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Binnenstebuiten gekeerd leven
Volg jij Mij

(Johannes 21:22)

Als je een kledingstuk binnenstebuiten keert, zie je
meestal niet de mooiste kant. Maar keer je een volgeling
van Jezus binnenstebuiten, dan wordt de binnenkant
zichtbaar: Jezus zelf die door zijn Geest in ons wil wonen.
Hoe kun je binnenstebuiten gekeerd leven, zodat Jezus
zichtbaar wordt in wie je bent? Jezus zegt tegen Petrus
dat het niet gaat om wat er in het leven van anderen
gebeurt. Al te gemakkelijk wordt die ander de spiegel
waaraan jij je gaat aanpassen.
Zonder het in de gaten te hebben, zou Jezus niet meer bepalen hoe het leven van Petrus eruitziet, maar zijn vriend
Johannes. Voordat de blik naar buiten kan, moet Petrus als
het ware eerst naar binnen kijken. Wat er met jouw vriend
Johannes zal gebeuren, is voor jou helemaal niet belangrijk. Dan zou je Mij zomaar kwijtraken. Volg jij Mij!

Hoe vaak letten we niet op wat de ander zegt en doet.
Wordt dát de referentie voor ons eigen leven. We doen
hetzelfde of we kiezen het tegenovergestelde. Daarom
zet Jezus de zaken op scherp voor Petrus.
Jij moet ervoor kiezen om Mij te volgen. Dat is een
beweging naar binnen. Als je het leven te danken hebt
aan Jezus Christus, dan wil Hij met zijn Geest wonen in
je hart. Daarom moet je als het ware eerst naar binnen,
voordat je blik naar buiten gaat.
Zo leef je als christen binnenstebuiten gekeerd. Eerst
de focus op Jezus en dan vanuit de verbondenheid aan
Jezus de focus naar buiten. Dan maakt de Geest door
ons heen iets van Jezus zelf zichtbaar.
Jelle Nutma
missionair consulent
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Laura van Engelen zag in Uganda
met eigen ogen wat er gebeurt
als een kerk haar binnenste naar
buiten keert. Jezus’ liefde wordt
zichtbaar. Ze vertelt daarover op
pagina 22. Kwetsbare mensen, van
jong tot oud, ontdekken de kracht
God en komen tot geloof. ‘Uit de
mond van kinderen en zuigelingen
hebt Gij sterkte gegrondvest.’
Psalm 8:3 (NBG51)
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tekst en beeld ds. wytze plantinga , predikant cgk zwolle en henriette bal , communicatiemedewerker

Mijn vader is
anti-geloof
Het is zaterdagochtend, de kerkdeur van de Verrijzeniskerk in
Zwolle staat open. Elke zaterdagochtend houdt deze kerk ‘open
kerk’. Een verslag van een bijzondere ochtend.
Open kerk
We kondigen deze ochtenden altijd aan via de website
en Facebookpagina van CGK Zwolle, met dia’s voorafgaand aan de kerkdiensten, flyers in de wijk en een
stukje in het huis-aan-huisblad De Swollenaer.
Ook al zijn veel locaties gesloten door coronamaatregelen, de kerk is open. God is er immers altijd. Daarom
mag ieder die dat wil binnenlopen. Om de stilte te zoeken, gewoon even in de kerkzaal te zitten, een kaarsje
aan te steken of met iemand in gesprek te gaan onder
het genot van een kopje koffie. Ook kunnen bezoekers
een korte ‘pelgrimswandeling’ lopen, als hulpmiddel om
rust te vinden.

Verhalen
Deze ochtend wandelen de bezoekers al vroeg naar
binnen. Vooral mensen van buiten de gemeente. We
spreken een jonge vrouw met twee kinderen, onlangs
verhuisd naar de wijk Holtenbroek. Samen gaan ze een
kaarsje branden voor papa. Ze vragen: ‘Wanneer zijn er
weer kerkdiensten?’
Een ouder echtpaar, woonachtig achter de kerk, is
nieuwsgierig hoe die kerk er vanbinnen uitziet. Die kerk
waar het altijd zo druk is.
Een vrouw van middelbare leeftijd komt langs. Ze is
ooit in de Verrijzeniskerk gedoopt. We lopen naar het

oude doopvont en maken er een foto van. Ze blijft
samen met haar vriend nog even napraten.

Geraakt
En dan die jonge vrouw die een flyer in de bus heeft
gekregen. Deze ochtend voelde ze zich niet echt lekker,
haar vriend was op stap en ze bedacht: ik ga eens naar
die kerk.
Ze doet de pelgrimsreis in een koude kerkzaal. Het
raakt haar: ‘Ik heb er veel van geleerd. Ik kom uit een
niet-gelovig gezin. Eigenlijk is mijn vader anti-geloof.
Maar toch trekt het geloof. Ik ben nu zover dat ik mijn
vader op dit punt ga loslaten.’

Dezelfde God
Ik denk nog lang na over deze ochtend: ‘God laat zich
niet tegenhouden door een lockdown. Volgende week
zaterdag houden we weer open kerk. Met een ander
team, maar met dezelfde God!’
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Deelnemen aan de missie van God is het brood delen

‘U bent het zout der wereld’

Deelnemen aan
tekst dr. jan van ’t spijker , docent missiologie en evangelistiek (tua)
beeld mark veurink en stefan vladimirov/unsplash

Dr. Jan van ’t Spijker promoveerde eind vorig jaar aan de Theologische
Universiteit Apeldoorn (TUA) op een proefschrift getiteld To participate in
God’s mission, over kerk-zijn in een missionaire context. We vroegen hem:
wat gebeurt er als de kerk deelneemt aan Gods missie? Wat ga je dan zien?
Zichtbaar en tastbaar
Het eerste wat gezegd moet worden, is dat het niet anders kan. De kerk, of liever: de gemeente van de Here
Jezus Christus is er als vrucht van Gods missie en ze is
er om deel te nemen aan die missie van God.
De Bijbel maakt de bestaansreden van de gemeente
van Christus duidelijk: dat Gods bewogenheid met de
wereld zichtbaar wordt gemaakt en wordt voortgezet.

In en door de gemeente van Christus strekt God zijn
handen uit naar de wereld om aan heel die wereld zijn
liefde te tonen en te geven.
De gemeente is het lichaam van Christus. Christus deed
nooit anders dan Gods liefde zichtbaar en tastbaar
maken naar de mensen. Datzelfde doet de gemeente:
ze maakt Gods liefde in Christus zichtbaar en tastbaar.
Ze neemt deel aan de missie van God.
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Dr. Jan van ’t Spijker ontvangt zijn bul

Gods missie
Léven
Maar hoe neemt de gemeente deel aan die missie van
God? De gemeente van Christus wordt vooral gekarakteriseerd door twee dingen.
Ten eerste dat ze het evangelie van Jezus Christus
gelooft. De gemeente bestaat immers uit mensen die
hun leven leerden bouwen op Hem, de gekruisigde en
opgestane Heer. Hij is hun leven geworden.
Ten tweede wordt dit geloof ook zichtbaar in de
gemeente. Van de mensen in de gemeente kan ook
gezegd worden dat ze het geloof in het evangelie van
Jezus Christus léven. Ze kennen Jezus niet alleen als
Redder, maar ook als Koning en ze willen leven op de
manier van zijn koninkrijk.
Dat gaat met vallen en opstaan. Maar dit is wat mensen
die van Christus zijn typeert. Christus is het centrum

van hun leven en door zijn Geest zoeken ze met Hem
te leven.

Gestalte
En wat gebeurt er dan?
Kijk eens naar de eerste gemeente in het boek Handelingen. Verbonden aan Christus leefden zij hun geloof
in het evangelie. Dat ging met vallen en opstaan.
Maar je zag het aan de manier waarop ze met elkaar
omgingen en met de mensen buiten de gemeente.
Ze gaven handen en voeten aan Gods liefde in Jezus
Christus. Dat merkten de mensen. Lukas schrijft dat ze
in de gunst stonden bij het hele volk (Hand. 2:47).
Er gebéurt wat als de gemeente van Christus deelneemt aan de missie van God. Moet je kijken: de liefde
van Christus krijgt gestalte! Zichtbaar en tastbaar.
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Kijken naar wa
Verlangen naar bloei voor de wijk Kogerveld

Samen eten verbindt

tekst mark veurink , missionair voorganger bij cgk menorah-zaanstad

In de Zaanse wijk Kogerveld worden voorbereidingen getroffen voor het
stichten van een pioniersplek. Het pioniersteam van Bloei in Kogerveld
houdt zich niet zozeer bezig met ‘bloemetjes buiten zetten’, maar zoekt de
relatie met mensen in de wijk.
Bloei
‘We zijn christenen die meer willen betekenen voor
Kogerveld’, vertelt René Timmerman die lid is van het
pioniersteam. ‘Dit jaar gaan we officieel van start als pioniersplek, uitgezonden door CGK Menorah-Zaanstad.
De naam verwijst naar Jeremia 29:7: ‘… zet je in voor
haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei.’
We zien hier veel zorgen, veel gebroken gezinnen, veel
armoede.
Wij willen ons inzetten voor de bloei van mensen, vanuit de overtuiging dat echte bloei ontstaat als mensen
Jezus leren kennen. Daarnaast is het woord ‘bloei’ een

knipoog naar de straatnamen in de wijk, die allemaal
verwijzen naar planten en bloemen.

Droom
Vanuit Menorah waren we al eerder actief in Kogerveld,
maar toen woonden we er nog niet. Mijn vrouw Betty
en ik zeiden regelmatig tegen elkaar dat, als we meer
voor mensen in de wijk wilden betekenen, we er zouden
moeten gaan wonen. Toen sprak God heel duidelijk.
We droomden dezelfde droom in dezelfde nacht: ga
verhuizen naar Kogerveld, het is goed. Dat deden we in
2017. In 2018 hielden we de eerste kerstmaaltijd voor de
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foto: stefan vladimirov/unsplash

t wél kan

René Timmerman droomt van een eigen plek in de wijk

buurt. Zo werd de maandelijkse ‘buurthap’ geboren. Het
team werd uitgebreid, er kwam een wekelijkse vrouwenochtend, we hebben twee cursussen budgetteren afgerond en starten binnenkort met avonden over zingeving
met het materiaal van Mensen van de Weg.’

Corona
Pionieren in coronatijd – hoe doe je dat?
‘Het belangrijkste is: kijken naar wat wél kan. Hoewel
we af en toe stevig baalden als we weer met activiteiten
moesten stoppen, bleven we investeren in één-op-ééncontacten, en zochten we steeds naar mogelijkheden.
Zoals afgelopen Kerst: ons plan voor een kerstevenement, met een gospelkoor en warme chocolademelk,
kon niet doorgaan. Toen hebben we huis aan huis
kerstattenties rondgebracht.’

Bakfiets
Wat is je mooiste herinnering aan Bloei?
‘De één-op-ééngesprekken. En de buurthap van afgelo-

pen januari, waaraan we voor het eerst een avondsluiting met Bijbel, gebed en zingen hebben toegevoegd.
Als je Jezus noemt, wordt het mooi, dan gebeurt er
echt wat.’
Waar droom je van?
‘Mijn grootste droom is dat mensen in de wijk voor
Jezus kiezen en dat er een familie van Jezus in de wijk
ontstaat. Het gaat niet om onze activiteiten – die zijn
maar een middel. Een andere droom is een eigen plek
in de wijk, zodat we niet steeds hoeven te zoeken naar
ruimte.
Om mensen te bereiken is mobiliteit ook heel fijn. Een
bakfiets om koffie uit te delen op strategische plekken
zou ons goed kunnen helpen – we zoeken nog sponsors.’

Meer weten over Bloei in Kogerveld? Ga naar
www.bloeikogerveld.nl
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Kaarten maken in Huizen
In de gemeente van Huizen maken
zr. Marianne Visser en haar moeder
al jaren kaarten. De stapel werd zo
groot dat ze bedachten: we verkopen de kaarten. De opbrengst is
voor de zending.
In oktober werd een standaard in
de hal van de kerk gezet en aan het
eind van het jaar konden moeder
en dochter een bedrag van honderd
euro overmaken.
Samen met nog een paar anderen
maken zij nu niet alleen kaarten zonder tekst, maar ook kaarten met
een felicitatie, beterschapswens of tekst voor een condoleance.

Dubbel feest
Zo’n dertien jaar geleden sloot de kerk van Rotterdam-West
haar deuren en verkocht het pand. Maar op 13 februari dit jaar
was hetzelfde gebouw de plaats voor een feestelijke bijeenkomst. Mét in die kerk de oude kanselbijbel. Want het Evangelie
klinkt daar opnieuw. Hart voor West werd zendingsgemeente en
en Cees van Breugel
werd daar bevestigd
als evangelist voor
deze nieuwe gemeente
in Rotterdam. Ontroering, dankbaarheid en
grote vreugde voor
wat God gaf en nog
steeds geeft.

Alpha (online) voor
verschillende doelgroepen
Alpha biedt iedereen de mogelijkheid om op een
ontspannen manier te ontdekken wat het christelijk geloof inhoudt. De training is er in het
gebruikelijke lesprogramma, maar kent ook aparte
varianten voor jongeren, studenten, senioren,
vluchtelingen en gevangenen en verschillende online edities. Meer informatie:
www.alphanederland.org.

Welkom Rana!
Sinds september 2021 is Rana Al-Obadi
bij De Poster (Veenendaal) begonnen als
evangelist. Ze werkt daar nu twee dagen
per week.
Rana is 43 jaar en woont sinds 2006 in
Nederland. Haar moedertaal is Arabisch en
zij groeide als moslim op in Irak, maar werd
jaren geleden christen.
Rana is heel toegewijd aan evangelisatiewerk onder migranten. Haar taken bij De
Poster zijn pastorale bezoeken afleggen,
evangeliseren en het starten van een
Bijbelgroep waarin moslims en christenen
samen de Bijbel lezen.
Voor iedereen die meer wil weten over
het bouwen aan contacten met moslims of
het spreken over het evangelie is Rana een
hele goede vraagbaak.
De Poster-gemeenschap in Veenendaal is
erg blij met haar komst!
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Bredase kinderen verstopten
‘dankbaarheidsstenen’ in de wijk

Wat een feest! House of Light wordt geopend in Rotterdam

Pionieren in
coronatijd
Mensen op pioniersplekken zochten tijdens corona volop de buitenlucht op. Met een beetje creativiteit
bleek het mogelijk om mensen in de
buurt op te zoeken en hen een hart
onder de riem te steken.
Buurtkinderen delen liefdevol cadeautjes
uit aan ouderen

Bijbelverhaal verbeeld door Familiehuis Schollevaar. Zou Paulus veilig aankomen op Malta?

Ook met stoepkrijt kun je mensen bemoedigen

Sheila van Thuis in West deelt op straat rozen met
nieuwjaarswensen uit

In House of Hope steken ze de liefde niet onder stoelen (of banken)
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Stap voor stap

Jezus volgen
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tekst en beeld wilke den hertog , zendingswerker in thailand

Mod X is een Thaise man van achtendertig jaar oud. Hij
woont al bijna acht jaar in Isaan, het noordoosten van Thailand. Hij komt rond van zo’n vijfenzeventig euro per maand.
Toch staat hij altijd klaar om het evangelie te brengen.

Mod X (rechts) legt
het evangelie uit

Cultuur

Visie

Mod X werd geboren in het zuiden van
Thailand. Hij werd opgevoed als moslim
en leerde de Koran te reciteren in het
Arabisch. Tegelijk vertelt hij dat voor veel
moslims in het zuiden van Thailand de
islam vooral bij hun cultuur hoort, en het
geloof minder streng genomen wordt dan
in andere landen.
Net als de boeddhistische Thai vereren
de moslims in Thailand bijvoorbeeld hun
voorouders.

Langzamerhand werd zijn visie duidelijker.
Hij had kunnen terugkeren naar Bangkok
of naar het zuiden waar hij een huis en
sociaal vangnet zou hebben bij familie.
Hij had een vaste baan kunnen zoeken in
Isaan, maar Mod X koos ervoor om in Isaan
het evangelie te verkondigen.
Met enkele uren werk op het internet
verdient hij maandelijks zo’n vijfenzeventig
euro. Genoeg om van te leven, maar bepaald geen vetpot! Zo heeft hij tijd om het
evangelie te verkondigen. Zijn huis is de
kerk en staat open voor wie komen wil.

Gratis maaltijd
Zoals zoveel Thai vertrok Mod X rond zijn
twintigste naar Bangkok. Hij wilde er studeren, maar vanwege geldgebrek kwam daar
niet veel van. Hij vond een baan en zou uiteindelijk tien jaar lang in Bangkok werken.
Op een gegeven moment nodigde een
vriend hem uit om mee te gaan naar de
kerk. ‘Je krijgt er na afloop een gratis maaltijd!’ Dat laatste leek Mod X wel wat. Hij
was vastgelopen in zijn leven. Hij had even
geen werk, zijn vriendin had het uitgemaakt en hij voelde zich depressief.

Gegrepen
Hij begon met enige regelmaat naar de
kerk te gaan. In het begin zei het hem allemaal nog niet veel, maar gaandeweg begon
het evangelie hem te grijpen. Hij nam les
bij een zendeling en uiteindelijk gaf hij zijn
leven over aan de Here Jezus Christus!
Acht jaar geleden vertrok hij naar Isaan,
samen met een vrouw die ook Jezus wilde
volgen. Hun verhouding ging uiteindelijk
stuk, maar Mod X voelde zich toch geroepen om in Isaan te blijven en er het
evangelie te brengen.
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Standvastig
In de zes jaar dat wij hier zijn en Mod X
hebben leren kennen, hebben we veel
mensen zien komen en gaan. Geld, geluk
en druk uit de samenleving bleken bijna
altijd sterker dan het evangelie voor deze
mensen. We zijn blij dat Mod X daarin
anders is. Stap voor stap volgt hij Jezus tot
op vandaag!

Het werk van Wilke en
Marlies den Hertog
De familie Den Hertog is uitgezonden door OMF en de gemeente van
Leiden, in samenwerking met deputaten zending. Begin 2016 vertrokken
Wilke en Marlies met hun kinderen
naar Thailand om als gemeentestichters aan het werk te gaan in Isaan.
Het gezin heeft zich gevestigd in Baan
Sok en legt contacten met mensen
die mogelijk geïnteresseerd zijn in de
Bijbelse boodschap.

tekst en beeld fleur tumwebaze-van snippenberg , missionaire diaconale werker in uganda

De kerk binnenstebuiten. De kozijnen eruit gesprongen en de muren naar
beneden gevallen. Dat maakt alles in de kerk zichtbaar voor de buitenwereld.
De mooie dingen, maar ook dat wat we misschien liever niet aan het licht
laten komen. Wie is er vóór om de kerk binnenstebuiten te keren?
Sloppenwijk
Het is woensdagmiddag en mijn man Frank
en ik lopen samen door de sloppenwijk
Masese, aan de rand van Jinja, een stad in
Uganda.
Wekelijks komen we in deze sloppenwijk
waar voornamelijk mensen wonen die
afstammen van de Karamajongstam, oorspronkelijk uit het noorden van Uganda. Ze
zijn hier terechtgekomen vanwege het oorlogsgeweld en hebben zich hier gevestigd
om te werken aan een betere toekomst.

Kinderen
We zijn onderweg naar een gezin met vijf
kinderen dat we regelmatig bezoeken.
‘Uncle Frank, uncle Frank!’, horen we als
we de auto uitstappen. Al gauw verzamelt
zich een grote groep kinderen om ons
heen.
Kinderen vaak zonder kleding en met ongewassen snoetjes. Kinderen die eigenlijk
op school horen te zijn, maar de middelen
zijn er niet. Ze grijpen onze handen vast
en met een groep van ongeveer veertig
kinderen vervolgen we onze weg naar het
gezin.

Kerk
Op een gegeven moment hoor ik mensen
zingen. Ik laat Frank even achter bij het
gezin en ga op zoek naar waar het gezang
vandaan komt.
Ik vind zes mensen in de ‘kerk’. Kerk
tussen aanhalingstekens, want het kerkgebouw bestaat uit vier houten palen en een
golfplaat. Geen muren, deuren of ramen. In
de openlucht wordt gepreekt en gezongen

tot eer van God. Een kerk binnenstebuiten?

Missie
In onze kerken hebben we overal wel een
commissie voor. De liturgie, de bloemengroet, de muziek en sommige kerken hebben zelfs een commissie voor missionaire
activiteiten.
Als het gaat om de kerk binnenstebuiten
en we nadenken over missionair-zijn, ligt
daar het woord ‘missie’ aan ten grondslag.
Je kan wel een missionaire activiteit willen
organiseren, maar wat betekent missie
voor de kerk? Missionair-zijn is vanuit
liefde in beweging komen voor een ander,
maar ook namens de Ander. Dat kan op allerlei manieren. Als je als kerk in beweging
komt, dan komt de kerk tot bloei en wordt
ze gezegend.

Zichtbaar zijn
Missionair-zijn is niet alleen iets voor de
commissie of zoals in Uganda vaak wordt
gedacht, voor de dominee (want hij heeft
een auto en geld). Dat is voor ons allemaal.
Het begint bij jezelf, want jij bent de kerk.
Met de kerk binnenstebuiten dien je een
ander en de Ander.
Aan het begin stelde ik de vraag: wie is er
vóór de kerk binnenstebuiten? Ondanks
alle schoonheidsfoutjes vraagt God ons als
kerk om er te zijn. Om zichtbaar te zijn en
ons in te zetten.
Dat kan zoals de kerk in Masese die geen
andere optie heeft dan letterlijk zichtbaar
te zijn. Misschien een idee voor een gemeentedag of een startzondag?
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Fleur bezoekt wekelijks
de sloppenwijk Masese

Missionair-zijn
begint bij jezelf
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Van het
donker naar

het licht
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tekst en beeld willem van ’t spijker , zendingsconsulent

Je binnenste laten zien. Vertellen wat er op de bodem
van je hart leeft. Dat betekent dat je masker af gaat. Het
maakt je kwetsbaar. Wie het durft, ontdekt soms dat God
juist dan zijn liefde laat zien. Zo verging het Masha.
Somber
Masha woont met haar man Ilya in Ust’Avam, een dorpje op de toendra in Rusland.
Op de rivier naast het dorp kun je vier
maanden per jaar varen. In de winter kun je
er met een vrachtauto overheen rijden.
Ilya is visser. In de zomer met een bootje
de rivier op, in de winter een wak maken in
het dikke ijs. Masha werkt in de winkel die
in het dorpje is.
Het leven in Ust’-Avam is niet makkelijk.
De regering legt visserij aan banden: je
hebt een dure vergunning nodig. Het werken in de winkel levert ook niet veel op.
Masha wordt er langzamerhand somber
van. Wat heeft het voor zin om door te
gaan? Ze krijgt vaak sombere gedachten,
maar die houdt ze voor zichzelf. Binnenin
haar is het donker.

Reis

Oleg en zijn vrienden
worden gastvrij
ontvangen door Masha

Evangelist Oleg Ljoebitsj woont met zijn
gezin in Norilsk en legt in de zomer per boot
en in de winter per auto en sneeuwscooter
duizenden kilometers af om mensen te bereiken die vaak erg afgelegen en eenzaam
wonen. Hij wordt daarbij geholpen door
een team van acht evangelisten.
Ust’-Avam ligt op de route die evangelist
Oleg Ljoebitsj jaarlijks aflegt, als hij van
Norilsk naar Tiksi gaat om in de dorpjes die
hij dan tegenkomt het evangelie te verkondigen. In 2020 mag ik een stukje van die
reis meemaken.
Niet helemaal naar Tiksi, dat is meer dan
vijftienhonderd kilometer rijden. ‘We
maken een klein tochtje’, zegt Oleg met
een glimlach, ‘We gaan tot Ust’-Avam en
terug, dan ben je op tijd om je retourvlucht
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te halen.’ Hemelsbreed een afstand van
driehonderd kilometer.

Hoop
Na bijna twintig uur in de terreinwagen komen we in de avond aan. Masha is allerhartelijkst. Ze ontvangt ons met een heerlijke
maaltijd: rendierstoof en gebakken vis. In
het kleine huisje vinden zeven extra gasten
een plek om te rusten.
Als ik ’s nachts af en toe even wakker
word, hoor ik zacht gepraat uit de woonkamer komen. De volgende dag – op de
terugweg in de auto naar Nolrisk – hoor
ik dat Masha heeft gesproken met Oleg.
Ze heeft haar binnenste, waar het vaak zo
donker is, opengelegd voor Oleg.
Ze vertelde van haar gedachten die haar
bijna tot een wanhoopsdaad hadden gebracht. Maar toen had ze gehoord dat Oleg
zou komen en dat hij een paar Westerse
vrienden mee zou nemen. En ze kwamen
echt! Dat gaf haar zoveel hoop!

Veranderd
Ik vroeg Oleg onlangs hoe het met Masha
gaat. Leeft zij nog met die hoop? Heeft het
evangelie haar leven veranderd? Oleg antwoordde opgetogen: ‘Masha belde ons pas
en vroeg het adres van het gebedshuis in
Krasnojarsk, zodat ze naar de samenkomst
kon gaan.
Zij en haar man moesten daar zijn, omdat
Ilya een operatie moest ondergaan in het
ziekenhuis. Hoewel ze zich nog niet heeft
bekeerd (Oleg bedoelt: ze heeft zich nog
niet laten dopen), verandert het evangelie
geleidelijk aan haar leven.’

tekst willem van ’t spijker , zendingsconsulent beeld niklas ohlrogge/unsplash

Je neus tegen
de ruit
De kerk waar ik opgroeide staat
achter een rij huizen. Onzichtbaar.
Binnenste binnen, zal ik maar
zeggen. Vast niet om verborgen te
zijn – maar toch …
Als kinderen zagen wij die kerk wel, wanneer we aan
tafel zaten of in de tuin speelden. Op de jongsten
uit het gezin werd zondagmiddag gepast. Niet in de
crèche, die was alleen tijdens de ochtenddienst en dan
gingen we mee naar de kerk.
Op een mooie zondagmiddag wilden we wel graag even
in de tuin spelen. Maar dat kon niet als er een kerkdienst
gaande was, dus nam mijn moeder of oudere zus die
oppaste ons mee naar het park.
Als we terugliepen uit het park, kwamen we door een
straat met een grote speelgoedwinkel. Mijn moeder
was zo slim om aan de overkant van de straat te gaan
lopen. Daar was een boekwinkel die alleen mijn vader
interessant vond.
Maar een oudere zus beging wel eens de onzorgvuldigheid om langs de speelgoedwinkel te lopen. Ik zie
ons nog staan, met onze neus tegen de etalageruit, ons
vergapend aan al het moois.
De terugweg verliep niet echt vlot … Soms denk ik
daaraan terug. Aan de kerk die onzichtbaar was en aan
de kinderen uit de pastorie die zich tegen de etalageruit
drukten.
Op zondag gaan we naar de kerk. Ik vraag: kruipen
we daar weg, onzichtbaar voor de wereld? Of laven

‘Niet achter glas, onbereikbaar …’

we ons aan het evangelie van Gods liefde om door de
week zichtbaar te zijn voor de wereld in een leven van
goedheid en recht?
Als gemeente die gezonden is vertegenwoordigen wij
God de Vader en zijn Zoon, Jezus Christus. Vader en
Zoon zijn op deze aarde niet direct te ontmoeten, maar
in de zijnen zijn Jezus en de Vader te ontmoeten. Wanneer in het leven van de gemeente, binnen en buiten,
zichtbaar wordt wat Vader en Zoon ons geven, wordt
een aantrekkelijk leven uitgestald.
Niet achter glas, onbereikbaar – maar in concrete daden, waardoor anderen kunnen aanhaken.
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René Hubregtse
stelt zich voor
Diaconaat maakt de realiteit van Gods genade
concreet in het leven van mensen die zelf geen
perspectief of verwachting (meer) hebben.
Binnen én buiten de kerk. Als diaconaal consulent mag ik diaconieën hierin adviseren en
toerusten.
Diaconaat doe je vanuit je hart. Met een bijzonder oog voor degene die geen helper heeft. En
met het verlangen om die ander te ontmoeten.
Want in de persoonlijke ontmoeting leren we
elkaar kennen en begrijpen. Daar luisteren we
naar elkaars verhalen, verstaan we de nood van
de ander en kunnen we bruggen slaan om hulp
of steun te bieden.

Noodhulp
Oekraïne
Honderdduizenden Oekraïners zijn hun huizen ontvlucht vanwege het oorlogsgeweld. Anderen hebben vanwege armoede
of ouderdom geen andere keus dan in levensgevaarlijke situaties te blijven. Er is veel wanhoop en gebrek. Help mee en
geef voor voedsel, schoon drinkwater en (tijdelijk) onderdak.
Partnerorganisaties willen hulp bieden daar waar de nood het
hoogst is: onder de vluchtelingen en de meest arme mensen
in dit land. Ze helpen met huisvesting, voedsel, medicijnen en
noodzakelijke zorg. Zo brengen zij hoop waar wanhoop heerst.
Deputaten diaconaat steunen al jarenlang diverse projecten in Oekraïne. Maar nu staat alles stil. Intussen is er veel
stukgemaakt en is er dus veel nodig om de schade te herstellen. Daarom zamelen we niet alleen geld in voor de acute
noodhulp, maar ook om straks bij te kunnen dragen aan de
wederopbouw van het land. Zodat vluchtelingen weer kunnen
terugkeren naar de plekken die hen lief zijn.

Zo heb ik het in ieder geval geleerd – en vaak
bij anderen gezien – gedurende mijn loopbaan
in maatschappelijke en kerkelijke organisaties.
Ook persoonlijk heb ik in moeilijke tijden ervaren hoe belangrijk en hoe waardevol het is dat
God door middel van broeders en zusters naar
je omziet.
Het is mijn wens dat we als leden van onze kerken samen dienstbaar mogen zijn op de manier
zoals Micha ons daartoe oproept: door recht te
doen, trouw te zijn en nederig de weg van onze
God te gaan.
Een hartelijke groet, René Hubregtse

Bid mee voor de getroffenen en hulpverleners.
Giften kunt u overmaken op
IBAN NL52 INGB 0000 5353 00
t.n.v. Landelijk Kerkelijk Bureau
o.v.v. noodhulp Oekraïne of op
het rekeningnummer van uw eigen
diaconie.
Nieuwe diaconale consulent binnenland
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Straatbeeld in Pokhara

Raju Adhikar in gesprek met ds. Erjan van der Linde

Lente in een ee
tekst raju adhikari, nepal beeld ds. erjan van der linde

In het arme, hindoeïstische Nepal steunen we in de stad Pokhara het werk
van ACN, Asal Chhiminee Nepal, vrij vertaald: ‘goede buur in Nepal’. Het is
de diaconale arm van 52 kerken in deze grote stad. Zij willen zout en licht
zijn in hun directe omgeving. Directeur Raju Adhikari vertelt.
Hulpeloos

Verlangen

‘Ik hoorde over Jezus toen ik dertien jaar oud was.
Ik werd bij mijn grootmoeder achtergelaten omdat
mijn vader stierf en mijn moeder met een andere man
trouwde. Ik voelde me hulpeloos. Niemand ondersteunde mij, gaf om mij, had mij lief.
Een tijd lang volgde ik een verkeerde levensstijl, ik hing
doelloos rond. Tot ik over Jezus en zijn liefde voor mij
hoorde. Toen werd het lente in mijn verlaten hart. Ik
wist niet veel over God, maar de liefde van christenen,
hun zorg en aandacht, was de reden dat ik Jezus ging
volgen en weer hoop voor de toekomst kreeg.

Ik ging steeds meer begrijpen hoe groot Gods kracht is
die in de kerk leeft om hoop te bieden aan de hopelozen. De kracht ook van gemeenschappen waar liefde
en hoop is.
Onze kerk leeft zeker niet in een isolement. In ons
werkgebied worden kerken geëerd, ze zijn onderdeel
van de gemeenschap en worden zelfs ondersteund
door de overheid en mensen uit de lokale gemeenschap.
Dit maakte me blij. Hieraan wilde ik mijn leven wijden.
ANC werd daarbij een belangrijk middel.
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Een betere toekomst dankzij het rehabilitatieprogramma van ACN

nzaam hart
Vertrouwen
Ik kreeg het vertrouwen om, samen met een team,
ACN te leiden. In 2003 bestond ACN uit 13 kerken, nu
zijn er 52 kerken en zo’n 15.000 gelovigen aangesloten.
Ik blijft steeds het vertrouwen ontvangen van alle kerkleiders en voel me geliefd.
ACN heeft een visie voor de kerken en voor de gelovigen. We delen hetzelfde verlangen met onze partners
in het buitenland, ook met de Christelijke Gereformeerde Kerken! Samen willen we er concreet zijn voor onze
naaste in nood.

Team
Onze teamleden zijn coöperatief en bereid om een
extra mijl te gaan. Ze werken vanuit hun hart, vanuit
een eigen visie. Ik houd rekening met hun zwakheden
en probeer ze altijd aan te moedigen.
Ze zijn bereid om door risicovolle situaties te gaan,
mensen in nood te dienen, zelfs bij een groot risico op
Covid bijvoorbeeld. Ik herinner me een personeelslid

dat tijdens een financiële crisis zei: ‘Als je moeite hebt
om ons aan het werk te houden, aarzel dan niet om het
te vertellen.

Dienstbaarheid
Ik word blij als kinderen, ouderen en kwetsbaren die
leven in slechte omstandigheden geholpen worden, als
het lente wordt in hun hart. Ik stel me voor dat Jezus
met een glimlach naar hen kijkt. Ik heb als kind veel geleden en geniet ervan positieve veranderingen te zien
in de levens van mensen.
De kerk is de hoopgever in deze wereld. We mogen
onze plek innemen. Nogmaals dank ik de Christelijke
Gereformeerde Kerken voor hun support.’

Deputaten diaconaat steunen het werk van ACN,
met name de rehabilitatie van drugsgebruikers met
het project NEP023. Zie www.cgk.nl/nep023
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Diaken Peter Hartog

Ds. WillemJan van der Toorn

Aandacht voor diaco
tekst peter hartog , diaken in bunschoten

In aansluiting op de hulpverleningszondag ging de gemeente van
Bunschoten aan de slag met een diaconale week. Motor achter dit idee
was diaken Peter Hartog. Doorgeven vroeg hem naar zijn motivatie en
naar de uitwerking van deze week.
Toerusten
In onze gemeente wordt al veel naar elkaar omgezien.
Als de naam van een zieke in het kerkblad staat, kan
diegene rekenen op een stapel post. Maar het is ook
de taak van de diakenen om de gemeente toe te rusten
en bewust te maken van wat volgens God gerechtigheid, barmhartigheid en rentmeesterschap is. Hieruit
ontstond het idee van een diaconale week.

Plan
In de prediking werd al vaak vaak aandacht besteed aan
diaconale thema’s. Maar wij wilden iets extra’s doen en

wezen een diaconale zondag aan. Een van onze diakenen wist zich te herinneren dat jaren geleden ook een
diaconale zondag had plaatsgevonden. Indertijd werd
een bijbelleesrooster uitgedeeld. Vervolgens ontstond
het idee om de diaconale week te koppelen aan de
hulpverleningszondag.
Wij vroegen de afdeling diaconaat op het Dienstenbureau in Veenendaal om met ons mee te denken. Dat
was begin oktober 2021. Secretaresse Marinka Valkenburg vertelde ons wat het thema was: ʻWat heb je
nodig?ʼ en ds. Erjan van der Linde gaf advies. Al eerder
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De Fonteinkerk in Bunschoten

naat in Bunschoten
hadden we geopperd om een spaarpotje voor kinderen
te maken, om hen meer bij de offerdienst te betrekken.
Tot onze verrassing zat er inderdaad een spaarpotje in
het pakket voor de hulpverleningszondag. Ds. Van der
Linde gaf de tip om contact te zoeken Margreet van
Beest die een project in de Oekraïne heeft opgezet
(Het Anker, zie www.cgk.nl/oek084). Zij voorzag ons
van meer concrete informatie over dit project, die wij
weer konden delen met de gemeente.

sturen van een kaartje. Na de dienst organiseerden we
een broodmaaltijd en praatten we door over de preek
aan de hand van vragen en stellingen. Op de catechisatieavonden gaf de diaconie gastlessen aan de jongeren.
De afdeling diaconaat van het Dienstenbureau voorzag
ons van nog veel meer ideeën: een gebedskalender,
een sponsorkaart voor ouderen, video- en filmmateriaal maken, genoeg om het komende jaar mee aan de
slag te gaan.

Concreet

Roeiboot

Onze predikant werd natuurlijk nauw betrokken bij de
diaconale week en de hulpverleningszondag. Voor de
dagen rondom de hulpverleningszondag hebben we
een leesplan gemaakt met daarin voor elke dag een
overdenking, bijbelteksten en een opdracht.

We hopen dat deze week eraan bijgedragen heeft dat
ieder gemeentelid, van jong tot oud, zich nog meer
bewust is geworden van zijn diaconale roeping. Zodat
de diakenen meer en meer kunnen gaan functioneren
als eerste roeier in plaats van als gondelier. Want een
gondelier roeit alleen, maar in een roeiboot zit iedereen aan de riemen. Diaconaat is een zaak van de hele
gemeente!

We wilden graag met gemeenteleden minder bedeelden in de stad helpen of gevangenen bezoeken. Helaas
golden er nog coronamaatregelen en bleef het bij het
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Laura van Engelen op bezoek in Bubulo

Dominee Joseph Wanda geeft een

Kleine dingen mak
tekst en beeld laura van engelen, missionaire diaconale werker , nunspeet

De vele wezen en gehandicapten in het oosten van Uganda krijgen
nauwelijks zorg en ondersteuning. Vaak moeten ze bedelen om geld en
eten. Dominee Joseph Wanda uit de plaats Bubulo trok zich hun lot aan.
Onafhankelijk

Gaten

Sinds 2018 zijn deputaten diaconaat betrokken bij het
werk van dominee Wanda, inmiddels ondergebracht
in de stichting Shalom Home of Relief. Diaconaat steunt
hem bij zijn visie om zich in te zetten voor kwetsbare
mensen, zodat zij sterk en onafhankelijk worden.

Ze vervolgt: ‘De leefomgeving van Bubulo is totaal anders dan hier. Stoffige wegen, geroezemoes van spelende kinderen. Koken op vuur. Vrouwen die knielen voor
hun man én voor oudere vrouwen. Kinderen en ouders
die ´s ochtends op het land werken, vaak zonder ontbijt.
We bezoeken een familie met een gehandicapte jongen
(dertien jaar) die een geit van het project heeft gekregen. Deze geit voorziet het gezin van inkomen en dus
van eten. Verbazingwekkend hoe dit dier het verschil
maakt. De kleding van de jongen zit vol gaten en ik
vraag hem: ’Hoe gaat het met je?’ ’Het gaat goed’, zegt

In het project helpen we zo’n honderd gehandicapte
kinderen en wezen. Missionaire diaconale werker Laura
van Engelen uit Nunspeet ging er twee maanden naar
toe en vertelt enthousiast: ‘Wat is het mooi om met
eigen ogen God aan het werk te zien!’
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kalkoen aan een dorpsbewoner

De Bijbel, een kostbaar bezit

en groot verschil
hij, ’want ik ken Jezus.’ Dat raakt me. Dit heb ik een
dertienjarige nog nooit horen zeggen.

Beslissing
De dominee weet waar mensen nog niet geloven en we
reizen naar een afgelegen dorpje om het evangelie van
Jezus te delen. Ik zie mensen tot geloof komen, onder
hen is Silvia.
Langs een kronkelig paadje lopen we naar haar huis. Ze
ontvangt ons hartelijk en we leggen het evangelie uit.
’Ik dacht er al over na om Jezus te volgen, maar ik had
nog niet besloten’, vertelt ze. ’Nu jullie gekomen zijn,
wil ik die beslissing maken’. Haar dochter Katja heeft
tranen in de ogen. Heel zachtjes zegt zij: ’Ik wil ook
Jezus volgen.’ We bidden ook voor haar.
Zoals beloofd brengen we hun twee weken later een
Bijbel. Katja is alleen thuis. Haar broertje, die er de
vorige keer niet bij was, komt aangelopen. Hij zegt: ’Ik
zou ook graag Jezus willen volgen.’

Kleine dingen
Het is mij vooral opgevallen dat je met kleine dingen
een enorm verschil kunt maken. Mensen in Bubulo zijn
blij met de hulp van deputaten diaconaat, met een koe,
kip of geit. Het project is in ontwikkeling. Het doel is
om gehandicapte kinderen op te vangen in een school.
De predikant gebruikt de talenten die God heeft gegeven om een verschil te maken.
Deze reis was een van de mooiste dingen die ik ooit
heb meegemaakt. De Geest spreekt alle talen! Maak
de HEERE met mij groot, laten wij tezamen zijn Naam
roemen’ (Psalm 34:4).

Deputaten diaconaat steunen het werk van
Shalom Home of Relief met het project OEG146,
zelfredzame weduwen, wezen en gehandicapten.
Zie www.cgk.nl/oeg146
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Hoe kan er
in de wereld

vrede zijn
Hoe kan er in de wereld vrede zijn
wanneer gerechtigheid en recht niet tellen,
wanneer soldaten sneuvelen in pijn
en burgers schuilen in verborgen kelders.
Als de agressor aast op meer terrein
en kracht en afweer niet meer kunnen helpen.

Wie zo zijn hele leven achterlaat
en vluchten moet naar nergensland en verder –
zij gaan berooid in tranen over straat.
Geef onderweg aan hen een goede herder,
een mens die helpt, een deur die open staat,
een hart vol liefde, in de nood een redder.
Heer Jezus, laat hen niet de dood ingaan,
het leven is bij U in goede handen.
U droeg het kruis en biedt ons vrede aan,
een warm onthaal van vrijheid, open armen.
U helpt ons in de strijd van het bestaan
en geeft als wapen: liefde voor de ander.

tekst ria borkent
MelOdIe PSALM
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beeld levi meir clancy/unsplash

