. Je bespreekt
met elkaar hoe je de behandelde thema’s
kunt gebruiken voor je kerkdiensten. Je
leert een preekplan te maken, waarmee
je je gemeenteleden kunt helpen om de
Bijbel beter te begrijpen.

Geroepen
Het tweede boek dat wordt behandeld,
vertelt jou dat je als voorganger vooral een
herder moet zijn. Dat je een sterk persoonlijk geloof moet hebben, waarbij een heilige
levenswandel past en waarin gebed een
belangrijke plek heeft. Je leert ook om niet
alleen op zondag aan de slag te gaan. Als
herder zie je dagelijks om naar je gemeente.
Door de bijeenkomsten in Bujumbura leer je
God, elkaar en jezelf steeds beter kennen en
samen leer je meer over het werk waartoe
je geroepen bent.
Gaandeweg krijg je meer vertrouwen in de
Here die je riep en kun je met steeds meer
vertrouwen predikant zijn. En dat dankzij
de visie en grote inzet van twee Burundese
voorgangers!

In 2020 begonnen de Burundese
predikanten Amadi Nzitunga en John
Ndizeye het materiaal van Theological
Education through Extension te gebruiken voor predikanten die niet naar de
universiteit kunnen gaan. Deputaten
buitenlandse zending maken deze trainingsbijeenkomsten financieel mogelijk. Zie www.cgk.nl/project/burundi.
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Met vertrouwen

predikant zijn
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Ds. Willem Jan van der Toorn (links) en ds. Willem van ’t Spijker (rechts) in Norilsk

Broeder Antonjoek

Samenwerken on
tekst willem van ’t spijker , zendingsconsulent beeld filip uijl

Tussen mijn kantoor in Veenendaal en Norilsk, waar evangelist Oleg
Ljoebitsj woont, ligt 5.500 kilometer. Maar dat is niet de enige afstand
tussen Olegs kerk en onze kerken: onze visie op de doop verschilt namelijk
nogal. Toch werken we uitstekend samen.
Afstand
We weten allebei dat er een theologische afstand ligt
tussen onze kerken. Tijdens de laatste evangelistenconferentie kwam dat nog uitgebreid aan de orde. Ik was
daar vanuit Nederland samen met ds. Willem Jan van
der Toorn en broeder Filip Uijl, voorlichter bij stichting
Friedensstimme.
Ook een aantal voorgangers uit Moskou was naar Norilsk gevlogen, waaronder broeder Nikolai Antonjoek,

de voorzitter van de Moskouse broederraad. Zeg maar:
de permanente voorzitter van de synode daar.

Verschil
Naar aanleiding van een vraag van een van de evangelisten gaf broeder Antonjoek een mooi getuigenis van
hoe een besef van urgentie het mogelijk maakt om over
onze verschillen heen te kijken.
Hij antwoordde: ‘Als ik denk aan de Christelijke Gerefor-
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Drie dagen samen de Bijbel bestuderen

danks verschillen
meerde Kerken in Nederland, dan zijn er een heleboel
dingen die ik ernstig met hen zou willen bespreken. Er
is namelijk een nogal groot verschil tussen ons. Maar’,
vervolgde hij in één adem, ‘dat gesprek gaan we pas voeren als alle mensen in Rusland een Bijbel hebben en van
de Here Jezus hebben gehoord.’ Daarmee was wat hem
betreft genoeg gezegd over de verschillen.

Verlangen
Ik was onder de indruk van dat antwoord, van de dringende noodzaak die eruit sprak om door te gaan met het bereiken van mensen die het evangelie niet kennen. Vanuit
het verlangen om te gehoorzamen aan de grote opdracht
van de Here Jezus om al de volken tot zijn discipelen te
maken en het evangelie in heel de wereld te verkondigen.
Dat verlangen komt voort uit dankbaarheid, omdat Hij
zijn leven opofferde om ons te redden. Door samen
met die opdracht bezig te zijn, ontstaat er onderling

vertrouwen. Ook als degene met wie je samenwerkt
op bepaalde punten enorm van jou verschilt. Je deelt
hetzelfde verlangen en dan ga je – als het goed is – niet
uitgebreid stilstaan bij alle verschillen.

Spiegel
Ik was niet alleen onder de indruk van zijn antwoord, er
werd mij ook een spiegel voorgehouden. Je kunt soms
zo bezig zijn met de verschillen tussen jezelf en andere
gelovigen. Maar is dat niet een manier om vooral bezig
te zijn met vragen aan de binnenkant? Terwijl er juist
buiten zo’n enorm groot werkveld ligt: er zijn nog zoveel
mensen die de weg tot hun redding niet kennen!
Kan en wil ik het vertrouwen vinden om mij samen met
heel andersoortige gelovigen naar buiten te richten?
Om zo mensen binnen de lichtkring van het evangelie
te brengen? Mijn Russische collega inspireert mij bij het
vinden van het antwoord op deze vraag.
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Interesse in pionieren?
Op woensdag 6 maart organiseren we een online verkenningsavond pionieren voor kerkenraden, evangelisatiecommissies en
andere geïnteresseerden. We
vertellen u graag meer over de
mogelijkheden van pionieren
in uw omgeving. Een van onze
pioniers deelt zijn ervaringen. Er is uiteraard volop gelegenheid om
met elkaar in gesprek te gaan. De toegang is gratis. Iedere deelnemer krijgt een persoonlijke inlogcode voor het online kanaal. Kijk op
www.cgk.nl/verkenningsavond voor meer informatie en meld u aan.

Afscheid
Deputaten zending namen afscheid van ds.
Hein Korving. Hij was sinds 2007 voorzitter
van het deputaatschap. Voor deputaten was
hij bij zijn aantreden geen onbekende. Hij
was hier namelijk al eerder lid van, tot 2001.
Als voorzitter gaf hij niet alleen leiding aan
de vergaderingen, maar bracht hij ook een
aantal werkbezoeken. Zo was hij in 2011
betrokken bij een onderwijsconferentie in
Burundi, waar hij tijdens een theologische
cursus voor voorgangers van de EPRB een
aantal lessen verzorgde. Ook vertegenwoordigde hij deputaten in 2013 bij de
viering van het vijftigjarig bestaan van de
kerken in Venda (Zuid-Afrika). Twee jaar
later was hij aanwezig bij het twintigjarig
bestaan van Mukhanyo Theological College
in KwaMhlanga (eveneens Zuid-Afrika).
Als voorzitter werkte hij mee aan de
totstandkoming van een beleidsnota van
zendingsdeputaten. Maar ds. Korving
heeft ook altijd veel werk gemaakt van
het dichtbij brengen van de zending bij gemeentes. Zo werkte hij ook graag mee aan
het Bijbels dagboek Vissers van mensen. Hij
nam daarin een dertigtal overdenkingen
voor zijn rekening. We zijn hem dankbaar
voor zijn grote inzet en betrokkenheid.

Zendingsvideo’s
beschikbaar
Door corona kan er al langere tijd niet gereisd worden. Hebben
we dan niets te vertellen op lokale zendingszondagen of -avonden? Gelukkig wel! We hebben een groot aantal korte en lange
voorlichtingsfilms beschikbaar, die we desgewenst voor u op
maat kunnen editen. Dus aarzel niet om een (online) zendingsavond of -kerkdienst te organiseren en mail ons (zending@cgk.nl).

25 missionaire ideeën
Wilt u als gemeente geïnspireerd worden op missionair vlak? Bestel
dan nu een gratis folder met 25 missionaire ideeën, die de PKN
beschikbaar stelt voor u. Een aantal ideeën is goed bruikbaar tijdens
deze coronatijd. Andere zijn meer geschikt om mee aan de slag te
gaan als er weer meer mogelijk is. Hebt u interesse? Mail dan naar
evangelisatie@cgk.nl. We sturen u graag een exemplaar toe.
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tekst en beeld henriëtte bal , communicatiemedewerker team evangelisatie

In vertrouwen
dromen en doen
Hoe kun je bijdragen aan Gods
missie? In het missionair team in
’s-Gravendeel dromen ze daar
regelmatig over. Maar daar blijft
het niet bij, ze zijn druk bezig hun
dromen te realiseren.
Stilteplek
Dromen én doen: dat is kenmerkend voor dit team uit
’s-Gravendeel. Het team volgt met veel plezier het missionair leertraject. Juist in deze coronatijd willen ze iets
laten zien van Gods liefde voor de wereld. Hoe? Christine
Korhorn en Agnes Visser vertellen er enthousiast over:
‘We organiseren bijvoorbeeld wekelijks De stilteplek in
een kerk in ons dorp. Zo creëren we een moment waarop
mensen in deze onrustige tijd even rust kunnen ervaren.’

Handcrème
‘We werken samen met stichting Pameijer. Dat is een
organisatie voor mensen aan de rand van de samenleving. Eerst verzorgden we samen creatieve middagen, nu gaat het met name om ontmoeting en goede
gesprekken.
We evangeliseren niet. We vinden het vooral belangrijk
om iets te betekenen voor mensen buiten de kerk. Zo
verrasten we bijvoorbeeld het personeel van het verzorgingshuis in ’s-Gravendeel met een tube handcrème.
Om hen hartelijk te bedanken en te laten weten dat we
hun goede zorg zien en waarderen.’

Vertrouwen
In hun missie speelt vertrouwen een grote rol. Agnes
vertelt: ‘De coronalockdown heeft mijn vertrouwen in
God niet verminderd. God is toch trouw?!’

Agnes Visser en Christine Korhorn

Christine voegt hieraan toe: ‘De kerkenraad heeft
vertrouwen in wat wij als missionair team doen. We
hopen dat we onze gemeente ook steeds meer kunnen
meenemen in onze dromen en activiteiten. Het imago
van onze kerk is gelukkig goed in ons dorp. We hoeven
niet hard te werken om vertrouwen te winnen.’

Ontmoetingen
Christine vervolgt: ‘Ik droom van een lokale ontmoetingsplek, een lunchroom of iets dergelijks. De
kerkenraad droomt graag met ons mee. We beginnen
concreet met een bakfiets. We gaan koffieschenken en
hopen op mooie ontmoetingen.’
Agnes vertelt: ‘Ik werk er graag aan mee om Gods
koninkrijk handen en voeten te geven. Dat heeft mijn
hart.’ ‘Voor mij’, concludeert Christine, ‘is de basis van
missionair zijn: er zijn voor de ander. Een luisterend
oor bieden. Echt contact maken. Ik vind het mooi om
samen zo te kunnen bijdragen aan Gods missie.’
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Pioniersplek
De Poster
maakt verschil
Intrededienst van ds. Peter L.D. Visser in De Poster, 2017

tekst en beeld samuel driessen, evangelisatie-ouderling pniëlkerk , veenendaal

‘Als ik de Here niet had en Hij mij niet vasthield, dan had
het leven geen zin meer voor mij.’ Zomaar een uitspraak
van een Posterbezoeker die ik regelmatig spreek.
Aanwezig
Alles is zwart in zijn leven en toch kan deze
man dit zeggen. Wat een vertrouwen op
God! We hebben een trouwe Vader. Hij
zorgt zo goed voor zijn kinderen. Daarvan
heb ik al veel voorbeelden meegemaakt.
In de afgelopen vier jaar heb ik onze kerk
mogen dienen als evangelisatie-ouderling.
Een belangrijk onderdeel van mijn werk
vormde De Poster. Dat is een missionairdiaconaal initiatief in Veenendaal van de
Pniëlkerk en de Hervormde Gemeente
Vredeskerk. Deze gemeenten trekken al
heel lang met elkaar op. Ze willen samen in
woord en daad aanwezig zijn in kansarme
wijken.

Zorgen
Onderling vertrouwen is hierbij van groot
belang. Er is een bestuur samengesteld
met leden uit beide kerken. Bijzonder vind
ik het: elke vergadering weer vertrouwen
we op God bij het maken van onze plannen
en het organiseren van onze activiteiten.
Met name de financiën baren ons nogal
eens zorgen. Krijgen we ook deze keer de
benodigde bijdrage van de moederkerken?
Vertrouwen ze ons dat bedrag wel toe?
Het komt elke keer weer goed.

Pioniersplek
Op een pioniersplek doe je veel dingen
voor het eerst. Zo wilden we op een dag
voor het eerst samen avondmaal vieren
in De Poster. Deze wens legden we voor
aan beide moedergemeenten. De manier
waarop we het wilden vieren, leek sterk op
het avondmaal in deze twee kerken. Maar
toch zijn er verschillen.
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Dat riep vragen bij ons op, zoals: begrijpen
beide kerken ons verlangen om het avondmaal in De Poster te vieren? Snappen ze
ook waarom het daar net wat anders gaat?
Krijgen we het vertrouwen om dit uit te
proberen? Gelukkig kregen we dat uiteindelijk. Het werden mooie en gezegende
vieringen. We hebben er samen voor
gedankt.

Gewend
Vertrouwen is ook een sleutelwoord als
het gaat om de relatie tussen Postervrijwilligers en Posterbezoekers. De Poster
bestaat al jaren. Op een gegeven moment
wilden we het werk uitbouwen, maar hoe
doe je dat met een groep die gewend is dat
‘het gaat zoals het gaat’?
De Poster lijkt soms net op de moedergemeenten … Door veel met elkaar in
gesprek te gaan, voorzichtig dingen uit te
proberen en vooral door veel te bidden,
hebben we mooie stappen kunnen zetten.

Dankbaar
Toch heb ik, als het gaat om vertrouwen,
vooral veel geleerd van de Posterbezoekers. Iedere bezoeker heeft zijn of haar
eigen verhaal. Maar al te vaak zijn die
verhalen complex. Zo ingewikkeld, dat ik
mij levendig kan voorstellen dat je God
vaarwel zegt.
Toch komen ze iedere zondag trouw om te
luisteren naar het evangelie en naar elkaar.
Ze verlangen ernaar om de Here God te
ontmoeten. Ze bemoedigen elkaar om vol
te houden, om te blijven vertrouwen op
God. De Poster maakt verschil en daar zijn
we dankbaar voor!

Welkom in Het Open Huis!

Hier hoor ik
tekst daniël van beek , voorganger het open huis, haarlem beeld henriëtte bal en koen van der lee

De wijkraad van de Molenwijk in Haarlem heeft onze pioniersplek Het
Open Huis uitgenodigd om een tweede ontmoetingscentrum op te zetten.
We zien daarin Gods leiding, maar hoe vinden we de balans tussen
vertrouwen op God en eigen verantwoordelijkheid?
Thuis

Openingen

‘Het Open Huis is een gemeente van iedereen. We
leven als familie. Hier hoor ik thuis!’, vertelt Arlette Nobels in het EO-programma Zie je zondag. Zij kwam met
haar gezin naar Nederland en ging hier vervolgens door
een diep dal. In Het Open Huis vond ze een geestelijke
familie en een thuis.
Dit geldt ook voor vele anderen, afkomstig uit meer dan
vijfentwintig verschillende landen. Bij Het Open Huis weten we ons geroepen om een gemeente te zijn waar mensen thuiskomen bij God en meebouwen aan zijn kerk.

Toen we vier jaar geleden zagen wat God allemaal had
gedaan in het Haarlemse stadsdeel Schalkwijk, gingen
we verlangen naar meer. We droomden: wat zou het
mooi zijn als we niet in één, maar in alle vier de wijken
van Schalkwijk aanwezig konden zijn. We konden toen
nog niet vermoeden dat er in de jaren erna daadwerkelijk openingen zouden ontstaan.
Zo kwam er bijvoorbeeld een vraag om in het winkelcentrum kerkdiensten te gaan houden. Ook mocht
ons maatschappelijk centrum samen met Woord en
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thuis!
Daniël van Beek in het nabijgelegen winkelcentrum

De kringloopwinkel is een groot succes

Daad een kringloopwinkel en een koffiehuis starten.
We vierden Kerst in het hart van de wijk. Middenin
het winkelcentrum zaten ruim driehonderd mensen
aan een heerlijke kerstmaaltijd. We zongen samen en
luisterden naar het evangelie. Heel bijzonder!

Ontmoetingscentrum
Vorig jaar ontstond er nog zo’n verrassende opening.
Via de woningcorporatie kwamen we in contact met de
wijkraad van een ander deel van Schalkwijk: Molenwijk.
De wijkraad was onder de indruk van Het Open Huis
en vroeg ons om een tweede ontmoetingscentrum te
openen. Daar wilden we graag gehoor aan geven! We
bereiden ons voor om daar te gaan starten.

Droom
Het zijn stuk voor stuk bemoedigende ontwikkelingen.
We zien hoe God ons leidt en zegent, maar er is ook
een andere kant. We werken in een kwetsbare wijk en

veel kerkbezoekers hebben niet de financiële middelen
om aan onze missie bij te dragen. Elk jaar kampen we
met een fors tekort.
We zetten stappen in het vertrouwen dat God ons leidt,
maar we willen ook onze verantwoordelijkheid nemen
en zoeken naar de benodigde middelen. Daarom deel ik
tot slot graag mijn droom: hoe mooi zou het zijn als God
kerken en christenen in beweging zette om financieel
bij te dragen aan dit nieuwe pionierswerk. Dan zijn we
samen, over kerkmuren heen, in beweging voor Gods
missie en vinden nog meer mensen een thuis bij God!

Bekijk de afleveringen van Zie je zondag van 27-9,
4-10 en 11-10 op www.npostart.nl/zie-je-zondag/
VPWON_1309347.
Wilt u Het Open Huis steunen met een gift? Kijk
dan op www.hetopenhuishaarlem.nl/steun.
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Pak

mijn hand

Heer,
Opdat ik niet verdrinke
in kleingeloof
in twijfel en in angst
Leer mij weer lopen op de
golven van vertrouwen
Uw hand is onder mij

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

pak mijn hand

en boven mij
Uw oog
zal mij aanschouwen
Heer,

TEKST INA VAN DER BEEK
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pak mijn hand

