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voorwoord
door: ds. Gerard van de Wetering

We doen ons best de auteursrechten van alle illustraties 
te respecteren. We kunnen echter niet altijd de maker van 
een illustratie achterhalen. Mocht er in dit nummer een 
illustratie van u staan zonder bronvermelding, wilt u dat 
dan aan ons laten weten zodat wij u het gebruikelijke tarief 
kunnen vergoeden?

colomn

Met interesse lees ik altijd de ‘tien geboden’, een indruk-
wekkende serie interviews en levensbeschrijvingen in mijn 
krant. Aan de hand van de Bijbelse tien geboden wordt een 
persoon geïnterviewd. De verscheidenheid aan mensen 
zorgt voor veel verschillende en boeiende levensverhalen. 
Is de ene persoon nog actief betrokken bij een kerk, een 
ander heeft er afstand van genomen of heeft er niets mee. 
Daarnaast is het mooi om te zien dat die oude, volgens velen 
gedateerde regels, niets aan kracht hebben verloren. Geen 
dode letters, maar levende woorden om nog steeds te lezen 
en na te leven. 

We kunnen niet ontkennen dat het religieuze landschap 
van Nederland verandert. Groeiden we vroeger – toen alles  
beter was volgens sommigen – op in onze eigen omgeving 
met gelijkgestemden, tegenwoordig komen we meer en 
meer in aanraking met andere mensen, religies, ideeën en 
denkwijzen. Het wordt dan steeds meer een uitdaging om op 
zoek te gaan naar wat ons verbindt.

Hoe gaan we om met deze verande-
ringen, ook in de kerk? Ons denken 
over God, Jezus en kerk is voor-
namelijk gevormd door westerse 
denkbeelden. De beelden die andere  
mensen hebben van God, zijn anders 
dan wij gewend zijn. Dat betekent dat 
we ons dominante westers denkbeeld 
moeten herscheppen, wellicht deels 
loslaten. Dat kan alleen als je stevig 
staat, als je goed voor ogen houdt wie 
de Bron is.

Als wij onze inspiratie en kracht ha-
len uit de Bijbel, kan het best zijn dat 
anderen dat ook doen, maar de tekst 
op een andere manier lezen of inter-
preteren. Christenen uit een andere 

cultuur, zullen zelfs andere leermeesters kennen, dan de 
theologen en inspirators die wij kennen.

Vele jaren geleden kreeg ik van de predikant van de gemeen-
te Apeldoorn,  ds. Karelse-Dijk en haar man, een boekje ca-
deau. Het waren de wijze woorden van sadhu (heilige man) 
Sundar Singh. Sundar Singh, geboren in 1889 in het koloni-
ale Brits-Indië uit een Sikhvader en Hindoemoeder, bekeert 
zich tot het christendom. Als een eenvoudig pelgrim en ge-
kleed als Hindoe-asceet reist hij langs dorpen en steden om 
mensen te vertellen over Jezus. Hij krijgt vele volgelingen en 
wordt ook wel beschouwd als de eerste Indiase christelijke 
theoloog. Doordat hij uitgaat van de Indiase tradities be-
reikt hij veel mensen, veelal eenvoudige Indiërs. Zijn bood-
schap is in feite dezelfde als die van veel westerse theologen, 
maar verpakt in een ander omhulsel. De manier waarop 
sadhu (letterlijk: goede man) Sundar Singh zich kleedt en 
manifesteert is typisch Hindoeïstisch, maar hij gebruikt dit 

om de christelijke boodschap te 
brengen.

De zeggingskracht uit het boek 
en de wijze waarop Sundar Singh 
mensen vertelt over de liefde van 
God, zijn anders dan de manier 
waarop wij gewend zijn over God 
te spreken of te lezen. 

Over kerkmuren heen kijken be-
tekent wellicht ook; kerkmuren 
slopen. Het vergt durf en moed 
om uit de eigen comfortzone te 
stappen en vol vertrouwen en in-
teresse verbinding te zoeken met 
de ander. Om elkaar uiteindelijk 
te vinden bij dezelfde Bron!

SUNDAR SINGH

door Anand KaperOnlangs mocht ik een uitvaart leiden van een oude moeder van zeven 
kinderen. Bij de bloemist had ik een boeket laten samenstellen met  
zeven verschillende bloemen in diverse rode tinten. Zeven kinderen die 
heel verschillend zijn, maar allemaal met liefde in hun hart voor hun 
moeder. Tijdens de dienst heb ik dit boeket als voorbeeld gebruikt. Ver-
schillende bloemen en toch één warm, liefdevol boeket.
Zo’n boeket hebben we in dit nummer van Ons Orgaan ook samen-
gesteld. We hebben over de kerkgrenzen van onze Bond en de ons zo  
bekende PKN heen gekeken. Een beetje ondiplomatiek gezegd; “we glu-
ren bij de buren”. En dan met name, de wat onbekendere buren.

Een aantal mensen die geboren en getogen zijn in een Vrije Evangeli-
sche Gemeente zijn terecht gekomen in andere kerkgenootschappen.  
Ze vertellen hoe ze bij de Doopsgezinden en bij de Evangelisch  
Luthersen terecht kwamen en zich thuis voelen. Een priester uit de 
Oud-Katholieke Kerk doet zijn verhaal en als laatste is er een bijdrage 
van Samen Kerk In Nederland (SKIN). Dit is een koepel van kerken 
met buitenlandse wortels. Een organisatie van Europese kerken die in 
Nederland een afdeling hebben en allerlei kerken met o.a. Afrikaanse 
en Aziatische roots.

Een prachtig boeket dus deze uitgave van Ons Orgaan. Een boeket rode 
bloemen van mensen die allen Jezus Christus liefhebben. Dat verbindt 
ons met hen. We hopen als redactie dat de kennismaking aangenaam 
zal zijn. Naast deze artikelen zijn er ook de vaste rubrieken. Anand Ka-
per blijft de column schrijven, en we hebben Jaap Brederveld bereid 
gevonden dit jaar de bezinning te verzorgen.

We wensen u en jou veel leesplezier!
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‘Onvoorwaardelijke liefde’ koos Kerk in Actie dit jaar als 
thema voor haar liturgiegids voor de 40-dagentijd.
 ‘Een moeder zal haar kind altijd beschermen. Of ze nu in 
Syrië de verschrikkelijke burgeroorlog probeert te overleven, 
in een dorp in Oeganda voor een veilig thuis zorgt of in  
Nederland de eindjes aan elkaar knoopt’, zo opent het blad.
Bij ‘onvoorwaardelijke liefde’ denk ook ik aan mijn moeder. 
Ze overleed toen ik 26 was en op eigen benen stond. Niet dat 
we nooit botsten. Maar toch, met haar verloor ik iets funda-
menteels, een plek waar ik altijd welkom was en kind aan 
huis kon zijn. Een plek waar ik kon zitten met mijn benen 
languit op een stoel.

Een omgekeerde ervaring deed ik, als jong student, op aan 
een evangelisatiebeweging. Een basisvertrouwen uit mijn 
vroegste kinderjaren dat ik een kind van God was - niet dat 
we nooit botsten - werd door leden van deze evangelisatie-
beweging in twijfel getrokken. Ik moest niet zomaar denken 
dat ik er was, de bewijslast lag bij mij en het bewijs kon ik 
leveren door te voldoen aan hún voorwaarden en in te stem-
men met hún theologie. Tot zo lang was ik, in hun ogen, 
Gods liefde niet waard.

Als God liefde is, dan is Hij onvoorwaardelijke liefde.
Ik weet niet of iedereen dit zal beamen. In de bijbel lijkt 
het er soms op dat we aan allerlei regels moeten voldoen 
om Gods liefde te verwerven, of in elk geval te behouden. 
En vinden we er ook niet waarschuwingen en bedreigingen 
in, als we niet aan de voorwaarden voldoen? Of wordt deze  
indruk ons ingegeven door de ervaring dat onvoorwaardelijke 
liefde schaars is? Niets voor niets: als we beantwoorden aan 
hoe anderen ons wensen, dan kunnen we op hun ‘liefde’  
rekenen.

Voor de helderheid: liefde is meer dan een romantisch ge-
voel dat ons bij het zien van de geliefde in hogere sferen 
brengt. Liefde staat met beide benen op de grond. We kun-

nen botsen, elkaar aanspreken op wat we zeggen of doen, 
maar liefde blijft voor de ander instaan, laat de ander niet 
los. Als God liefde is, dan is Hij onvoorwaardelijke lief-
de. Bevestiging daarvan vind ik in de Veertigdagentijd en  
Pasen. In een God die ‘zich uit deze wereld laat terugdringen 
tot op het kruis’  zien we Gods onvoorwaardelijke liefde.
Voor zover we in de Bijbel regels en waarschuwingen vinden, 
raken ze niet aan de liefde die we van Godswege ontvangen 
- dat zit wel goed - maar aan de liefde die wij in Godsnaam 
aan de ander geven. Waar onze liefde voor de naaste volle-
dig achterwege blijft, daar wordt de mogelijkheid van Gods 
haat opgeroepen. 

Als werkthema voor dit maartnummer van Ons Orgaan reik-
te de redactie me aan: ‘over kerkmuren heen’/‘gluren bij de 
buren’/‘met wie zijn wij één’; Enkele kerkgenootschappen 
met wie we verbonden zijn in de Raad van Kerken worden 
belicht. 
Goed om verder te kijken dan onze eigen kerkelijke ge-
meenschap en naar verbondenheid te zoeken. Een veelheid 
en zeker een verdeeldheid van kerken wekt niet de indruk 
dat God onvoorwaardelijke liefde is. Kerkmuren staan in 
zekere zin voor voorwaarden, voorwaarden die bepalen wie er  
binnen mag en wie er buiten moet blijven, wie wel of niet 
Gods liefde waard is. En in ‘gluren’ zit iets steels, op je hoe-
de zijn, onzeker of je gezien mag worden en of jij de ander 
wel wilt zien. Gluren is nog geen royaal binnen lopen via de 
voordeur.
Is de basis van elke kerkelijke gemeenschap niet Gods  
onvoorwaardelijke liefde en zouden we dan ook niet wat 
minder voorwaardelijk moeten zijn voor buitenstaanders?

Ik weet me verbonden met kerken die geloven in Gods on-
voorwaardelijke liefde voor mensen en daarom open staan 
naar de buurt, naar de wereld; niet alleen om mensen van 
buiten welkom te heten, maar ook om naar buiten te gaan 
en te delen in lief en leed in de buurt. 

onvoorwaardelijke liefde
door ds. Jaap Brederveld emeritus predikant te Rotterdam

Bezinning
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Meer informatie, zie: www.lutherswoerden.nl.  

 De kerkdiensten zijn te beluisteren via 

 www.kerkomroep.nl of via bovenstaande   

 website.    

 Facebook: Lutherse Gemeente Woerden  

Thema Thema

De Lutheranen spreken van ‘het vieren van de eredienst en 
de sacramenten’. In de eredienst vieren ze gezamenlijk hun 
relatie met God. 

Door de lezingen uit de bijbel en de prediking, wordt Gods 
genade gehoord. In de sacramenten van het Heilig Avond-
maal en de Heilige Doop wordt Gods genade zichtbaar.   
De opbouw van de viering maakt het mogelijk om de ver-
nieuwing van de relatie met God te beleven. Zij is ontleend 
aan de klassieke katholieke traditie. Muziek en zang zijn 
een belangrijk onderdeel van de viering, zij kunnen op een 
bijzondere manier het hart van mensen raken. Luther heeft 
gezegd: “Zingen is dubbel bidden”. 
De functie van cantor/organist is dan ook zeer belangrijk.
Kortom: Muziek speelt een belangrijke rol in de liturgie. 

De gemeente wordt betrokken bij de viering door te ant-
woorden op vragen van de voorganger. Er wordt opgestaan 
voor de Evangelielezing wat bij ons respect oproept  en de 
manier van vieren verdiept onze persoonlijke relatie met de 
Heer. We ervaren de zondagse kerkgang als opgaan naar 
Gods Huis. De voorganger zingt een deel van de liturgie  
terwijl de psalm van de zondag omsloten wordt door een 
antifoon.
In de Evangelisch Lutherse Gemeente Woerden worden 
voor het Heilig Avondmaal speciale broden door de bak-
ker gebakken, challe. Het is een gevlochten broodsoort die 
voortkomt uit de joodse traditie.

De overeenkomsten met de 
Vrije Evangelische Gemeenten zien wij in:
Jezus is Heer, de 3 Sola’s, het algemeen priesterschap der 
gelovigen, de Maranatha  verkondiging en het omzien naar 
elkaar.
Evangelisch Lutherse Gemeenten zijn vaak streekgemeen-
ten, klein binnen de Protestantse Kerk Nederland, maar wel 
een belangrijke partner waar rekening mee gehouden wordt.

In het liedboek van 2013 staan veel liederen van de hand 
van Luther. Daarnaast staan er antifonen in en gebeden die 
wekelijks gebruikt worden in de viering.
De ELG heeft een synode, het hoogste orgaan, met een pre-
sident aan het hoofd. Verder is er een Lutherse Wereldfe-
deratie (LWF). De Lutheranen hebben een landelijke com-
missie Liturgie en kerkmuziek. Er zijn onderlinge relaties 
tussen gemeenten binnen de eigen regio, predikanten en 
organisten gaan bij elkaar voor. 
Er is een landelijk kwartaalblad ELK.

Hoe zet het ons op nieuwe sporen...
Door de diensten en de muziek zijn we de werken van  
JS Bach, Luthers musicus uit de 17e eeuw, gaan (her)ontdekken 
in het bijzonder de Cantates. Hier is aandacht voor op speci-
ale avonden waar een cantate uitgelegd en beluisterd wordt. 
We herinneren ons de Toerustingcursussen, landelijk en  
regionaal, van het Seminarium waar we veel geleerd  
hebben en warme ontmoetingen hadden met mede gelovigen. 
Dat ervaren we op een zelfde manier binnen de Evangelisch 
Lutherse Gemeente.
Door de open houding en de ruimte voor anderen staat de 
ELG midden in de samenleving van Woerden. 

Luther was een Bourgondiër, hield van eten en een goed glas 
bier of wijn. Het had zomaar een Vlaming kunnen zijn. En 
ook de Lutheranen houden hiervan. 
Wij voelen ons er wel thuis!

 

                                                                                                                                                                                                                                 
Toen in 2015 besloten werd de VEG Utrecht op te heffen, 
brak voor alle leden een bijzondere tijd aan. Dus ook voor 
ons, wonend in Woerden en sinds 2005 lid van de VEG 
Utrecht. We zijn beiden opgegroeid in de VEG Nieuwvliet c.a. 
In die jaren waren we betrokken bij die gemeente als diaken, 
organist en leiders van de zondagschool en jeugdvereniging. 

De waarde van de liturgie
Eind jaren 70 was ds. Henk Gols als predikant verbonden 
aan de onze gemeente Nieuwvliet c.a. Door hem werd de 
waarde van de liturgie in een eredienst uitgelegd en wisten 
we ons verbonden met de kerk der eeuwen. Dit heeft onze 
beleving van de kerkdienst gevormd en een andere kijk  
gegeven op de zondagse eredienst.
Door ons werk in de ouderenzorg in West Zeeuws-Vlaande-
ren kwamen we in contact met andere kerkgemeenschap-
pen, waaronder de Rooms-Katholieke Kerk. 
Pastoor Pirenne was de pastor die de RK bewoners bezocht, 
de ziekenzalving gaf en na een overlijden de avondwake 
leidde in het verzorgingshuis. Deze diensten zijn ons bijge-
bleven en we hebben er veel van geleerd. Het heeft ons leven 
verrijkt en we stonden daardoor niet wereldvreemd binnen 
andere tradities. Het is een toegevoegde schat in ons reli-
gieuze leven geworden. Na Nieuwvliet bracht ons werk ons 
in Yerseke. We werden vertrouwd met zowel liederen uit de 
bundel van Johannes de Heer, Youth for Christ en Opwek-
king als het Liedboek voor de Kerken van 1973. 
In de VEG Utrecht was een liturgiecommissie die zocht naar 
de oorsprong van de liturgie en voerde deze in in de zon-
dagse eredienst. 
[Liturgie: het geheel van voorgeschreven gebeden, ceremo-
niën en handelingen die een eredienst uitmaakt Wikipedia]
Door oecumenische vieringen mee te maken en mensen 
te ontmoeten vanuit diverse tradities groeide onze blik op 
kerk-zijn en voelden we ons thuis op diverse plaatsen.

Op zoek naar een nieuwe gemeente 
Vanwege de sluiting van de VEG Utrecht zijn we in 2016 op 
zoek gegaan naar een andere kerkelijke gemeente. Er waren 
wel een paar voorwaarden aan hetgeen we zochten:

• de gemeente moest binnen 
onze woonkern zijn, zodat 

• we meer mensen zouden le-
ren kennen binnen Woerden; 

• het reizen met de auto om 
een activiteit te bezoeken, 
wilden we zo veel mogelijk 
beperken;

• omdat we uit kleine gemeenschappen komen, zochten 
we ook een kleiner, intiem gezelschap.

De Evangelische Luthers Gemeente
In de winter van 2016 hebben we de stoute schoenen aange-
trokken en ons aangemeld voor een Leerhuis van de Evange-
lisch Lutherse Gemeente (ELG). Zo leerden we de predikant 
en mensen van diverse kerkelijke denominaties kennen. En 
dat voelde als een warm bad!
Door de zondagen waarop wij in VEG Utrecht geen dienst 
hadden, te benutten om diensten in andere kerken te bezoe-
ken, leerden we de Lutherse traditie kennen en door achter-
grondinformatie uit het Leerhuis waren rituelen en liturgie 
herkenbaar.
Zo zijn we vertrouwd geraakt met de mensen en de gemeen-
te en kwamen liturgie, tradities en gemeenschap samen.

Wat is Evangelisch Luthers?
Vorig jaar is een uitgave van Ons Orgaan verschenen over 
500 Reformatie en Maarten Luther. Hierin is al veel ge-
schreven over Luther.

De drie Sola’s zijn de begrippen die iedereen van Luther 
kent: 
• Sola Gratia, uit genade alleen.  
• Sola Fide, uit het geloof alleen.
• Sola Scriptura, door/uit de schrift alleen.
Wat Lutheranen geloven is vastgelegd in belijdenisgeschrif-
ten, maar die zijn een samenvatting van het geloof uit de tijd 
waarin ze zijn geformuleerd. De interpretatie ligt niet voor 
eeuwig vast. De Lutheranen hebben twee sacramenten: de 
Heilige Doop en het Heilig Avondmaal.

Waar een deur gesloten wordt, gaat elders een raam open.

Door Bram en An Vergouwe, leden van de Evangelisch Lutherse Gemeente Woerden.
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Van Rooms-Katholiek naar Oud-Katholiek
Het was op de avond van Witte Donderdag 2008 dat ik voor 
het eerst kennis maakte met de Oud-Katholieke Kerk van 
Nederland. Op dat moment was ik ruim twee jaar ‘kerkloos’. 
De pastoor van de Oud-Katholieke Kerk van Eindhoven 
stond die avond aan de deur van de kerk en heette iedereen 
welkom. Een kleine groep verzamelde zich rond het altaar 
en vierde vol enthousiasme de eucharistie waarin het laat-
ste avondmaal van Jezus met zijn leerlingen werd herdacht. 
Het voelde meteen aan als een thuiskomen. Ik had dat echt  
gemist, een geloofsgemeenschap die zich verbonden weet 
met elkaar. 

Bijna mijn hele leven was ik rooms-katholiek geweest en 
meer dan twaalf jaar was ik met veel vreugde als priester  
actief geweest in de Rooms Katholieke Kerk. Het was me 
dan ook zwaar gevallen om deze kerk te moeten verlaten, 
maar dat kon niet anders. Ik had immers de belofte van het 
celibaat gebroken door een relatie aan te gaan. 

Ik kon gelukkig aan de slag als geestelijk verzorger in de psy-
chiatrie in Tilburg e.o. Toch miste ik de band met de kerk als 
groter geheel. Daarom ging ik op zoek naar een kerk waar 
meer ruimte was. Die vond ik op die bewuste donderdag-
avond. Een jaar na de eerste kennismaking werd ik als oud-
katholiek opgenomen in de kerk. Ik had weer een ‘kerkthuis’ 
gevonden. Na een aantal jaren werd het verlangen om ook 
als priester weer te kunnen werken in de kerk steeds sterker. 
Ik volgde als ‘zij-instromer’ de studie aan het Oud-Katho-
liek Seminarie (dat verbonden is met de Universiteit van 
Utrecht). 

De Oud-Katholieke Kerk 
Met ‘Katholiek’ geeft de naam aan dat onze kerk binnen de 
katholieke traditie staat. ‘Katholiek’ betekent ‘algemeen’. 
De kerk belijdt het ene geloof over alle grenzen heen. Oud-
katholieken zijn ook katholiek in de manier van vieren en 
in het geloof dat in de eucharistie de Heer werkelijk tegen-
woordig is. Hoe dit kan blijft voor ons mensen een mysterie. 
Naast de sacramenten van doop en eucharistie kennen wij 
die van vormsel, wijding, huwelijk, verzoening en ziekenzal-
ving en het drievoudige ambt van diaken, priester en bis-
schop. 

Het woord ‘Oud’ in de naam van de kerk verwijst naar 
de kerk van de eerste 
eeuwen als ideaal voor 
het geloofsleven en als 
ijkpunt voor vandaag. 
Dat ideaal streven we 
als kerk ook na in de 
manier van besturen. 
Onze twee bisschoppen 
worden gekozen door 
de geestelijkheid en de 
leken. Zij delen hun 
verantwoordelijkheid. 
Er is een Synode waarin 
alle parochies vertegen-
woordigd zijn. 
De Oud-Katholieke 
Kerk houdt vast aan de 
kern van het christelijke 
geloof, maar bevrijdt 
zich van vormen en  
regels die voortgekomen zijn uit een bepaalde cultuur in 
een bepaalde tijd. Daarom staat het priesters vrij om te 
trouwen en zijn ook vrouwen toegelaten tot het ambt van 
diaken, priester en bisschop. Ook kunnen mensen van het-
zelfde geslacht met elkaar trouwen en de zegen ontvangen 
in de kerk. De seksuele geaardheid speelt ook geen rol in de 
vraag of iemand tot het ambt kan worden toegelaten. Man-
nen en vrouwen zijn in onze kerk gelijkwaardig. Kwesties 
als echtscheiding, abortus en euthanasie worden benaderd 
vanuit het geloof in de liefde tussen God en mens en tussen 
mensen onderling. De kerk respecteert daarin de eigen 
verantwoordelijkheid van ieder individu. 

Gastvrijheid
Onze kerk wil een kerk zijn waar mensen God kunnen ont-
moeten en de boodschap van Jezus Christus kunnen horen. 
Een kerk waar gelovigen én zoekenden elkaar ontmoeten, 
waar mensen omzien naar elkaar en waar hun gaven tot hun 
recht kunnen komen. 
In de vieringen ontvangt de kerk graag gasten. Er wordt een 
gemeenschap geboden waar de eigen inbreng van iedereen 
belangrijk is, waar iedereen invloed kan uitoefenen op het 
beleid en waar vriendschap en warmte te vinden zijn. Die 
gastvrijheid geldt ook voor de Tafel van de Heer. 

De Oud-Katholieke Kerk van Nederland
Wim van den Berg, Pastoor van de Oud-Katholieke parochie Heilige Maria Magdalena te Eindhoven
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De ontstaansgeschiedenis in Nederland 
In Nederland leven twee katholieke kerken naast elkaar: 
de Rooms-Katholieke Kerk en de Oud-Katholieke Kerk. De 
scheiding van de beide katholieke kerken in Nederland is 
het gevolg van een ontwikkeling die begon in de zestiende 
eeuw. Onder druk van een calvinistische overheid moesten 
de Nederlandse katholieken in die tijd ondergronds. 

Vanwege de gesloten landsgrenzen waren de contacten 
met de (Rooms-Katholieke) Kerk buiten de Nederlanden 
moeilijk. Uit Frankrijk en de zuidelijke Nederlanden vlucht-
ten geestelijken naar het noorden vanwege niet gedoogde  
opvattingen en hun verzet tegen de steeds sterker worden-
de invloed van Rome op de lokale kerken. Een deel van de 
Nederlandse katholieke kerk bleef vasthouden aan de eigen 
rechten van de lokale kerk binnen het grote geheel. In 1723 
werd met de verkiezing van een eigen bisschop de breuk met 
Rome definitief. 

Ontwikkelingen in het buitenland
Na het Eerste Vaticaans Concilie in 1870 kwamen katholie-
ken in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk in 
verzet tegen de verdergaande 
centralistische macht 
van Rome. Zij richtten 
noodbisdommen op, 
die contact zochten 
met de Oud-Katholieke 
Kerk in Nederland. Uit 
deze contacten groeide een 
samenwerking, die leidde 
tot de oprichting van de Unie 
van Utrecht, een 
gemeenschap van 
onafhankelijke 
kerken. Bij deze 
Unie sloten zich 
later ook de Oud-Katho-
lieke Kerk van Polen en die van Tsjechië 
aan. 
Verder maken kleine groepen zonder eigen bisschop in 
Kroatië, Frankrijk, Scandinavië, Canada en Italië deel uit 
van de Oud-Katholieke kerkfamilie. 

Vernieuwende impulsen
Door deze internationale opleving van het oud-katholicisme 
werd de Nederlandse kerk uit haar isolement verlost. Bis-
schoppen overlegden met elkaar in de Internationale Bis-
schoppen Conferentie; geestelijken en leken ontmoetten 
elkaar op internationale congressen. Hierdoor ontstonden 
vanaf het einde van de negentiende eeuw allerlei vernieu-
wende impulsen. Emancipatiebewegingen van zowel gees-
telijken als leken kwamen op gang en er werden nieuwe ker-
ken gebouwd. Rond 1920 werd het verplichte celibaat voor 
de geestelijken opgeheven. In de liturgie werd de landstaal 
ingevoerd in plaats van het Latijn. En na een lang bezin-
ningsproces werd in 1998 het drievoudig ambt opengesteld 
voor vrouwen, net zoals dat in andere Oud-Katholieke ker-
ken in Europa al het geval was. In Nederland werd in 1999 
de eerste vrouw tot priester gewijd. 

Een open gemeenschap 
De Oud-Katholieke Kerk is oecumenisch ingesteld. Als 
medeoprichter is de Oud-Katholieke Kerk vanaf 1948 be-

trokken bij de Wereldraad van Kerken. Ze 
maakt deel uit van de Raad van Kerken 

in Nederland. 
Het hart van de kerk klopt in de eu-

charistie, de zondagsviering. Van-
af de jaren zestig van de vorige 

eeuw werd er gewerkt aan de 
vernieuwing van de liturgie. 

Daarnaast is er veel aan-
dacht voor een goede 

Bijbelse verkondiging. 
Gemeentezang in de 
diensten is onmisbaar. 

De Oud-Katholieke 
Kerk kent een opge-
wekt kerkelijk leven. 

In deze kleine kerk ken-
nen mensen elkaar. Er zijn op dit moment 

in Nederland zo’n 5000 ingeschreven leden in een 30-tal 
parochies. 
Mijn persoonlijk ideaal is dat mensen zich thuis kunnen 
voelen in onze parochies, ongeacht hun achtergrond, le-
venswijze of geaardheid. Dat ieder zich gekend en bemind 
mag weten door God en de mensen die deze kleine geloofs-
gemeenschap willen vormen.  

Meer weten: www.okkn.nl of 
www.eindhoven.okkn.nl 
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Van Vrij Evangelisch naar Doopsgezind

Door: Wilma Tiemersma-Veenstra, predikant in de Doopsgezinde Gemeenten te Rottevalle en Surhuisterveen

Lid van het Ene Lichaam 
De vraag aan mij was, of ik een artikel zou willen schrijven 
over de Doopsgezinden. Omdat ik lange tijd lid ben ge-
weest van de Vrije Evangelische Gemeente, zou ik wel wat 
kunnen schrijven over de verschillen en waarom ik nu lid 
ben geworden van de Doopsgezinde Gemeente. 

De eerlijkheid gebied mij te zeggen dat ik mij in de eerste 
plaats oecumenisch voel en mij zo ook hoop op te stellen in 
het geloofsgesprek. Met mijn zusters en broeders (wereld-
wijd) verbonden door Jezus Christus voel ik mij lid van dat 
Ene Lichaam, waarvan ik denk dat alle ledematen evenveel 
betekenen in de inzet en toewijding rond vrede, gerechtig-
heid en heelheid van de schepping. 
Wat voor Doopsgezinden geldt is dit: ga met tien Doopsge-
zinden in gesprek en je krijgt tien verschillende en uiteenlo-
pende geloofsinhouden van vrijzinnig tot en met orthodox. 
Doopsgezind Nederland gaat niet uit van dogma’s, maar 
er is een grote vrijheid van geloven. Die religieuze (speel-) 
ruimte spreekt mij aan!

Van woorden en daden
Het huis waar je (christelijke) wieg heeft gestaan, heeft veel 
invloed op je kerkelijke keuze, zo is mij door de jaren heen 
wel gebleken. Ik ben nog van de generatie die is opgegroeid 
in een christelijk land dat door de secularisatie langzaam 
bezig was te ontzuilen. Mijn wieg stond in een Vrij Evange-
lisch gezin met een socialistisch gekleurde grondslag. Het 
geloofsgesprek werd er in alle openheid gevoerd. Mij werd 
geleerd dat je altijd klaar moest staan voor alle mensen die 
wel wat hulp konden gebruiken.
Een oom van mijn moeder was Doopsgezind. Mijn moeder 
had goede herinneringen aan hem. Ze haalde zo nu en dan 
de anekdote aan over deze oom. Als groenteboer in IJlst ging 
hij regelmatig met zijn producten bij verschillende mensen 
langs. Als hij rond etenstijd bij bijvoorbeeld een gerefor-
meerde familie binnenkwam, gebeurde het wel dat hij even 
moest wachten omdat de maaltijd afgesloten moest worden 
met het lezen uit de bijbel. ‘Verstaat gij ook wat ge leest?”, 

vroeg hij dan met enige ironie in zijn stem. Mijn moeder, 
later zelf Vrij Evangelisch geworden, doelde daarmee op de 
daden, die voor Doopsgezinden vaak belangrijker zijn dan 
de woorden. Het was misschien wel voor mij de eerste ken-
nismaking met de naam ‘Doopsgezind’.

Persoonlijke keuze 
In 1982 deed ik samen met mijn man belijdenis in de Vrije 
Evangelische Gemeente in Leeuwarden. Heel bewust koos 
ik destijds voor een gemeente die staat voor het algemeen 
priesterschap der gelovigen. Een gemeente die autonoom is 
en niet afhankelijk van een hoger orgaan dat de regels be-
paalt. 
Later woonden wij in het Rooms-Katholieke Roermond en 
waren aangesloten bij de enige protestantse gemeente al-
daar, die samenkwam in de grote en oude Minderbroeders-
kerk. Daar was in onze beleving al sprake van échte oecu-
mene! Nog lang voor het ontstaan van de PKN kwamen wij 
daar al samen vanuit verschillende denominaties. Ik werkte 
toen als leerkracht op de enige openbare basisschool in 
Roermond.
Teruggekeerd naar Friesland, kwamen wij terecht in Fra-
neker waar wij ons aansloten bij de Vrije Evangelische Ge-
meente. Ineens was alles weer gescheiden, ieder ging er naar 
zijn en haar ‘eigen’ kerk. De ontmoeting in een gemoedelijke 
sfeer en de samenzang sprak ons in de VEG aan.
Na de geboorte van onze zoon kwam de doop ter sprake. 
Ik was in 1985 begonnen aan de studie Theologie en had 
(ook daarvoor al) moeite met de kinderdoop. Vele gesprek-
ken met de predikant volgden en uiteindelijk stemde ik erin 
toe ons kind te laten dopen. Ook na de geboorte van onze 
dochter hebben mijn man en ik hierover vele gesprekken ge-
voerd. Ook zij werd gedoopt, maar evenals bij de doop van 
onze oudste benadrukten wij als ouders in beide doopdien-
sten dat het onze keuze was als ouders en dat we hoopten 
dat onze kinderen zelf hun eigen persoonlijke keuze zouden 
maken. Voor ons was Gods zegen over onze kinderen en de 
steun van de gemeente belangrijk. 

Van zendingsgemeente naar vredesgemeente
In 2002 kreeg ik de kans om het onderwijs te verlaten en 
in twee doopsgezinde gemeenten als pastoraal werker aan 
het werk te gaan. Mijn HBO Theologie had ik destijds afge-
sloten met drie diploma’s: pastoraat, godsdienst/ levensbe-
schouwing en als levensbeschouwelijk counselor, maar het 
pastoraat trok mij. Ik was al op vele vlakken (op vrijwillige 
basis) werkzaam binnen de kerk en ook daarbuiten op reli-
gieus gebied. 
De doopsgezinde traditie was mij voor deels onbekend, dus 
breidde ik mijn kennis uit met vervolgopleidingen aan het 
Doopsgezind Seminarium. Als lid van de Vrije Evangelische 
Gemeente werkte ik als Doopsgezind pastoraal werker in 
Het Bildt en Berlikum. Ik zag toen nog niet de noodzaak om 
als lid over te stappen en het werd ook niet van mij gevraagd. 
In 2010 behaalde ik mijn master voor Theologie en kreeg ik 
in 2011 een baan als voorganger/pastor in de Doopsgezinde 
Gemeenten te Rottevalle en Surhuisterveen en werd ik lid 
van die gemeenten op grond van mijn belijdenis die ik uit-
sprak met mijn bevestiging. De gemeente Rottevalle staat in 
‘Doopsgezind Nederland’ wel bekend als ‘vredesgemeente’. 
Ook dat was een thema dat mijn aandacht had! Zoals de 
Vrije Evangelische Gemeente van oudsher een zendingsge-
meente is, zo richtten de Doperse Gemeenten zich op vrede 
en geweldloosheid, geïnspireerd door hun stichter Menno 
Simons.

Klein én actief
Inmiddels heb ik mij door studie nog meer verdiept in de 
Doperse traditie en doe alle predikantswerkzaamheden bin-
nen een functie van 60 % en voel mij er zeer op mijn plek. 
Twee prachtige oude kerkjes (Friese Vermaningen) vallen 
onder mijn werkterrein. 
Ik werk nu alweer ruim 12 jaar in Doopsgezinde gemeenten 
en verbaas mij nog steeds over het grote aanbod van activi

teiten in al die (vaak) kleine gemeenten verspreid over voor-
namelijk Friesland en Noord-Holland.
Natuurlijk, ook hier ziet men de vergrijzing toenemen en het 
ledental afnemen, maar men blijft elkaar ontmoeten met al-
lerlei activiteiten die in de provincies en in het land wor-
den aangeboden. Mede vanwege die ledentalafname schuwt 
men de onderlinge samenwerking niet. 
Niet alleen in eigen land, ook wereldwijd is er veel te doen 
onder de Mennonites, zoals ze vaak buiten onze grenzen 
worden genoemd, naar Menno Simons. 
Op het gebied van de Oecumene is de Algemene Doopsge-
zinde Sociëteit (ADS) lid van de Raad van Kerken in Neder-
land. In 2012 heeft de ADS met een ondertekening t.a.v. van 
de kinderdoop zich uitgesproken. Vooralsnog geen erken-
ning, maar wel de wil om te komen tot een onderlinge toe-
nadering.

Tenslotte: feiten en uitgangspunten
• In Nederland zijn er zo’n 6.000 leden en 3.000 belang-

stellenden. Daarvan is 75% van de leden boven de 60 
jaar. Er zijn nog 110 gemeenten, waarvan 79 met een 
eigen kerkgebouw. 

• Het Doopsgezind Seminarium is gevestigd aan de VU in 
Amsterdam. 

• Men wordt (volwassen) gedoopt en lid op grond van een 
eigen geschreven belijdenis.

• Geen eed zweren
• Staan voor wat je zegt: ja is ja – nee is nee
• Iedereen is gelijkwaardig
• Betrokken zijn bij actuele ontwikkelingen in de maat-

schappij
• Voor openbaar onderwijs (met aanbod van godsdien-

stige vorming)
• Jezus navolgen in woord en daad



12 13

Primaire doelgroep
Nederland is vanaf haar ontstaan een migratiegebied. Al 
vanaf de zestiende eeuw, maar met name na de Tweede 
Wereldoorlog, zijn veel mensen uit allerlei hoeken van de 
wereld om uiteenlopende redenen naar Nederland geko-
men. Onder hen bevinden zich veel christenen. Zij hebben  
honderden eigen christelijke geloofsgemeenschappen in 
Nederland gesticht. Deze kerken vormen een ‘thuis ver van 
huis’. In de eigen gemeenschap belijdt, viert en uit men het  
geloof in de taal, cultuur en kerkelijke traditie van het land 
van herkomst. We noemen dit: ‘migrantenkerken en inter-
nationale/interculturele kerken’. Met de laatste term wordt 
bedoeld: christelijke geloofsgemeenschappen waarin chris-
tenen uit allerlei culturen met elkaar optrekken en ernaar 
streven om de cultuur van het Koninkrijk van God gestalte 
te geven. Ook autochtone christenen maken vaak deel uit 
van deze kerken. 

Inmiddels hebben wij als organisatie vele van deze inter-
nationale kerken leren kennen als gastvrije, hechte, vitale 
en relatiegerichte gemeenschappen. De maatschappelijke 
bijdrage van migrantenkerken aan de Nederlandse samen-
leving is door diverse onderzoeken in kaart gebracht. De al-
gemene conclusie: de migrantenkerken zijn een verrijkend 
geschenk voor Nederland!   

Ontstaansgeschiedenis  
In mei 1992 werd in het Hendrik Kraemer Instituut te  
Oegstgeest een bijeenkomst van Molukse theologen belegd. 
Daarbij was wijlen ds. R.F. Polanen van de Evangelische 
Broedergemeente als gast aanwezig. In de discussie bleek 
dat veel uitdagingen waar de Molukse kerken in Neder-
land voor staan, ook gelden voor de EBG. Deze ontdekking 
werd de aanleiding voor nauwere samenwerking tussen 
migrantenkerken. In 1992 werd het platform opgericht van 
en voor migrantenkerken. Het doel van dit platform was: 
elkaar leren kennen, elkaar versterken en steunen om de 
weg te vinden in de Nederlandse samenleving. Niet minder 
belangrijk vond men het aangaan en versterken van relaties 
met de autochtone kerken. Dat is hard nodig. Mede door 
de geringe kennis over migrantenkerken en het gebrek 
aan toerusting om met de culturele verschillen te kunnen 
omgaan, is er een kloof tussen migranten- en allochtone 
kerken.

De samenwerking van migrantenkerken leidde in 1997 tot 
de oprichting van SKIN, Samen Kerk In Nederland, de lan-
delijke vereniging van migrantenkerken en internationale 
kerken. Het is de missie van SKIN om de zeer diverse in-
ternationale kerken in Nederland te verbinden, zowel met 
elkaar als met de autochtone Nederlandse kerken. 

Identiteit
De naam van onze vereniging ‘Samen Kerk In Nederland’ 
verwoordt ons ideaal. Samen met alle autochtone en niet-
autochtone christenen en kerken in ons land zijn we Kerk in 
Nederland. We willen gestalte geven aan onze verbonden-
heid en eenheid in Christus, als getuigenis naar de samen-
leving.  De nadruk ligt op wat ons bindt, of beter gezegd: op 
wie ons bindt: onze Heer en Verlosser Jezus Christus. De 
betrokken kerken ervaren dat de ongekende theologische, 
culturele en sociaaleconomische verscheidenheid niet ge-
negeerd mag worden of als een belemmering moet worden 
gezien. Integendeel, de diversiteit stimuleert juist het samen 
Kerk zijn en de samenwerking kan ook leiden tot een ver-
sterking van de eigen identiteit. Onder de zegen en leiding 
van het Hoofd van de Kerk is het aantal lidkerken inmiddels 
gegroeid tot zo’n 80 zeer diverse kerken, verspreid over het 
land, waarvan sommigen meerdere lokale vestigingen hebben. 

Lidmaatschap en lidkerken 
Bij de vereniging SKIN kunnen zich migrantenkerken 
en internationale kerken in Nederland aansluiten die de 
Heilige Schrift aanvaarden als enige bron en norm voor 
haar getuigenis en dienst, de apostolische geloofsbelijdenis 
aanvaarden als uitdrukking van het geloof en georganiseerd 
zijn aan de hand van een op schrift gesteld statuut tot 
regeling van haar leven en werken.

Eenmaal per jaar wordt een algemene ledenvergadering ge-
houden. De lidkerken van SKIN hebben hun wortels in vele 
delen van de wereld en hebben diverse kerkelijke tradities.

Algemene doelstellingen
De interne en externe doelstellingen van SKIN zijn:

Intern: De lidkerken kunnen ten volle kerk zijn in de Ne-
derlandse samenleving. Dit betekent dat zij hun chris-
telijk geloof kunnen belijden in eigen taal, cultuur en 
traditie. Dit doel willen wij realiseren door de inter-
nationale kerken met elkaar te verbinden en een plat-
form te zijn van toerusting, vorming en uitwisseling.  

 SKIN, een interkerkelijke en interculturele beweging 

om de eenheid van het Lichaam van Christus in Nederland te dienen

Door Anmar Hayali, coördinator van SKIN

Extern: De zichtbaarheid en de actieve en volwaardige parti-
cipatie van de internationale kerken in Nederland bevorde-
ren. Dit doet SKIN door de aanwezigheid, bijdrage en uitda-
gingen van deze kerken op landelijk niveau te presenteren 
naar autochtone kerken, overheid en politiek, media en 
allerlei organisaties, en door bruggen te slaan tussen onze 
primaire doelgroep en de rest van de Kerk en samenleving 
van Nederland.

Beleidsprioriteiten (speerpunten) en strategie  
Ons strategisch beleidsplan ‘Verbondenheid – Toerusting 
– Zichtbaarheid’ verwoordt de rode draad van onze missie: 

• Verbodenheid: 
Onze strategie is ‘regionalisatie’. Wij geloven dat de verbon-
denheid tussen kerken en christenen met name op lokaal en 
regionaal niveau gestalte zou moeten krijgen. Daarom zetten 
wij ons in om lokale en regionale netwerken van internatio-
nale kerken te helpen opzetten, uitbreiden en versterken. Zo 
is in 2007 onze eerste dochterorganisatie SKIN-Rotterdam 
opgericht. Sinds 2015 zijn we bezig met regio Amsterdam en 
sinds 2016 met regio Noord- en Oost-Nederland. 

• Toerusting:
Een van de allerbelangrijkste activiteiten van SKIN betreft 
de toerusting van leiders van internationale kerken. In de 
afgelopen jaren zijn we bezig met het ontwikkelen van een 
nieuwe praktische en interactieve toerustingscursus voor 
deze kerkleiders. Deze cursus hebben we voor het eerst 
verzorgd in Amsterdam (2015), daarna in Utrecht (2016) 
en Almere (2017). Dit jaar willen we de cursus elders in het 
land aanbieden.

Naast deze laagdrempelige, maar zeer effectieve training, 
bieden we sinds september 2017 een academische toerus-
tingstraject aan, in samenwerking met de Vrije Universi-
teit Amsterdam. Het gaat om een eenjarige  postdoctorale 
ambtsopleiding voor pastors en leiders van migrantenker-
ken. 

• Zichtbaarheid: 
We geven bekendheid aan onze primaire doelgroep en ons 
werk door bezoeken aan en gesprekken met allerlei kerken 
en organisaties en via de media.    

Kortom: SKIN wil kerken  

verbinden om samen te  

getuigen van Christus, voor 

Zijn glorie en de groei van 

Zijn Koninkrijk.

Thema Thema
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Kees en Ilonka Barendse werken al 20 jaar voor MAF  
Zendingsvliegers, eerst in Tanzania en de laatste 10 jaar 
in Oeganda. Vanaf het begin heeft de SZD hun uitzending  
financieel ondersteund. Het doel van ons bezoek was vooral 
om mee te lopen met alle dagelijkse bezigheden van Kees 
en Ilonka en zo een goed beeld te krijgen van hoe hun leven 
er uit ziet. We hebben ook veel tijd gehad om met hen te  
praten. Klaas had bovendien de 
gelegenheid om een dag mee te 
vliegen met een Nederlandse 
MAF-piloot en zo het werk van 
MAF zelf te ervaren.

Werk van Kees
Kees is hoofd vliegtuigonderhoud 
bij MAF Oeganda in de MAF 
hangaar op Kajjansi, een half uur 
rijden vanaf Kampala. Vijf dagen 
per week rijdt Kees samen met 
anderen uit de buurt naar het 
werk. Het verkeer in Kampala is 
razend druk en chaotisch, wat de 
rit naar het vliegveld stressvol en 
intens maakt. Het is de bedoeling 
dat Kees en Ilonka volgend jaar 
verhuizen om dichter bij Kajjansi 
te gaan wonen. 

In het kantoor van Kees hangt een groot planningsbord 
waarop alle huidige en te verwachten werkzaamheden 
staan. Toen wij er waren stond er een vliegtuig met een ka-
potte motor. Dat moest zo snel mogelijk weer de lucht in, 
dus werd er hard aan gewerkt. Naast het onderhoud heeft 
Kees ook te maken met het beheer van de voorraad vlieg-
tuigonderdelen, de eindeloze administratie van al het on-
derhoudswerk en het opleiden van stagiaires. Ook aan de 
vliegtuigen van Zuid-Soedan en Liberië en soms van andere 
MAF-programma’s wordt gewerkt in Kajjansi. Zelfs als deze 
vliegtuigen niet ter plaatse zijn maar elders onderhouden 
worden, is Kees nog steeds eindverantwoordelijk voor het 
onderhoud.  Veel verantwoordelijkheden, maar Kees gaat 
nog dagelijks met plezier aan het werk.

Werk van Ilonka
Ilonka doet personeelszaken voor zowel nationale als in-
ternationale staf voor Oeganda, Kenia, Zuid-Soedan en  
Tanzania. Twee dagen per week werkt ze vanaf Kajjansi en 
de overige dagen vanuit huis. Twee keer per jaar bezoekt ze 
de gezinnen in Juba (Zuid-Soedan) die daar onder moeilijke 
en soms gevaarlijke omstandigheden hun werk doen. 

Verder is Ilonka betrokken bij het 
opleidingstraject van nieuwe 
MAF-zendelingen waarvoor ze 
twee keer per jaar naar Enge-
land gaat. 

Het werk dat Ilonka doet heeft 
te maken met het opstellen van 
arbeidscontracten en het ma-
ken van afspraken over salaris-
sen, vergoedingen, vakantie-
dagen, etc. Ook is ze betrokken  
bij het welzijn van de families. 
Vanwege haar achtergrond als 
verpleegkundige wordt ze vaak 
geraadpleegd als er ziekte is of 
ongemak en kan ze daarbij goed 
meedenken en adviseren.
Uiteraard spelen er naast mooie 
dingen ook lastige zaken binnen 

Ilonka’s werk. Met name als het 
goede vrienden/collega’s betreft, komen werk en privé wel 
eens in botsing. Collega’s zijn vaak ook goede vrienden en 
omdat er veel MAF-gezinnen bij elkaar wonen is het on-
vermijdelijk dat werksituaties hun eigen sociale contacten 
soms negatief beïnvloeden. Ilonka heeft iemand in Enge-
land waar zij zelf goed mee kan praten en met wie ze van 
tijd tot tijd, vooral via Skype, bepaalde zaken doorneemt. Ze 
heeft lang op een werkvergunning moeten wachten maar nu 
dit allemaal rond is, doet ze dit werk met veel plezier.

Kinderen
Tom en Inge wonen en studeren alweer twee jaar in Neder-
land. Er is goed contact met hen via de sociale media en  
telefoon. Lise woont nog in Kampala en zit in het eindexa-
menjaar. Ze hoopt in de zomer van 2018 naar Nederland te 

Verslag van het bezoek van Klaas van Vliet en Anja Smits 
namens het SZD-bestuur aan fam. Barendse in Oeganda, 18 tot 25 oktober 2017
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gaan om daar te gaan studeren.
Het is voor Kees en Ilonka goed om te zien dat hun kinde-
ren zich weten te redden en dat er vrienden en familie in de 
buurt zijn waar ze terecht kunnen. 

Vrije tijd
Kees kijkt graag naar vogels, maar om ook in het weekend 
weer in de auto te stappen om ergens heen te gaan, is een 
belemmering. Na hun verhuizing 
naar Kajjansi volgend jaar, kunnen 
ze in een buurt komen waar je op 
loopafstand vogels kunt spotten. 
Verder is Kees in zijn vrije tijd bezig 
om allerlei apparatuur te herstel-
len, ook voor anderen. Denk aan 
broodroosters, een crosstrainer en 
zonnepanelen.

Ilonka zit ook thuis af en toe ach-
ter de radio, om met de piloten hun 
vluchten in de gaten te houden. 
Verder zijn er vriendinnen om wat mee te ondernemen, 
boodschappen om te doen, etc.
Op 10 minuten lopen van hun huis is een gelegenheid waar 
ze kunnen sporten, zwemmen en lekker eten. Hier maken ze 
allebei ook gebruik van, het is ook een soort ontmoetings-
plaats waar ze goed met anderen kunnen afspreken. 

Kerk
Ilonka en Lise zijn actief in het muziekteam in de Kampa-
la International Church.  Ook maakt Kees deel uit van het 
technische team dat het geluid en de beamer regelt en is 
betrokken bij een Bijbelstudie-huiskring, bestaande uit een 
aantal goede vrienden. In de Kampala International Church 
komen naast een aantal MAF-collega’s, ook veel mensen die 
voor andere organisaties werkzaam zijn, zowel expats als 

Oegandezen. 

Afsluitend
In het kantoor van MAF Oe-
ganda hangt een prachtig schil-
derij van de barmhartige Sa-
maritaan. De functie van MAF 
kan hier zeker mee vergeleken 
worden. Mensen helpen waar 
nodig, overal ter wereld, ook in 
Oeganda.

We hebben met eigen ogen 
kunnen zien dat het goed gaat met Kees en Ilonka persoon-
lijk, dat ze zich helemaal thuis voelen daar waar ze nu wonen 
en werken en dat ze beiden een enorm verantwoordelijke 
taak hebben binnen het MAF-programma. Het is een voor-
recht om hen via onze Bondsgemeenschap te kunnen blijven 
ondersteunen in dit waardevolle werk. 

Ook in 2018 wordt er in september een zondag “Kerkproe-
verij” georganiseerd. Vorig jaar deden al veel gemeenten uit 
de Bond VEG mee, we hopen dat dit jaar alle gemeenten  
besluiten om op of rond die datum mensen uit te nodigen 
om eens een kerkdienst te bezoeken!

Dit jaar worden kleding, beddengoed, schoeisel en textiel 
naar onze broeders en zusters in  Oekraïne vervoerd op  
18 en 19 april 2018. Dat betekent dat alle spullen uiterlijk 
17 april op de verzameladressen moeten zijn! Vraag in uw 
eigen gemeente wanneer u spullen kunt brengen. Door alle 
problemen die er de afgelopen jaren zijn geweest bij de douane 
om de goederen de grens over te krijgen, zou het kunnen dat 
dit de laatste keer is dat we deze goederenactie kunnen or-
ganiseren. Dus als u spullen kunt missen, wacht er dan niet 
mee tot volgend jaar!

Dit jaar wil de SZD een proef doen met een jaarproject. Eind  
2018 willen we één euro per lid 4241 euro dus,  

(ledental van 1-1-2017) overmaken naar de Bijbelvereniging  
(voorheen de Nederlandse Gideons). 
Zij plaatsen gratis bijbels in overnachtingslocaties, bijv.  

hotelkamers, vakantiehuisjes, ziekenhuizen, 
gevangenissen en scheepshutten. Daarnaast 
verstrekt de vereniging kosteloos Bijbeluit-
gaven aan diaconale instellingen, evangeli-
satiecommissies, missionaire werkgroepen, 
asielbezoekers, vluchtelingenwerkers, gevan-
genis- pastors, verplegenden, ouderenbe-
zoekers, pastoraal werkers en warmhartige 
christenen. 

Het doel:  het Evangelie van Jezus Christus 
dichtbij de mens, dichtbij de lezer te bren-
gen. In uw gemeenteblad kunt u er meer over 
lezen en op www.bondveg.nl houden we de 
stand van de inkomsten voor dit project bij.

                                          Vanuit de

SZD
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Verandering, alweer verandering, nog steeds verandering. We blij-
ven ons in de Bond maar bezig houden met veranderen. Zo lang-
zaamaan beginnen we als kerkgenootschap een beetje te lijken op het  
bedrijfsleven, waar de ene reorganisatie op de andere volgt. Helaas, 
het is niet anders. Bij krimp moeten er nu eenmaal maatregelen 
worden genomen, ook in de kerk.  Verandering kan angstaanjagend 
zijn. Bijvoorbeeld als er banen op het spel komen te staan. 

Bevrijdend
Verandering kan echter ook heel bevrijdend werken. Denk maar 
eens aan hét grote voorbeeld van verandering, zowel voor joden als 
voor christen: de uittocht uit Egypte, de bevrijding uit de slavernij. 
Een vrijheid, die in het begin heel goed smaakt, maar die in de dage-
lijkse praktijk toch ook weer zo z’n problemen met zich meebrengt. 
‘Daar in de woestijn begon het volk zich opnieuw te beklagen. ‘Had 
de Heer ons maar laten sterven in Egypte’, zeiden ze tegen Mozes 
en Aaron. ‘Daar waren de vleespotten tenminste gevuld en hadden 
we volop brood te eten. U hebt ons alleen maar naar de woestijn ge-
bracht om ons hier allemaal van honger te laten omkomen’, Exodus 
16: 2/3. 

Ideaal?
Waarmee ik maar wil zeggen dat ook de toestand na allerlei veran-
deringsprocessen nog steeds niet ideaal zal zijn. Dat kan ook niet 
anders in deze bedeling. Pas na de állergrootste verandering, na het 
aanbreken van het Koninkrijk, zal alles goed zijn. In de tussentijd 
wordt er van ons, gemeenteleden, kerkenraden, bondsbestuurders, 
voorgangers veel inzet en creativiteit geëist. Ja, inderdaad, geëist en 
niet verwacht, want we moeten ons nu eenmaal aanpassen aan de 
eisen van de tijd. 

Nieuwe perspectieven
Laten we proberen dat écht samen te doen in onze Bond. Als we dat 
doen ontstaan er ook weer nieuwe perspectieven en mogelijkheden. 
Laten we in onze veranderingen naar die perspectieven uitzien en 
daarop hopen in het vaste vertrouwen, dat wij kinderen zijn van 
een trouwe God. Van een God, ‘die nooit laat varen het werk Zijner 
handen’. 

VERANDERING 
Jaarbrief van het Comité, door ds. Wessel Verdonk

Comité

regio zuid holland:

Dordrecht 
Verslag van een dag met veel emotionele gevoelens door 
Ria Harriss

Het is zover. Vandaag onze laatste dienst in onze eigen kerk. 
De Opstandingskerk aan de Groen van Prinstererweg in 
Dordrecht. Al bijna twee jaar is de verkoop onderwerp van 
gesprek geweest. Eerst binnen de kerkenraad, daarna in de 
Algemene Ledenvergadering. Uiteindelijk is besloten om de 
stap te nemen en bij de makelaar de kerk ter verkoop aan 
te bieden. Vele mogelijkheden zijn onderzocht om het ge-
bouw als “kerk” door te kunnen laten gaan. Jammer dat het 
niet is gelukt. Al die tijd stond ik er toch wel wat afstandelijk  
tegenover. 

Ik ben nog maar een relatieve nieuwkomer in de VEG Dordrecht.  
Terwijl ik van meerdere leden hoorde hoe het hen aan het 
hart ging. Maar dan loop je het kerkgebouw binnen voor de 
laatste dienst. Voor de laatste maal een volle kerk! Veel ge-
nodigden. Veel “oude” gezichten. De dienst begint. 
Wat fijn om Karin weer op het orgel te horen spelen. Daar-
bij natuurlijk ook Ab en Cor niet vergeten te noemen, maar 
die gaan gelukkig met ons mee naar de nieuwe locatie. De 
cantorij te horen zingen. Telkens weer komt het vertrek 
ter sprake. De laatste maaltijd van de Heer - gedekt op die 
prachtige tafel. De sprekers. Sommigen geheel gerelateerd 
aan Gods wegen. Anderen die hele oude namen in onze 
herinneringen brengen. Ja dan ineens voelt het anders dan  
anders. Dan springen de tranen in de ogen bij het zingen van 
het laatste refrein. “Van U is de toekomst, kome wat komt.”
Dan het laatste ritueel. Het onttrekken van het kerkgebouw 
aan de eredienst. Dan kunnen velen hun tranen niet meer 
inhouden. Als alle relikwieën één voor één in de handen van 
de dragers worden gegeven. En als dan als laatste het Kruis 
van de muur wordt gehaald, hoor ik zelfs luid geween. Of is 
het het geluid van mijn eigen huilen? 

Na afloop was er gelukkig nog een gezellig samenzijn, dat 
ons – in ieder geval mij – de gelegenheid gaf om dankbaar 
te kunnen denken, dat we als gemeente verder kunnen gaan 
in het kerkgebouw van de Doopsgezinde Gemeente. 

Regio Midden

Amsterdam
Dat catechese ook het gesprek tussen de generaties op gang 
kan brengen, blijkt in de V.E.G. Amsterdam. In het maand-
blad nodigt ds. Jan van Helden leden en vrienden uit om 
een keer tijdens de catechisatie aan kinderen en jongeren 
te vertellen wat het geloof voor je betekent.  
Ds. van Helden is predikant van de Nederlands Gerefor-
meerde Kerk. De V.E.G. Amsterdam en de NGK houden 

sinds begin 2016 gezamenlijke kerkdiensten. Ook door de 
week organiseren beiden allerlei activiteiten voor de eigen 
gemeenschap én de buurtbewoners. 

Wormerveer
In de V.E.G. Wormerveer heeft men gekozen voor drie 
speerpunten: wat doen we met onze gaven, wat doen we met 
ons gebed, en wat doen we met diaconaat. Bij het uitwerken 
van die speerpunten kijken ze ook buiten de eigen gemeente. 
Iedere dinsdagmorgen wordt het kerkgebouw aan het Hen-
nepad  gebruikt als inloophuis. Vanaf januari is er als on-
derdeel van het inloophuis speciaal aandacht voor (groot)
ouders met peuters. Het sociaal wijkteam organiseert deze 
bijeenkomsten. De peuters kunnen gezellig samen spelen 
terwijl de volwassenen kennis maken en met elkaar praten.

Regio Zeeland:

Goes 
Op   zaterdagavond   23   december   trok  er   weer   een   heel   licht-
jes spoor   door   Goes. Tijdens   de   lichtjestour   liep men  een   
route   van   zo’n   twee   kilometer   met   om   elke   meter   een   lichtje.   
Onderweg   kwam men allemaal   scènes   uit   het   kerstverhaal   
tegen.   Er   waren   herders ,   engelen,   en wijzen   uit   het   Oosten,   
Herodes   en uiteraard  ontbrak de   kerst-
stal niet .   Op   allerlei   manieren   kwam  
zo   het   kerstverhaal   aan   bod.   Onderweg   
was   er ook   gedacht   aan   de   inwendige   
mens   en   was   er    tijd   voor   bezinning   bij   
een   ‘vredesboom’. 
Aan   het   einde   van   de   route    kon men   
het   kerstlicht   uit   de geboortestad   Beth-
lehem   meekrijgen.   Dit   licht   kwam  per   
vliegtuig   naar   Europa   en   wordt   vanuit   
Wenen   overal   naar   toe verspreid.   Ook   
naar   Goes.   Men kon   dit   vredeslicht   
meenemen   en   uitdelen   aan   iemand   die   
wel   een   lichtje   kan   gebruiken. De lichtjestour werd georga-
niseerd door vier   verschillende   kerken, waaronder de VEG.

Wemeldinge 
De gemeente in Wemeldinge heeft met pijn in het hart af-
scheid moeten nemen van hun zangkoor “Zingt de Heere”. 
Diverse leden waren al 50 á 60 jaar lid. Het was een moei-
lijk en verdrietig besluit om het koor op te heffen. Maar we 
zagen geen andere mogelijkheid vanwege het teruglopend 
ledental. Het koor heeft de gemeente vele jaren gediend 
in bijzondere diensten. Veel vreugde mocht men beleven 
door te zingen in verzorgingshuizen waar de mensen altijd 
genoten van een zangmiddag. Ook zong het koor vaak in 
andere gemeenten. De jaarlijkse zangersdag was één van de 
hoogtepunten voor het koor.  

Bondsberichten

Recensie 
Door Jan Karelse

Marius Noorloos, ‘Gaandeweg verder via leven 
uit de Bron. Memoires’. Amsterdam: Buijten & 
Schipperheijn Motief 2017, 222 pag. 

Dit eerlijke boek belicht menselijk en kerkelijk fa-
len, maar ook verschillende verschijningsvormen 
van secularisatie in maatschappelijk, kerkelijk en 
persoonlijk leven. Als geloven de vorm aanneemt 
van rationele argumenten en standpunten, wor-
den kerken en gelovigen door uiteenzettingen uit 
elkaar gezet. Dan liggen veroordeling en scheiding 
op de loer. Dit vraagt om constructief omgaan met 
verschillen en geschillen, elkaar vergeving vragen 
en onder leiding van de Geest samen zoeken naar 
omgangsvormen in de trant van christelijke liefde. 
De opleiding en permanente educatie van  
predikanten moet fundamenteel verbeterd wor-
den door meer aandacht voor praktijk-gerichte 
geestelijke vorming. 
Kerkenraden worden opgeroepen hun agen-
da om te gooien van ABC naar CBA. Commu-
nicatie eerst – Bijbellezing, geloofsgesprek, 
wel en wee delen en met en voor elkaar bid-
den. Dan Bezinning op het gemeentelijk be-
leid. Daarna Activiteiten. Dat is een model voor  
gemeenteopbouw via geloofsopbouw. Hart voor 
de Heer, voor elkaar als Zijn volgelingen en voor 
Zijn bevrijdend werk in de wereld. Dat is een goe-
de voedingsbodem voor gemotiveerde werkgroe-
pen.
Opvallend in het boek is de voortdurende aan-
dacht voor het werk van de Geest. Leesbaar en 
leerzaam! 
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Regio Noord:
De Noordelijke VEGemeenten hebben ruim aandacht be-
steed aan Oogstdankdag met o.a voedselpakketten voor 
Dorcas als zowel collecten voor de voedselbank.

Leeuwarden.
In Leeuwarden is de kerkenraad bezig met een profielschets 
voor een predikant of pastoraal werker.  The Young Chris-
tian Singers bestonden in 40 jaar. Op 11 november werd dit 
feestelijk gevierd met een gezamenlijke uitvoering met een 
70-koppig projectkoor in de uitverkochte Morgensterkerk.

Franeker.
In Franeker heeft men het reformatiejaar (2017) gezamen-
lijk met de Franeker kerkgemeenten afgesloten met een 
reformatiewandeling door Franeker (Europese Stad van de 
Reformatie)  en een korte Vesper als afsluiting.
 

In januari is er een zo goed als nieuw elektronisch Allen 
orgel in de VEG van Franeker geplaatst.   

vervolg op pag. 19

    

    

                      

De volgende uitgave van Ons Orgaan 
verschijnt in week 21. 

Het thema gaat over:  de Heilige Geest

Bondsberichten

vervolg pag. 18

Regio Oost:

Dronten 
In februari is er in Dronten een studieavond met ds.  
Willem  J.J. Glashouwer, president van Christenen 
voor Israël Internationaal. Het onderwerp van de stu-
dieavond is: “Israël, teken van hoop”. 

Nijverdal 
De VEG Nijverdal organiseert een Taizéreis van 10-17 juni 
2018. 

Taizé (spreek uit tezzee en niet taaizee) ligt in Bourgon-
dië in Frankrijk, op ruim 800 km hier vandaan. Het 
is een oecumenische en internationale geloofsgemeen-
schap van 

broeders, die in alle gastvrijheid ieder jaar duizenden 
mensen vanuit heel de wereld en alle kerken ontvan-
gen. 

Ook een gemeente kan visitekaartjes maken. In de VEG 
Nijverdal zijn er twee versies. Het kleinere kaartje kan 
door de predikant en anderen die in gesprek zijn met 
leden of derden worden gebruikt. Daarnaast is er een 
grotere kaart, die zondags met de bloemen meegaat 
naar een gemeentelid. Daarop kunnen gemeenteleden 
na afloop van de dienst hun naam schrijven als groet en 
bemoediging. Een kleine moeite, maar voor de ontvan-
ger een groot gebaar. 

In memoriam                 Dorothea Flier-Buschhaus          Agaath Bijl-Scheurkogel

In Memoriam    Herman Apeldoorn         door het comité

Op 4 januari 2018 overleed oud zendingswerkster Doro-
thea Flier-Buschhaus in de leeftijd van 93 jaar. 
Dorothea groeide op in Duitsland. Na de 2e wereldoorlog 
volgde ze een opleiding tot kerkelijk werkster. Vele jaren 
deed ze jeugdwerk en ouderenwerk en bezocht ze gemeen-
teleden in de dorpen. In 1957 leerde ze de VEG predikant 
Lammert Flier kennen, die in Duitsland onder fabrieksar-
beiders werkte. Ze trouwden en werden uitgezonden naar 
Samosir om de Toba-Batak kerk te ondersteunen. Het wer-
den mooie, maar ook zware jaren vanwege de grote politieke 

spanningen. Ook moesten ze hun eerste kindje begraven 
op het kerkhof in Naingolan. Van 1965 tot 1972 werkten ze 
in Bandoeng op Java. Terug in Nederland, werd Lammert 
gemeentepredikant in de Nederlandse Hervormde Kerk 
wat Dorothea van harte ondersteunde. Tot het einde toe 
bleef Dorothea geïnteresseerd in theologie, wereldpolitiek, 
muziek en genoot ze van haar kleinkinderen. 

We gedenken Herman en Dorothea met dankbaarheid. Dat 
zij mogen rusten in de vrede van God.

mededelingen > wetenswaardigeheden 

Op 7 november 2017 is overleden Herman Apeldoorn in de 
leeftijd van 89 jaar. 
Herman kreeg in 2005 de erepenning van de Bond uitge-
reikt. Daar ging een lange staat van dienst aan vooraf, waar-
in hij soms direct en soms indirect het beleid in de Bond 
heeft beïnvloed. Met name de rechtspositie van de predi-
kanten was bij hem in goede handen. Het instellen van een 
(aanvankelijk genoemde) salarisadviesraad voor de predi-
kanten heeft geleid tot een grotere sociale zekerheid van de 
in de Bond werkzame predikanten. Als penningmeester van 

het comité heeft hij op voortvarende wijze de bondsfinan-
ciën gesaneerd (letterlijk gezond gemaakt). Dat heeft rijke 
vrucht opgeleverd. Door een goed financieel beheer is er in 
de kleine Bond veel mogelijk gebleken. Zijn aandeel daarin 
was groot. Ook zijn betrokkenheid bij en hulp aan deelorga-
nisaties, die met hun administratie overhoop zaten, was een 
groot goed. Na afsluiting van comité werkzaamheden bleef 
hij nog tot het jaar 2008 administrateur van de SZD.

Op 21 december heeft Joep van de Geer, predikant in bui-
tengewone dienst van de Bond van Vrije Evangelisch Ge-
meenten in Nederland in het openbaar zijn proefschrift 
“Learning Spiritual Care in Dutch Hospitals”  in Groningen 
verdedigd. Onder grote belangstelling heeft hij heeft hij zijn 
proefschrift inhoudelijk nader toegelicht en kon hij na af-
loop door de Rector Magnificus van de Rijks Universiteit 
Groningen (RUG) tot doctor worden gepromoveerd.
Joep heeft baanbrekend werk verricht in zijn onderzoek 
naar de zorg voor mensen in de palliatieve fase van hun 
ziekteproces. Het meer handelsbekwaam maken van zorg-
verleners voor zingevings- en spirituele vragen staat hierbij 
centraal.  De aandacht voor de mens achter de patiënt, een 
luisterend oor bieden, de begeleiding bij zingevingsvragen 
en waar nodig doorverwijzen vormen speerpunten in het 

leertraject. Scholing van alle betrokken partijen en multi-
disciplinaire samenwerking zijn hierbij een eerste vereiste.
Joep is voor dit onderzoek in 2014 onderscheiden met 
de eerste ‘Onderzoeks-award’ van de Vereniging Geestelijk 
Verzorgers en heeft in 2015 de ‘Auletiusprijs’ voor het  
beste wetenschappelijk onderzoek van het Medisch  
Centrum Leeuwarden (MCL) ontvangen.
Na afloop van de promotie was iedereen uitgenodigd in 
het Medisch Centrum Leeuwarden voor een lunch en een  
middagsymposium, waar een aantal aspecten van het werk 
van Joep verder werd belicht.Na afloop was er gelegenheid, 
tijdens een receptie om Joep te feliciteren.

Een bijzondere dag en een kroon op het werk van Joep, 
waar we hem van harte mee feliciteren.

Promotie Joep van de Geer                 Door Frans van Eede, Comitélid
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1.

Kees en Ilonka 
Barendse werken 

in ...(7)

2.

Hoe heet het park 
waar in 2o17 

Kampus werd 
gehouden.(10)

3.

Wie schreef de 
brochure ‘Op mijn 

puinhoop’. (8)

4.
Handboek van de 

Bond van Vrije 
Evangelische 
Gemeenten in 
Nederland (9)

5.

Wat is de voornaam 
van het contactper-
soon Kampuscom-

missie(9)

6.

Voornaam redacteur 
Ons Orgaan(7)

7.

Zeeuwse 
volksprediker (7)

8.
Studenten die via 

Hbo-opleiding aan hun 
master opleiding ge-

meentepredikant willen 
beginnen moeten eerst 

hun … halen(9)

9.

Wie geeft ondersteu-
ning aan evangelis-
ten en voorgangers 
in de Oekraine (6)

10.

 Wie stichtte in 
Ermelo diverse 

opvanghuizen(9)

11.

Afkorting voor de 
werkgroep Dienst 

aan Israel (4)

12.

Welke VEG emiritus 
predikant werkte 

vroeger bij de Hern-
hutters(10)

13.

Welk jeugdwerkbu-
reau ondersteunen 

de Vejo’s(4) 

14.
Welke organisatie 
biedt opvang en 

ondersteuning aan 
ex-gedetineerden en 

gedetineerden(6)

15.

Achternaam van de 
Bureau secretaris 

Bond VEG(4)

16

Hoe heet de missi-
onair toeruster van 

de Bond (9)

17

Een theoloog wordt 
predikant via … (4)

18

Ander woord voor 
congregatie (8)

19
Welk platform in 

Moldavië is opgezet 
om hulp te bieden aan 
ouderen, kinderen en 
slachtoffers van men-

senhandel.(3)

20

In 1881 verenigen 
… gemeentes zich in 

een Bond (4)

21.

Hoe heet de kerk 
van VEG Heerde(9)

22.

Het Bondsburo staat 
in … (4)

23
Hoeveel jaar kost 

het je om een 
masteropleiding 

gemeentepredikant 
te halen(4)

24.

Wat ontvangt de 
best presterende 

Vejo op Kampus (5)

25

Docent aan het 
Seminarium(7)

31

Zangbundel van 
Johan de ...(4)

26
Voornaam van degene 

die het gemeentenieuws 
samen stelde voor Ons 
Orgaan van 1996-2016. 

(3)

32

Kosterszoon uit 
Amsterdam (11)

27

In het hart van het 
VEG- logo staan 

Griekse letters. Wat 
staat daar (6)

28.

Kwartaalblad van 
de Bond voor Vrije 
Evangelische Ge-

meenten (9)

29.

Vrije Evangelische 
Gemeente in Zeel-

and(10)

30.

De kleinste gemeen-
te van de VEG in 

Nederland (4)

Zo doet u mee: los de prijspuzzel op door 
antwoorden van onderstaande vragen weg 
te strepen. Er blijven 17 letters over die 
een zin vormen. U kunt de oplossing tot  
1 mei 2018, 00:00 uur als volgt doorge-
ven:

Stuur een email naar:
puzzelonsorgaan@gmail.com met uw  
oplossing of stuur een kaartje met uw 
oplossing naar: Puzzel Ons Orgaan, van 
Hoekenstraat 4, 4431 CB ‘s-Gravenpolder. 
Uit de goede oplossingen wordt een win-
naar getrokken en hij/zij ontvangt het 
boek van de boekbespreking.

Prijswinnaar dec. 2017 was: 
Mevr. T.M.H. de Gunst uit Elburg. 
Een oplettende puzzelaar ontdekte een 
fout. Er werd gevraagd naar een profeet 
uit het Oude Testament: Esra.
Esra was alleen geen profeet, maar een 
priester. Succes met het oplossen van deze 
puzzel.

Thema: Bond van Vrije Evangelische Gemeente 

puzzel en win


