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Welkom thuis!
Home is where the heart is, is een bekende uitspraak.
Het betekent zoiets als thuis is waar je je thuis voelt.
Waar dat is, verschilt per persoon. De een voelt zich
snel ergens thuis, de ander doet er langer over. En er
zijn ook mensen die zich nergens thuis voelen. Toch
begrijpt iedereen het woord thuis. Iedereen wil ook
ergens thuis zijn, zich welkom weten.
Het thema voor de hulpverleningszondag 2020 is Thuis.
We willen samen met u mensen die geen thuis hebben
een thuis bieden. Niet alleen mensen ver weg, maar ook
dichtbij. Dit belangrijke thema staat centraal in deze
Doorgeven. We belichten dit vanuit diaconaat, zending
en evangelisatie. Waar ben je thuis? Hoe kom je thuis
bij God? Hoe gebeurt dat in ons land en in andere delen
van de wereld? En hoe kunnen wij – ieder op onze eigen
plek – mensen helpen zich thuis te voelen?

In dit blad vindt u mooie verhalen van kerken en personen die een thuis creëren voor kwetsbare mensen
in hun omgeving. U leest over mensen die zich thuis
voelen in hun wijk of in de kerk, maar ook over mensen die een thuis missen, die onveiligheid, heimwee of
vervreemding ervaren. Samen kunnen we kwetsbare
mensen een warm thuis bieden en helpen Thuis te
komen. Ieder op zijn of haar eigen manier.
We hopen dat het lezen van dit blad u inspireert en
oplaadt. Dat u geborgenheid en herkenning ervaart.
We hopen ook dat het een verlangen in u aanwakkert
om op wat voor manier dan ook met dit thema verder
te gaan. Kortom, dat u zich thuis voelt bij Doorgeven.
Erjan van der Linde
diaconaal consulent
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Een brede lach op zijn gezicht. De
warmte van het vuur. Het contact
tussen moeder en zoon. Alles straalt
een gevoel van thuis uit. Thuis,
een plek waar je jezelf mag zijn.
Waar het veilig en warm is. Zonder
bedreiging. Dat is niet vanzelfsprekend. Gelukkig zijn er wereldwijd
overal mensen die hun huis en kerk
openstellen. Welkom thuis! Daarover gaat de hulpverleningszondag.
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tekst erjan van der linde, diaconaal consulent

Geen thuis
‘Ik voelde me nergens thuis als
kind’, vertelt Alexander. ‘Mijn
moeder werkte in een fabriek. Ik
was vaak dronken en ik vocht veel.
Ik leefde erop los.’

Problemen
Alexander (38) woont in opvangtehuis Het Anker in
Zhytomyr in Oekraïne. Hij vertelt zijn levensverhaal:
‘Nadat ik uit militaire dienst kwam, zette ik mijn oude
leventje gewoon voort en creëerde ik veel problemen.
Ik zwierf door het land en leefde een Kaïns-leven. Ik
was mijn omgeving tot een vloek. Mijn zus stimuleerde
me om naar opvangtehuis Het Anker te gaan (project
Oekraïne 084, red.) en hier vond ik rust. Ik hou van het
lied: ‘Er is een plek van echte rust, dichtbij het hart van
God; een plek waar het kwaad is uitgeblust, dankzij het
werk van Jezus Christus’. Dat heb ik zó mogen ervaren
in mijn leven!'

Hemel
Het verhaal van Alexander illustreert dat het hebben
van een thuis niet vanzelfsprekend is en ook dat onrust blijkbaar in onze genen zit. ‘Onrustig is het hart,
totdat het rust vindt bij God’, zo bekende kerkvader
Augustinus. Alleen bij God komen we echt thuis.
Jesaja 57 stelt dat God in de hemel woont. Daar is Hij
thuis: ‘Want zo zegt de Hoge en Verhevene, Die in de
eeuwigheid woont en Wiens Naam heilig is: Ik woon
in de hoge hemel’. Dat lijkt vanzelfsprekend. Natuurlijk
woont God dáár ver boven al ons menselijke gedoe.
Maar Hij woont niet alleen in de hemel, Hij woont ook
bij ons.

Alexander

Thuiskomen
Jesaja vervolgt namelijk in vers 15: ‘en bij de verbrijzelde en nederige van geest’. God woont óók hier. God
vernederde zich. Dit zien we terug in het leven en sterven van zijn Zoon Jezus Christus. Daarover profeteerde
Jesaja eerder al: ‘de straf die ons de vrede aanbrengt,
was op Hem, en door zijn striemen is er voor ons
genezing’. De aantrekkingskracht hiervan op rusteloze
en dwalende mensen zoals Alexander is groot. Door
Jezus Christus mogen zij thuiskomen bij God. Het boek
Openbaring onderstreept dit. Hierin laat God zien hoe
het wordt als Jezus terugkomt. Hij daalt dan neer op
deze aarde om bij ons mensen te komen wonen. Dan
zijn we echt thuis: thuis bij God!
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Alphacursus

Imelda Vyent

Iedereen mag
tekst cees van breugel , buurtpastor thuis in west, rotterdam-west beeld ymelda vyent, stichting thuis in west

Vijftig jaar geleden was de gemeente van Rotterdam-West een bloeiende
kerk met meer dan duizend leden. Helaas liep dat aantal hard terug en
werd de gemeente in 2009 opgeheven. Toch ontstond er ook iets moois
vanuit deze beslissing …
Besluit
Het opheffen van de gemeente was een moeilijk besluit. Maar een van de kerkenraadsleden zei er op dat
moment wel iets heel belangrijks bij: ‘Het Woord moet
blijven in deze wijk!’ Daarom werd met het kapitaal van
deze gemeente de stichting Thuis in West opgericht.

Problematiek
De wijk Middelland waarin Thuis in West gevestigd is,

kent veel problematiek. De helft van de mensen voelt
zich eenzaam. Circa zes op de tien kinderen leven in
een eenoudergezin. De moeders werken vaak buitenshuis en de kinderen zijn op elkaar aangewezen. Bijna
vier op de tien kinderen halen geen diploma in het
voortgezet onderwijs. En dan heeft de wijk Middelland
ook nog eens de grootste dichtheid aan coffeeshops
van heel Rotterdam. Ook is er veel verslavingsproblematiek en prostitutie.
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Ik ben blij dat ik erbij hoor!
Een jaar geleden ontdekte Imelda
Vyent (64) Hart voor West. Ze vertelt
er enthousiast over:
‘Cees liep een keer langs mijn huis
en begon een gesprek. Ik ervoer
dat hij echt luisterde en ging daarna
naar Hart voor West. Ik ga nu naar
de vieringen en maak daar muziek.
Ik volgde een Alphacursus en doe
vrijwilligerswerk. De huisgroep is
ook heel fijn. Ik was niet meer met
het geloof bezig, maar hierdoor is
het opgebloeid. Het is één grote familie en ik ben blij dat ik erbij hoor!’

Spel met kinderen uit de buurt

Thuiskomen
Aandacht
Om in de nood van deze wijk te voorzien, worden er
wekelijks zo’n twintig activiteiten georganiseerd. We
zoeken eenzame ouderen op en nodigen ze uit voor
een koffiemorgen en buurtmaaltijd. We hebben zes
clubs waarop veel kinderen en jongeren zich thuis
voelen. We helpen hen bij hun ontwikkeling door
middel van een taalcursus, huiswerkbegeleiding of
een computercursus. Met een klein team en ruim
zeventig vrijwilligers geven we de bewoners van onze
wijk echt aandacht. ‘Iedereen mag Thuiskomen’ is ons
motto!

Nieuwsgierig
Een jaar geleden gaf de Here ons op een bijzondere
manier een nieuw gebouw waarin we onze vleugels
konden uitslaan. Er is ruimte voor vieringen en er wo-

nen mensen met hart voor onze stad. Samen vormen
we de missionaire leefgemeenschap Hart voor West.
Samen zijn we de dragende kracht van het werk. We
organiseren Alphacursussen, vieringen op zondag
en een Kinder-Bijbel-Club. Ook pastoraat speelt een
belangrijke rol in ons werk. Onze diaconale activiteiten
zorgen ervoor dat mensen nieuwsgierig worden naar
ons geloof. Zo kan het gebeuren dat moslims deelnemen aan een viering. Ook mensen die niet met het
geloof zijn opgegroeid, hebben zich inmiddels aangesloten. Iedereen mag Thuiskomen!
Dit project staat centraal tijdens de
hulpverleningszondag. Deputaten diaconaat
steunen dit project onder de naam NED140 Thuis
in West. Zie www.cgk.nl/ned140.
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Het leven van een kindslaaf is hard

Vechten voor
een beter leven
voor kindslaven
tekst marlies moret, hoofdredacteur woord en daad

Uitbuiting van armen komt wereldwijd voor. Veel kinderen worden hier de
dupe van. Elke dag vecht dominee Robert Jean Bilda voor een beter leven
voor kindslaven in Haïti.
Traumatisch
Fighting, dat is het woord dat hij gebruikt. Maar hij is
blijmoedig én hoopvol. ‘In vijf jaar tijd is al zoveel veranderd!’ Diaconaat zet zich in voor deze restaveks, zoals de

kindslaven worden genoemd in Haïti. De kinderen zijn
bij hun biologische familie weggegaan om bij een andere
familie te werken. Ds. Bilda, werkzaam bij Parole et
Action in Haïti, vertelt: ‘Hun familie denkt dat het kind
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Dominee Bilda

Berlanje krijgt onderwijs binnen het restavekprogramma

in de grote stad een beter leven tegemoet gaat. Helaas is
dat niet waar. Veel kinderen werken van ’s morgens vroeg
tot ’s avonds laat. Sommigen gaan niet eens naar school.
Vaak hebben zij geen contact meer met hun familie. Ook
worden veel kinderen misbruikt. Erg traumatisch!’

Aandacht
Door middel van het restavekprogramma wordt
bewustwording gecreëerd in Haïtiaanse gemeenschappen. ‘We willen dat mensen zich met overtuiging afkeren van kindslavernij’, stelt ds. Bilda. ‘Daarom werken
we aan preventie.’ Een andere pijler is de terugkeer van
restaveks in een stimulerende omgeving. Ds. Bilda vervolgt: ‘We hebben opvanghuizen, werken samen met
politie en scholen en we brengen kinderen in aanraking
met het evangelie. Er wordt samengewerkt met veel
verschillende partijen. We prijzen ons gelukkig met de
steun van verschillende politici. Zo hebben we in
senator Jean Renel Senatus een gelijke gevonden. Hij
vecht met ons mee. Het valt me op dat de publieke
aandacht voor dit belangrijke onderwerp in de afgelopen vijf jaar is toegenomen.’

Vaderschap
Ds. Bilda zet zich met hart en ziel in voor de
restavekproblematiek. ‘Als ik de Bijbel lees, ontmoet
ik een rechtvaardig God. Een God bij wie de armen
een speciale plek innemen. Lees Psalm 68 maar. Die

motiveert me iedere dag weer!’ Ook het vaderschap
drijft hem om zich in te zetten voor kinderen in Haïti.
‘Ik zie thuis van dichtbij wat mijn jongens nodig hebben:
liefde, een gezinsleven en onderwijs. Als zij deze zaken
nodig hebben, heeft ieder kind ze nodig. De kindertijd
is zo belangrijk! Dáár moeten we beginnen om aan een
nieuw Haïti te werken.’

Veranderingen
Veel problematiek is zo ingebed in de geschiedenis en
cultuur van het land dat het veel tijd kost om die te
doorbreken. Dat geldt ook voor de restaveksproblematiek. Ds. Bilda geeft aan: ‘De kerken, maatschappij
en overheden in Haïti staan kindslavernij oogluikend
toe. Soms zien ze zelfs de noodzaak er niet van in om
iets te veranderen. Daarom is het belangrijk om zoveel
mogelijk partijen bij een project te betrekken. Ons
alléén richten op hulp aan deze kindslaven is niet genoeg. Daarom kijken we ook hoe we kunnen bijdragen
aan structurele veranderingen op overheidsniveau, in
kerken en in gemeenschappen.’

Dit project staat centraal tijdens de
hulpverleningszondag. Deputaten diaconaat
steunen dit project onder de naam HAI138
Rehabilitatie kindslaven. Zie www.cgk.nl/hai138.
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André Rouvoet

Landelijke diaconale dag 2019

Hoe gaat het me
tekst rudolf setz, diaconaal consulent

Tussen verschillende vergaderingen door spreek ik André Rouvoet op het
kerkelijk bureau in Veenendaal. Op 21 maart is hij hoofdspreker op onze
landelijke diaconale dag. Echtscheidingsproblematiek raakt hem. En met
name de gevolgen daarvan voor kinderen.
Echtscheiding
Met het thema echtscheiding ging hij aan de slag ná
zijn politieke loopbaan. Hij werd voorzitter van het
programma Scheiden zonder schade. Als ik een bakje
koffie heb ingeschonken, kan ik het niet laten om hem
eerst te vragen: ‘Hoe gaat het met je huwelijk?’ ‘Heel
goed’, antwoordt hij. ‘Al zou het goed zijn als we wat
meer tijd voor elkaar hadden.’

Kosten
Relaties kennen verschillende stadia. Rouvoet zegt:

‘Mensen krijgen een relatie, gaan trouwen, worden
vervolgens vaak ouders. Als er relatieproblemen
komen, kan de relatie eindigen. Maar je blijft ouders
en daar gaat het vaak mis.’ De maatschappelijke
kosten als gevolg van scheidingen zijn fors. Het percentage huwelijken dat eindigt in een echtscheiding
is veertig procent (35.000 relaties per jaar). Naar
schatting lopen 65.000 relaties van samenwonenden
stuk. Zestig procent van de kinderen waar jeugdzorg
contact mee heeft, heeft te maken met scheidingsproblematiek.
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Veelkleurige kerk

Kinderen ervaren vaak schade bij scheiden

t je huwelijk?
Kinderen
Persoonlijke gesprekken met kinderen en jongeren
raken Rouvoet. ‘Ze noemen het mijn scheiding, terwijl
het gaat om de scheiding van hun ouders. Gelukkig
zijn er ook goede echtscheidingsvoorbeelden, maar
veel kinderen lijden onder conflicten en manipulatie.
Ouders spreken kwaad over elkaar, negeren elkaar of
doen negatief over een nieuwe partner. Dat heeft gevolgen voor het gedrag van deze kinderen en jongeren
en knaagt aan hun (zelf)vertrouwen.’

Normaal
Het programma Scheiden zonder schade werkt langs
drie lijnen: ondersteuning van kinderen, van ouders en
van professionals. Rouvoet vervolgt: ‘We willen tot een
nieuwe scheidingsaanpak komen, waarbij het accent
minder ligt op de juridische procedures (strijd!) en meer
op een ondersteunende en toerustende rol van gemeenten en hulpverlening. Daarnaast streven we naar

een cultuuromslag. We willen graag dat het normaal
wordt om hulp te zoeken als je uit elkaar gaat. Het is de
grootste reorganisatie van je leven!’

Belangstelling
Het sociaal netwerk van stellen kan van grote betekenis
zijn. Een mediator, advocaat of een hulpverlener zal eens
stoppen, het netwerk blijft. De kerk kan deel uitmaken
van dat sociale netwerk en heeft daarin een preventieve rol. Rouvoet zegt: ‘Daarbij denk ik aan gesprekken
met jongeren, huwelijksvoorbereiding, relatiecursussen
en huwelijkscoaching. Denk als kerk goed na over wat
je doet en zegt voor, tijdens en na een scheiding. Helaas komt het voor dat mensen, in die toch al moeilijke
situatie, uitgerekend in de kerk verlegenheid hiermee en
zelfs afwijzing ervaren. De kerk hoeft geen hulpverlener
te zijn. Daar zijn andere instanties voor. In de gemeente
horen we er te zijn voor elkaar, echte belangstelling te tonen en vragen te stellen zoals: hoe gaat met je huwelijk?’
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Thuisgevoel in Rotterdam-West

Posters en folders hulpverleningszondag

Thuisgevoel
De foto’s op deze pagina stralen
een gevoel van thuis uit. Op één na.
Dit meisje hunkert naar een thuis.
Wij mogen haar dat samen bieden.
De bijbehorende verhalen staan op
pagina 4-7. Op de pagina hiernaast
vindt u meer informatie over de
materialen.
Ds. Bilda: ‘Ik creëer een thuis’

Hunkering naar een een liefdevol thuis, Haïti

Kinderpresentje hulpverleningszondag

Wat als dit je (t)huis is?, Haïti

Thuis in West, Rotterdam
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Kleurmemory voor de kinderen

Bewogen in beweging
Hoe kun je als gemeente bewogen zijn? Hoe draag je bij aan gezonde
relaties en geef je aandacht en zorg als het niet goed gaat? Daarover
willen we op 21 maart nadenken tijdens de landelijke diaconale dag
in Amersfoort. André Rouvoet is de hoofdspreker (zie pagina 8-9).
Daarnaast is er ruimte voor ontmoeting en praktische, inspirerende
workshops. Bent u diaken, gemeentelid, ouderling of predikant?
Welkom! Meer informatie en aanmelden: www.cgk.nl/diaconaledag.

Materiaal hulpverleningszondag
Dit jaar hebben we weer diverse materialen ontwikkeld, zie ook de pagina hiernaast. Begin december ontving uw diaconie een pakket met posters en folders
om uit te delen in de gemeente. Uit de
folder kunt u twee uitnodigingskaartjes
knippen om weg te geven. In dit pakket
zitten ook werkjes en presentjes voor
de kinderen. Juf Jacolien van der Linde
verzorgde een mooie vertelschets voor de
kinderleiding. Deze is, net als een kinderpowerpointpresentatie, te downloaden
via www.cgk.nl/hvz. Daar vindt u ook
de presentatie voor volwassenen. Al dit
materiaal heeft tot doel onze naasten in
nood dichtbij te brengen en een thuis te
bieden. Doet u mee?

Welkom!
Op woensdag 18 maart zijn kerkenraadsleden welkom op een informatieavond over
het missionair leertraject. In 2020 is er ruimte voor drie gemeenteteams. Zie pagina 19
en www.cgk.nl/missionair-leertraject voor
meer informatie.

Reacties op Kerken en groen
Ons vorige nummer Kerken en groen heeft veel stof doen
opwaaien. Hartelijk dank voor alle reacties. We gaan ermee
aan de slag! Onder meer het plasticfolie waarin Doorgeven en
Verbonden samen verschijnen, heeft onze aandacht. We hebben veel begrip voor de kritiek
hierop. Wordt vervolgd!
Een aansprekende reactie
kwam van een gemeentelid
uit Dordrecht-Zuid. Die mailde
ons deze stimulerende foto:
leren afval scheiden in een
kerk in Libanon.

Nieuw diaconaal project
Onlangs besloten deputaten om een nieuw project in Ghana te
starten. Hoewel Ghana een land is met een goede economische
ontwikkeling, is er grote ongelijkheid. Met name in het noorden is er
veel armoede. Daardoor kunnen kinderen niet naar school. Slechts
37 procent van de kinderen van elf jaar en ouder kan in deze regio
lezen en schrijven. Vooral de Dagomba’s hebben een grote achterstand. Met partnerorganisatie LDP willen we dit veranderen door
middel van een alfabetiseringsproject in hun eigen taal. Zo kunnen
we de kwaliteit van het basisonderwijs duurzaam verbeteren en
worden de kansen op een hoopvolle toekomst voor de Dagombakinderen vergroot! Meer informatie: www.cgk.nl/gha141.
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Samson Nhlongo (links) voor in de kerk

De gereformeerde kerk in Thembalethu

Thuiskomen
tekst en beeld willem van ‘ t spijker , zendingsconsulent

Zijn vrouw zei: ‘Bij deze kerk kunnen we gewoon onszelf blijven.’ Zo komt
Samson Nhlongo bij de gereformeerde kerk in Thembalethu, Zuid-Afrika.
Hij wordt actief in de kerk, blijft niet zichzelf en komt ‘thuis’ bij God …

Toverdokter
Vanuit zijn familie is Samson uitgekozen om inyanga
(toverdokter) te worden. Dat is hij vervolgens jarenlang.
Hij verzamelt allerlei attributen die hij daarbij nodig
heeft. Daarnaast gaan zijn vrouw en hij ook naar de
kerk. Zijn vrouw is niet tevreden over de kerk waar ze
heengaan. Ze hameren daar heel erg op verandering
van je leven. Dat wil je toch niet? Je bent opgevoed
in een bepaalde traditie. Laat je die los, dan breng je
je leven in gevaar! Je voorouders zorgen ervoor dat je

gezond blijft en dat het je goed gaat. Laat jij je voorouders los, dan laten zij jou los. Daarom gaat mevrouw
Nhlongo op zoek naar een andere kerk.

Voorouderverering
Als ze een geschikte kerk vindt, gaat Samson mee. Hij
valt er op; in die kerk zijn namelijk niet zoveel mannen
die regelmatig komen. Hij wordt gevraagd om mee te
werken in de kerk. Hij komt vervolgens op het preekplan en wordt niet veel later gevraagd of hij voor de

12 | doorgeven februari 2020

Samson Nhlongo en zijn vrouw

bij God
kerk wil komen werken. Hij moet dan wel naar de
Bijbelschool. Dat wil hij wel. Vanaf dat moment volgt hij
de lessen in houten barakken bij het kerkje in Thembalethu. Ondertussen gaat hij gewoon door met zijn oude
leven. In zijn tuin staat een boom die een belangrijke
rol speelt in de voorouderverering. Zijn verzameling
inyanga-attributen blijft doorgroeien.

Onrustig
De Bijbelschoollessen leiden hem diep de Bijbel in.
Hij wordt onrustig. Hij zou een keuze moeten maken!
Hij kan toch niet christen zijn en doorgaan met zijn
oude leven? Op een avond is hij zo onrustig, dat hij
tegen zijn vrouw roept: ‘Je moet voor me bidden, me
helpen!’ Hij gaat de tuin in en hakt de boom om. De
inyangaspullen doet hij in een doek en trillend over
zijn hele lichaam gaat hij het dorp Thembaletu uit.
Buiten in het veld giet hij benzine over de doek met

spullen en steekt alles in brand. Hij vlucht terug naar
huis; zijn voorouders zullen woedend op hem worden
en hem treffen met hun toorn!

Rust
Hij durft eigenlijk niet te gaan slapen. Als hij de volgende ochtend wakker wordt, knijpt hij zichzelf voorzichtig
in zijn arm. Ben ik er nog? Ook de dagen erna gebeurt
er niks. Of toch wel? Hij ervaart een vrede en rust die
hij eerder niet kende. Hoe vaak hij ook bij die boom
de dingen deed die daar moesten gebeuren vanuit zijn
traditie, het gaf hem geen rust. Nu komt hij thuis bij de
Here en vindt die rust.
Deze levensveranderende gebeurtenis speelde zich
vijfentwintig jaar geleden af. Nog altijd werkt hij voor de
Here die hem rust gaf. Hij wijst daarbij telkens weer op
de vrede die God geeft als je volledig op Hem vertrouwt.
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Verlangen
naar huis
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tekst willem van ’t spijker , zendingsconsulent

Achtentachtig is hij. Acht jaar woonde hij in Mamasa op
het eiland Sulawesi (Indonesië). In die acht jaar, nog geen
tiende deel van zijn leven, verloor hij er zijn hart. Verlangen
naar huis betekent voor Henk Brandsma: verlangen naar
Sulawesi.
Mooiste periode
Eind vorig jaar beleefde dominee Henk
Brandsma zijn zestigjarig ambtsjubileum.
In zijn jeugd groeit hij op in een pastorie.
Hij wordt zelf ook predikant. Hij vertelt:
‘Een van de mooiste dingen die ik van mijn
vader meekreeg, was de drang om ongelovige mensen te bereiken.’ In alle gemeenten waar hij in Nederland staat, is hij dan
ook nauw betrokken bij evangelisatiewerk.
‘Maar mijn mooiste periode was toch wel
de tijd bij de Torajakerken rond Mamasa.’

Uitgewoond
Hij vervolgt: ‘Toen ik mij meldde bij zendingsdeputaten was er een ouderling die
mij toewenste dat ik mocht gaan als Abraham, niet wetende waar hij terecht zou
komen. Toen we in 1967 met de vrachtboot
vertrokken, en na zes weken aankwamen
in Makassar, was er de eerste tijd geen mogelijkheid om door te reizen naar Mamasa.
De wegen waren kapot en er waren lange
tijd gewelddadige moslims actief geweest.
Toen we uiteindelijk in Mamasa kwamen,
bleek het huis waar we moesten gaan wonen volkomen uitgewoond. Met wandluis
én muizen en ratten op de zolder. Ik ben
van nature helemaal niet zo’n held. Ik was
vaak bang; voor het donker en voor onbekende gevaren. En toch: God ging mee, Hij
baande de weg.’

Diepe banden
Na de onafhankelijkheid van Indonesië
in de jaren vijftig is Henk de eerste CGKpredikant die uitgezonden wordt naar
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Torajaland. Er moet veel worden opgebouwd. De kerken hebben niets. Soms is er
maar één Bijbel per gemeente. Brandsma:
‘Ik werkte als docent aan de Bijbelschool
en trok veel rond met de studenten. We
sliepen op matjes, want bedden waren
er niet. Ik was vaak langere tijd van huis.
Doordat je tijdens die reizen zo nauw op
elkaar aangewezen was, groeiden er diepe
banden met deze studenten. Ook door
de mogelijkheid die mijn vrouw Jolanda
en ik hadden om als gezin verschillende
pleegkinderen op te nemen, zijn er nauwe
banden ontstaan.’

Thuis
‘We ontvingen van de Torajamensen zo
veel liefde en gastvrijheid! Het weinige
dat ze hadden, deelden ze graag met ons.
Het gebied rond Mamasa voelde en voelt
als thuis. Eens vroeg iemand me: ‘Wilt
u hier begraven worden?’ Ik dacht toen:
hoe komt die man daar nou bij? Ik dacht
echt niet dat ik al zou overlijden. Voor de
Torajamensen is het niet onbelangrijk te
weten waar je begraven wordt. Ze zeggen:
‘Ik wil begraven worden, waar ik thuishoor.’
Ik heb geantwoord: ‘Als God maar weet
waar ik ben gebleven, is het goed. Als dat
in Torajaland zou zijn, dan zou dat best
mooi zijn!’

Evangelisatiebijeenkomsten

Posterpreken: met afbeeldingen het evangelie vertellen

Opwekking in
tekst willem van ’t spijker , zendingsconsulent

Eind 2016 overleed de Thaise koning Bhumibol. Zijn dood had grote gevolgen
voor de kerken in Thailand. Zij moesten hun werkwijze veranderen. Er volgde
een opwekking, waar ook de kerken in Nederland van kunnen leren.
Kerstbijeenkomst

Nieuw initiatief

In de Noord-Thaise provincie Phetchabun, in het district Chon Daen, ontstond in de jaren tachtig een kerk
onder leiding van dominee Somsak. De kerk groeide
langzaam maar zeker. Elk jaar werd er een grote, aansprekende kerstbijeenkomst gehouden. Hierdoor werden jaarlijks ongeveer 2.000 mensen bereikt met het
evangelie. In 2016 was er ook weer een groot bedrag
bijeengebracht voor de kerstsamenkomst. Maar na de
dood van koning Bhumibol in datzelfde jaar mochten er
geen feestelijke samenkomsten worden gehouden. Dat
verbod raakte ook de kerk van dominee Somsak.

Wat nu? Er werd veel gebeden en nagedacht. Uiteindelijk
besloten ze om in dat jaar in maar liefst zeventien dorpen
in de omgeving van Chon Daen kleinere huisbijeenkomsten te houden. Het gevolg van dit nieuwe initiatief? In
die kerstperiode werden niet 2.000 maar 5.000 mensen
bereikt met het evangelie! Dominee Somsak en zijn
team vonden het buitengewoon belangrijk dat er een
goed vervolg op deze huisbijeenkomsten zou komen. Ze
ontwikkelden een programma waarbij veel kerkleden
werden ingeschakeld. Dat bleek te leiden tot een enorme
betrokkenheid van die leden. Maar dat niet alleen, ook de
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Kerkdienst (achter het bureau links ds. Willem van ’t Spijker, rechts ds. Wilke den Hertog)

Thailand
nieuw-gelovigen raakten hier al snel bij betrokken. Ze werden gevraagd hun getuigenis te geven en om familie en
buren uit te nodigen voor een bijeenkomst bij hen thuis.

Doopdiensten
God zegende hun inzet enorm. Elke drie maanden
werden er doopdiensten gehouden voor nieuwe gelovigen. Eind 2019 werden meer dan zeshonderd mensen
tegelijk gedoopt. Bij die dienst waren ook werkers van
het Isaanteam aanwezig: teamleider Sijmen den Hartog
en dominee Wilke den Hertog. Zij zijn in de provincie
Isaan begonnen om de lessen die ze leerden van de
kerk van dominee Somsak toe te passen. Dat was een
hele verandering in hun aanpak! Tot die tijd benaderden zij mensen individueel. Nu wordt een hele wijk
tegelijk benaderd in een grote bijeenkomst.

Druk

‘Bij individuele evangelisatie zie je dat mensen maar
moeilijk tot een geloofskeuze komen. Hun omgeving is
een grote belemmering. Als je christen wordt, breek je
met het allesomvattende boeddhisme. De druk van de
omgeving is enorm! Het mooie van het benaderen van
een hele wijk tegelijk is dat mensen die belangstellend
zijn meteen samen in een groepje terechtkomen. Zo
hebben ze steun aan elkaar.’

Leren
Hij vervolgt: ‘Het mooie van deze aanpak is ook dat
je deze nieuw-gelovigen al heel snel inschakelt. Zo
leren ze direct dat christen zijn niet betekent dat je in
een kerkbank gaat zitten om alleen maar te luisteren,
maar dat je actief Jezus gaat volgen. En vervolgens met
anderen in je omgeving deelt wat de positieve gevolgen
hiervan zijn. Daar zouden de kerken in Nederland nog
wel iets van kunnen leren …’

Dominee Wilke den Hertog licht het verschil toe:
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Buitenlands bezoek
Eind januari is de buitenlandweek van de generale synode. Vertegenwoordigers van buitenlandse kerken waarmee we corresponderen, zullen dan tijd doorbrengen bij onze synode. Ook komen
er vertegenwoordigers van een aantal zendingsprojecten. Uit
Barcelona komt broeder Guido Groeneveld en uit Parijs dominee
Samuel Foucachon. Uit ons oudste zendingsgebied, de kerken van
Toraja-Mamasa, komen twee broeders: de predikanten Marselius
Samad en Harnal Edison. Uit Zuid-Afrika (synode Soutpansberg)
komen ds. Silas Nefefe en ds. Makhuvha en uit Botswana de predikanten Olebogile Derek en Rethabile Sibeko. Zij zijn niet alleen
aanwezig bij de synode, maar gaan ook hier en daar in kerkdiensten
voor. Kijk voor actuele informatie op www.cgk.nl/zending.

Felicitaties!

Dien(en)

Op 9 oktober 2019 verleende de classis Dordrecht toestemming aan Bas Keijzer (links op de foto) en Lenard Schouten
(rechts) uit Breda om ‘een stichtelijk woord’ (volgens artikel 3
KO) te spreken. Bas is kerkelijk werker en Lenard missionair
pionier. Zij mogen nu met een eigen preek voorgaan in de erediensten van de Mattheüskerk.

In 1996 trad er voor het eerst in de geschiedenis van ons magazine een eindredacteur aan. Dat was Dien de Haan. Dien
heeft, met haar schat aan ervaring die ze
opdeed in haar 25-jarige loopbaan bij de
Elisabethbode, Doorgeven geprofessionaliseerd. Acht jaar lang zette zij zich pro Deo
in om ons blad inhoud en vorm te geven. In
2004 nam ze afscheid (zie foto).
Op zondag 3 november 2019 mocht Dien
(85) naar Huis. Dien was in haar leven
toekomstgericht en zag uit naar de nieuwe
hemel en aarde. Ze was benieuwd wat ze
daar mocht gaan doen. We hebben Dien
leren kennen als een markante, gedreven
vrouw met het hart naar Boven. We zijn
dankbaar voor wat ze voor ons en vele
anderen heeft betekend.

Leren pionieren

Missionaire specialisatie

© matteo bal

Op donderdag 13 februari organiseren
deputaten evangelisatie een verkenningsavond voor mensen
die overwegen een
missionaire pioniersplek te starten.
Meer informatie:
www.cgk.nl/
verkenningsavond.

Nederland wordt steeds meer een zendingsland. De opleiding
missionaire specialisatie voor predikanten en kerkelijk werkers speelt
hierop in. In een tweejarig studieprogramma werken deelnemers aan
kennis en praktische vaardigheden. Ook is er veel aandacht voor de
eigen context. Vanuit onze kerken volgt dominee Jelle Nutma deze
PKN-opleiding. In september 2020 start een nieuw opleidingstraject.
Meer informatie? Mail ds. Nutma via evangelisatie@cgk.nl.

18 | doorgeven februari 2020

tekst andries bakker , cursusleider missionair leertraject

Welkom in
onze kerk!
De kerkdeur staat wijd open op
zondag. Maar is dit genoeg voor
mensen om te ontdekken dat de
kerk een warm thuis voor hen kan
en wil zijn?

Ontdekkingsreis
Begin oktober 2019 vond de eerste ontmoeting plaats
tussen twee gemeenten in het missionair leertraject.
Een mooi begin van onze gezamenlijke ontdekkingsreis.
Samen gaan we leren hoe we mensen die Jezus nog
niet kennen, kunnen laten ervaren dat zij zich in onze
gemeente thuis mogen voelen. Dat het een plek is,
waar je gezien wordt. Waar je mag ontdekken dat Jezus
zegt: ‘Je bent voor Mij van waarde.’

Liefde
‘Hoe liefelijk is Uw woning’ en ‘Gelukkig wie wonen in
Uw huis’. Deze woorden uit Psalm 84 zijn voor mij een
bemoediging. Om het mooiste in het leven – de liefde
van Jezus Christus – met anderen te delen. Om mensen
uit te nodigen: ‘Ga een keer mee naar onze gemeente.
Geef God de kans om je te laten voelen: bij Mij ben je
werkelijk thuis.’

Welkom
Onlangs was ik op de verjaardag van een vrouw die,
tot voor kort, tientallen jaren niet meer in de kerk was
geweest. Ze was diep onder de indruk van hoe ze na al
die tijd weer welkom werd geheten in de kerk. Ze kreeg
er het gevoel thuis te komen. Op diezelfde verjaardag
zag ik ook verschillende andere gemeenteleden; haar

Missionair leertraject met teams uit Ermelo en ‘s-Gravendeel

nieuwe familie. Ze vertelde hoe ze zich steeds meer
thuis voelt in de kerk. Voor mij is er niets mooiers dan
dat: het mogen zien wat God aan het doen is, ook in
2020, bij zoveel verschillende mensen!

Leren
Dat is dan ook precies de reden waarom ik zo graag op
pad ga met gemeenteteams die ernaar verlangen het
Evangelie in hun omgeving te delen. Ik bid dat mensen
die Jezus Christus nog niet kennen mede hierdoor
een nieuw thuis ontdekken. Dat deze gemeenten daar
een schakeltje in mogen zijn. Ik zeg altijd: ‘Daar ga je
van vliegen!’ Want het blijft ontroeren als mensen tot
geloof komen.

Meer informatie:
www.cgk.nl/missionair-leertraject
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tekst gerjanne snippe en ds. mark bergsma , project rooted van de utrechtse singelkerk

Voor de meeste mensen voelen weinig plekken zo
vertrouwd aan als thuis. Om die reden zijn er ook weinig
plekken waar je zo naar kunt verlangen als naar je thuis,
zeker wanneer je ver weg bent.
Op kamers
Voor veel Nederlandse studenten is op kamers gaan een grote stap. Je begint aan een
nieuwe opleiding, in een nieuwe stad en je
krijgt te maken met andere huisgenoten. Voor
internationale studenten is deze overgang
nog veel groter. In hun nieuwe omgeving
zijn er vaak weinig mensen op wie zij terug
kunnen vallen. En leven in een ander land met
een andere cultuur én een andere taal brengt
ook de nodige uitdagingen met zich mee.

Eenzaamheid
De stad Utrecht trekt steeds meer internationale studenten aan. Vanuit het verlangen
om meer voor de mensen in de stad te
betekenen, is de Christelijke Gereformeerde
Singelkerk in Utrecht samen met de International Fellowship of Evangelical Students
(IFES) het studentenproject Rooted gestart.
Dit is een overkoepelend project waaronder
verschillende activiteiten vallen. Zo is er
bijvoorbeeld een studentenhuis, waar internationale studenten samen met Nederlandse studenten wonen. Eenzaamheid onder internationale studenten is namelijk een groot
probleem. In dit studentenhuis proberen
wij internationale studenten een gevoel van
geborgenheid te geven en we brengen ze in
aanraking met het christelijk geloof.

Huisavond
De Nederlandse bewoners van het studentenhuis zijn allemaal christenen. Voor
internationale studenten is dat geen vereiste. Iedere week wordt er een zogenaamde
huisavond georganiseerd. De studenten
eten dan samen en bouwen zo aan hun huisgemeenschap. Op een andere avond in de

week houdt de Christian Union (de internationale studentenvereniging van IFES) haar
bijeenkomsten in het huis. Dat kan een sociale activiteit zijn, maar ook een Bijbelstudie.
Er is méér dan alleen dit studentenhuis. Er
worden ook andere activiteiten georganiseerd, zoals lezingen en het maaltijdproject
Dinner with Dutchies, oftewel: eten met Hollanders. Bij dit project nodigen gemeenteleden van de Singelkerk, maar ook gemeenteleden van andere kerken, studenten uit voor
een maaltijd bij hen thuis.

Laagdrempelig
Door samen te eten, leer je elkaar goed
kennen. Zo komen deze internationale studenten op een laagdrempelige en gezellige
manier in aanraking met christenen. Ook
doen ze leuke sociale contacten op en doorbreken ze een eventueel gevoel van eenzaamheid. De reacties van zowel de studenten als de mensen die hun huis openstellen,
zijn positief. Een familie vertelt enthousiast:
‘Afgelopen seizoen is Clara verschillende keren bij ons op bezoek geweest. Een andere
studente, Alexandra, heeft een keer bij ons
gegeten. Met haar hebben wij nog steeds
contact. Wij vinden het leuk en waardevol
om met verschillende jongeren kennis te
maken. We genieten ervan om ongedwongen met hen rond de eettafel te zitten en te
ontdekken hoe zij in het leven staan.’

Wilt u meer informatie? Neem dan
contact op met ds. Mark Bergsma via
predikant@singelkerk.org. Zie ook
www.rootedutrecht.nl.
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Thuis voor
internationale
studenten
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Zo zijn
onze
manieren
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tekst petra de jong , missionair consulent

Is er iets mis met regels en manieren? Als ik denk aan een
voetbalveld, dan stralen die witte lijnen vertrouwen en
duidelijkheid uit. Ze zorgen ervoor dat iedereen weet dat
hier geen korfbal of tennis wordt gespeeld.

Herkenning
Zo biedt in de kerk de liturgie rust en ruimte. Een cadans van herkenning voor wie
hiermee bekend is. Maar vaak creëren we
daarmee onbewust (veel) drempels voor
buitenstaanders. Hoe kunnen we ervoor
zorgen dat ook zíj zich thuis voelen?

Drempels
Het is alweer even geleden. Ik stap een
kerk binnen, waar ik niet eerder ben
geweest. Ook als consulent is het dan aftasten van het hoe, wat, waar, wanneer en
wie van zo’n nieuwe kerk. Een mevrouw bij
de ingang groet mij vriendelijk, maar niets
wijst erop dat zij ziet dat ik hier nieuw ben.
Ik moet mijzelf dus maar bekend maken als
nieuweling, want ik zoek de crèche voor
mijn peuter. Op dat moment vermoed ik
niet dat ik van meer manieren en gewoonten niet op de hoogte ben ...

Ongemakkelijk
Ik loop de kerkzaal in. Achterin is geen
plek, dus ik loop de halve kerk door
en voel mij wat bekeken als ik ga zitten.
Ik zit toch hopelijk niet op de plek van
een vaste gast? Ik kijk rond en zie een
beamerscherm, maar óók mensen met een
groen boekje. Had ik dat uit de hal moeten
pakken? Voor de zekerheid loop ik terug.
Ik zie groene Bijbels. Ik pak er één mee;
daar staan misschien ook liederen in. De
kerkdienst begint en de beamer toont alleen de orde van dienst: Gezang 3. Terwijl
het gezang wordt ingezet, ben ik nog aan
het bladeren. In de missionaire context van
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waaruit ik kom, kennen we dit systeem
niet. Ik kan het gezang nergens vinden.
Ongemakkelijk dit! Ik zit in een lange bank
en er zit niemand in de buurt aan wie ik
een vraag kan stellen.

Toch
Halverwege het tweede lied is er iemand
die dit niet langer kan aanzien. Hij overbrugt ruim vier meter kerkbank om mij te
helpen. Nu heeft écht de héle kerk gezien
wat er gebeurde. De gezangen staan toch
ergens in het Bijbeltje, wijst hij. Ik vraag
mij af hoe dit voor mensen moet zijn die
voor het eerst in een kerk komen ... Wat
voor ons heel gewoon is, is dat niet voor
nieuwkomers.

Thuis
Wilt u weten wat er in uw kerk onduidelijk is voor nieuwkomers? Neem dan uw
ongelovige buurman mee en vraag hem
om alles te benoemen wat hij niet begrijpt.
Want vaak hebben we als christenen niet
door dat verwelkomen méér betekent dan
een vriendelijk ‘goedemorgen’ aan het
begin van de dienst. Hoe belangrijk ook.
Voor ons is het bekend wat onze manieren zijn. Hoe zorgen wij er in de kerk voor
dat anderen zich vanaf de drempel thuis
voelen en er niets onbelangrijks is wat
hen afhoudt van het horen van het Goede
Nieuws?

en dat dan ook
écht ervaren, vóelen
hier werd op mij gewacht
je had het wel gehoopt
maar niet gedacht

tekst ina sipkes de smit, dichteres

beeld moeder- en kindcentrum, oekraïne

ﬁ

Horen zeggen:
‘kom maar binnen
je bent welkom
er is ook plaats voor jou’

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

Welkom

